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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 

آموختگان رشته حقوق به سرپرسوتی جنواب آقوای دکتور مصوطفی السوان، و اسالمی پژوهشکده پولی و بانکی، گروهی از دانش
ربوط بورای شورکت در جلسوات که از طرف ادارات حقووقی ذی( پیوستجدول )به شرح ها گروهی از نمایندگان حقوقی بانک

 شود. که از تمامی این دوستان سپاسگزاری می با این طرح همکاری داشتنداندیشی به پژوهشکده معرفی شدند، هم
هوا نقشوی کلیودی در راهبوری طورح بوه سومت حول به آنکه اطالعات و تخصوص نماینودگان ادارات حقووقی بانک با توجه

ها و فرآیند تملیک و فوروش وثوایق منقوول وغیرمنقوول کالت عینی شبکه بانکی در حوزه بازیافت مطالبات غیرجاری بانکمش
ها در کشوور داشوته، از همکواری ایون عزیوزان های قضایی و اجرایی منتج از قوانین و مقرراتی ناظر بر ایون رویوهبراساس رویه

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

 گیری مناسوب طورح را فوراهم نمودنودمرکزی بر عهده داشتند و با نظرات خوود امکوان جهوتداوری این طرح را از طرف بانک
 شود.سپاسگزاری می

سامانه وثایق طراحی شده در کشور، جناب آقای دکتور محمود جلیلوی مودیر عامول تر از الگوی در دستیابی به تصویر دقیق
دریغ با این طرح داشتند که از حسون توجوه ایشوان و همکارانشوان در بندی اعتبار ایران همکاری بیمحترم شرکت مشاوره رتبه

 شود.این شرکت تشکر می
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 مقدمه .۱.۱
جلوب شود. حتوی در  ۲ایبوه معوامالت وثیقوه 1طور خاص بانوک جهوانیالمللی و بهمیالدی توجه نهادهای بین 53از اوایل دهه 

انداز موفقیوت چشومنسخه اولیه از قانون ناظر بر این معامالت را منتشر کورد.  3دوره زمانی فوق، بانک بازسازی و توسعه اروپا
عنوان یکی از چند گزینه مطرح جهت بهبود جریان اعتبوار بوه مالی تا حدی بود که بانک جهانی این راهبرد را بهاین روش تامین

های برخوردار از افق رشد مناسب و همچنین افزایش سطح دسترسی فقورا بوه اعتبوار موورد توجوه ویوژه قورار داد. در ایون بنگاه
ای با تمرکز عمومی بر ارائه اعتبار به گروهوی از اعتبارگیرنودگان مالی توسعهجای تمرکز بر موسسات تامیننی بهراستا بانک جها

مالی آنها ندارند؛ بر پشتیبانی و حمایت از اصالح شورایط زیربنوایی در بوازار موالی دهندگان خصوصی تمایلی به تامینکه قرض
 . (xi، 33۶۲ 3متمرکز شد )فالیسیگ، صفویان و دال پنا

سهم بسیار بواالیی را بوه خوود اختصواص  5تر، عموماً اموال منقولتر در سبد دارایی افراد با سطح درآمد پایینبه بیان دقیق
هوا وجوود نودارد؛ در حالیکوه امووال موالی بوه پشوتوانه ایون داراییهای الزم بورای تامیندهند که در بیشتر جوامع، زیرساختمی

موالی برخوردارنود، عمومواً سوهمی در سوبد در تامین 7عنوان وثیقوهشدن بهرسمیت شناختهمت باالیی در به، که از قد6غیرمنقول
موالی ایون های حقوقی و عملیاتی الزم در پوشش ریسوک تامیندارایی این افراد دارند. از این رو به دلیل عدم وجود زیرساخت

شوده بوه عنوان وثیقه در ارائه اعتبار، تسوهیالت ارائهدن اموال منقول بهشرسمیت شناختهگیرندگان، منتج از عدم بهقرض نوع از
افراد با سطح درآمد پایین عموماً از ریسک باالیی از نظر اعتباردهندگان برخوردار هستند. از این رو در بیشتر موارد، موسسات 

شوند که در نهایت منجور بوه تبار به این گروه میای دولتی، ملزم به پذیرش خطرپذیری زیاد منتج از اعطای اعمالی توسعهتامین
شود. این در حالی است که صرف ارتقای زیرساخت حقوقی و اجرایوی انتقال ریسک و زیان باالیی به دولت و منابع دولتی می

 مالی را گسترش دهد.تواند تا حدود زیادی از حجم این ریسک بکاهد و بستر تامین، می6استفاده از وثایق منقول
رشود کورد؛ زموانی کوه گوروه  1556ای مبتنی بر وثایق منقوول در سوال به این ترتیب به مرور زمان، توجه به معامالت وثیقه

المللووی پووول درخواسووت کوورد بووا همکوواری در اصووالح قوووانین نوواظر بوور ورشکسووتگی و از بانووک جهووانی و صووندوق بین 5بیسووت
موالی بوه ایون سوازمان کموک کننود. از ایون رو بانوک جهوانی بوا انجوام هوای ای، در کاهش احتمال وقوع بحرانمعامالت وثیقه

های مووثری را در ایون زمینوه ، سعی کرد گام11وکارو در کنار آن انجام مطالعات کسب 13وکارهای سهولت انجام کسبگزارش
از آن شواخص وکار و پو  (. بوه ایون ترتیوب شواخص سوهولت انجوام کسوبxi، ۲33۶)فالیسیگ، صوفویان و دال پنوا بردارد 
سپاری توجه وافر دارند و توسط بانک جهوانی محاسوبه و در اختیوار عمووم جهانی که به ابعاد حقوق قانونی وثیقه پذیریرقابت
 شوند. شده توسط این نهاد شناخته میهای برداشتهعنوان مهمترین قدمگیرند، بهقرار می

ای بوه تقای ساختار قوانونی و حقووقی زیربنوایی معوامالت وثیقوهگیری شد که با اراز این رو در مجموع به این سمت جهت
گیری حجوم عظیموی از ای و متمرکز بر تضمین دولتی که در نهایوت منجور بوه شوکلمالی توسعههای تامینجای تمرکز بر برنامه

دیگور بوه بخوش  هایی که بخوش خصوصوی تموایلی بوه تقبول آن نودارد،مالی در حوزهشود؛ ریسک تامینمطالبات غیرجاری می
ای واسوطه بهبوود سواختار حقووقی معوامالت وثیقوهموالی بهدولتی منتقل نشود. در مقام جایگزین، قدرت ارتقای ظرفیت تامین

                                                                                                                                                                                         
1 World Bank. 
2 Secured Transactions. 
3 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 
4 Fleisig, Safavian & De la Peňa. 
5 Movable Assets. 
6 Immovable Assets. 
7 Collateral. 
8 Movable Collaterals. 
9 Group 20. 
10 Doing Business Reports. 
11 Enterprise Surveys. 



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهزیرساختطراحی مبانی و برنامه عملياتی 
 

6 

در  هوای خواص کواهش یابود و دولوت کوهموالی حوزهمبتنی بر وثایق منقول مورد توجه قورار گرفوت توا توسوط آن ریسوک تامین
 .1در مدیریت ریسک ندارد از این عرصه خارج شودمقایسه با نهادهای مالی مزیتی 

مالی و سازی ساختارهای حقوقی فوق، تا کنون بسیاری از مشکالت موجود در تامینهر چند در کشورهای مختلف با پیاده
وکارهای کوچوک برطورف شوده اسوت؛ اموا در ایوران بوه دلیول عودم وجوود سواختار حقووقی مووثر در مالی کسوببه ویژه تامین

وکارهای کوچوک و متوسوط مبتنوی بور مالی کسبهای تامینویژه در خصوص اموال منقول، همواره طرحای، بهالت وثیقهمعام
 است. شده غیر اقتصادی دنبال شدهتضمین دولتی و یا شرایط تسهیل

 ین موالیتام دستورالعمل»های کوچک و متوسط در قالب بخشنامه مالی بنگاهتوان به طرح جدید تامیندر این خصوص می
بنوودی اشوواره نمووود کووه بووا طبقه 1/۲/135۵مرکزی مووور  صووادره توسووط اداره اعتبووارات بانووک «کوچووک و متوسووط یهووابنگاه

های موجوود در مالی، این امکان را برای بنگاهوکار، مدیریتی و تامینها در قالب سه گروه، مشکالت: کسبمشکالت این بنگاه
با وجود برخورداری از چک برگشتی و مطالبات غیرجاری بتوانند از تسهیالت این طرح که بوا  گروه سوم در نظر گرفته که حتی

. از این رو، ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثوایق و بوه ۲شود استفاده کنندهمکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ارایه می
راهکارهوای اصوالح سواختار  موال منقول بایود در اولویوتمالی به پشتوانه اهای بالقوه موجود در تامینویژه استفاده از ظرفیت

المللوی و هوای بینمالی کشور قرار گیرد. این در حالی است که قبل از قرار گرفتن در فضای سیاسی جدید مبتنی بر رفوع تحریم
عنووان اولویوت های موجوود در بوازار موالی کشوور بایود بوه المللوی، رفوع نقصوانهوای بینفراهم شدن فضای همکاری بوا بانک

 گذاران بازارهای پول و سرمایه در نظر گرفته شده باشد.مقررات
الملل و از این رو توجوه بوه بعود کوالن الوزام نظوام حقووقی بنابراین در این فصل با تمرکز بر اولویت تعامل با بانکداری بین

مالی داخلوی؛ ضورورت ارتقوای نظوام نیاز تامینوثایق، در کنار توجه به بعد خرد این مساله در قالب بانکداری داخلی و پوشش 
ای و حتوی در دهیم. با توجه به آنکه در بیشوتر مباحوث تروریوک مبتنوی بور معوامالت وثیقوهحقوقی وثایق را مورد توجه قرار می

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

 المللیدر تعامل با بانکداری بینمنقول نظام حقوقی وثایق  .۱.۲
شوود کوه زمینوه فعالیوت در بوازاری ی تسوهیل میهای مختلف اقتصوادی در شورایطعموماً تعامل سازنده بین کشورها در عرصه

انودازی فعالیوت اقتصوادی در آن کشوور توسوط گذاری خوارجی و راهشوده باشود و سوهولت سورمایهرقابتی در کشور مبودا فراهم
دهنده مووارد فووق های پوشوشدر سطح مورد انتظار باشد. البته در زمینه فعالیت بانکوداری، شواخص المللیهای بینشاخص

عنوان انداختن فعالیوت بانکوداری را بوهتر، از یک سو سهولت راهتوانند از رویکردی دو وجهی برخوردار باشند. به بیان دقیقمی
کشند؛ و از طرف دیگر، با توجه به ضورورت وجوود تصویر میهای اقتصادی بهیک فعالیت کلی اقتصادی و مشابه دیگر فعالیت

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

المللوی در سوطح موورد توجوه بانکوداران بین های کلیاییشااخصای از به بیان دیگر، در صورتی که اقتصوادی از مجموعوه
های اقتصوادی و مالی بنگاهمورد انتظار برخوردار باشد، فعالیت اقتصادی در آن کشور از رونق برخوردار بوده و در نتیجه تامین

اموه بور دو المللوی خواهود شود. از ایون رو در ادهوای بینگری مالی منجور بوه فعوالیتی سوودآور بورای بانکانجام عملیات واسطه
المللوی شوویم کوه سواالنه توسوط دو نهواد بینمتمرکوز می 3وکارکسا انجاا  ساهللت و  3پذیری جهانیرقابتشاخص کلیدی 

 کشند. محاسبه شده و ابعاد فوق را به تصویر می

                                                                                                                                                                                         
1 Ibid, pp. 17-18. 

 جوع شود.ر مرکزیبانک مندرج در سایت ،1/۲/135۵ مور ۲7۵77 خشنامه شماره ب به خصوص این در ۲
3 Global Competitiveness. 
4 Ease of Doing Business. 
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 وثایق منقول پذیری جهانی و نظام حقوقیشاخص رقابت .۱.۲.۱
المللی در انتخواب های مورد توجه بانکداران بیننوان یکی از مهمترین شاخصپذیری جهانی به عدر گام اول بر شاخص رقابت

هوایی را پذیری، گزارششویم. در خصوص ارزیابی وضعیت ایران در شاخص رقابتگری مالی متمرکز میحوزه فعالیت واسطه
کنود. ایون پذیری جهوانی منتشور میبه صورت ساالنه با عنوان گزارش رقابت 1دهیم که مجمع جهانی اقتصادمورد توجه قرار می

را ارائوه  -مشتمل بور جمهووری اسوالمی ایوران -ای از کشورهای نمونه پذیری مجموعهگزارش، تصویر جامعی از میزان رقابت
ایون متغیور  ۲337شده است، اما از آنجا که در سوال این شاخص برای کشور ایران محاسبه  ۲33۶کند. با وجودیکه از سال می

هوای بیشوتر بورای ، به دلیل تغییور روش محاسوبه و نیواز بوه داده۲335و  ۲336های چ کشوری گزارش نشده و در سالبرای هی
را در بررسوی موورد توجوه قورار  ۲31۵- ۲313اقتصاد ایران امکان محاسبه آن فراهم نبووده؛ بنوابراین در مجمووع دوره زموانی 

 دهیم.می
حاسبه این شاخص، ارزیابی ظرفیت بوالقوه موجوود در اقتصوادهای مختلوف توجه به این نکته ضروری است که هدف از م

پوذیری جهوانی شواخص رقابت مدت و بلندمودت اسوت. از ایون روجهت دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در دوره زمانی میان
پذیری اقتصواد ی، رقابتگیرد که با تحقق بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادمیبرپایه عواملی نهادی، سیاستی و ساختاری شکل

 (.۴، ۲33۶، ۲کنند )آلتینجر، بلنک، درزینک و می یاربط را در عرصه جهانی تقویت میذی
دهی سوطوح مختلوف بنودی عوامول موورد توجوه در شوکلدر محاسبه این شاخص، کشورها به صورت کلی و بر پایوه طبقه

وسعه اقتصادی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد، در سوه دهی این سطوح رشد و تهای مورد استفاده در شکلتوسعه و رکن
و اقتصوادهای مبتنوی بور ابوداع و  3، اقتصادهای مبتنی بور کوارایی 3شوند: اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولیدبندی میگروه طبقه

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

 
 پذیری جهانی در ایرانروند شاخص رقابت -۱نمودار 

از  شوودیعدد هفت است. از آنجا که درج آن منجر بوه مسوطح شودن کول نموودار م یجهان یریپذشاخص رقابت یازسقف امت توضیحات:
 درج آن در نمودار فوق اجتناب شده است.

 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

های در دسترس، اقتصاد ایران در کول دوره موورد بررسوی در بوین دو گوروه اقتصوادهای مبتنوی بور عوامول براساس گزارش
بوه  1تولید و مبتنی بر کارایی قرار گرفته است. با توجوه بوه رونود ایون شواخص در دوره موورد بررسوی در ایوران کوه در نموودار 

عنوان کشووری کوه از منظور توسوعه در حوال گوذر از پوذیری ایوران بوهبتشوود درجوه رقاتصویر کشیده شده اسوت، مشواهده می

                                                                                                                                                                                         
1 World Economic Forum. 
2 Altinger, Blanke, Drzeniek & Mia. 
3 Factor Driven Economy. 
4 Efficiency Driven Economy. 
5 Innovation Driven Economy. 

۴.33

۴.3۵

۴.13

۴.1۵

۴.۲3

۴.۲۵

۴.33
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العاده اندکی در مقایسه بوا سوقف امتیواز همواره از مقدار فوق اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید به اقتصاد مبتنی بر کارایی است،
حرکتوی رو بوه رونود  ۲31۵ال نیوز نزولوی شوده و در سو ۲311پذیری جهانی برخوردار است و روند آن از سال شاخص رقابت

 .1صعودی داشته است
و عوامول  3دهنوده کوارایی، الزاموات ارتقا۲در محاسبه شاخص فوق و با تمرکز بر سه حوزه کلوی از عوامول )الزاموات اولیوه

ی رکن استفاده شده است که در مجموعه کشورهای در حوال گوذر از اقتصوادها 1۲(، در مجموع از 3مبتنی بر ابداع و پیچیدگی
دهنده کارایی از اهمیت خاصوی برخوردارنود و دهنده الزامات ارتقامبتنی بر عوامل به اقتصادهای مبتنی بر کارایی، ارکان شکل

پذیری باید توجه خاصی به ارتقای این ارکان صورت پذیرد. در بین شش رکن متمرکز بور الزاموات جهت بهبود شاخص رقابت
نیز رکن هشتم که مبتنی بر توسعه بازار مالی اسوت؛ براسواس مطالعوات تجربوی، نقشوی کلیودی در ارتقوای  5دهنده کاراییارتقا

کنود. ایفا می توسعه مبتنی بر کاراییپذیری و ورود اقتصاد به مرحله و از این رو بهبود شاخص رقابت 6توسعه و رشد اقتصادی
ی کشور مبدا با دیگور کشوورها برخووردار اسوت، زیورا تصوویری از همچنین این رکن از اهمیت خاصی در زمینه تعامل بانکدار

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

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

از  شوود،یعدد هفت است. از آنجا که درج آن منجر به مسوطح شودن کول نموودار م یجهان یریپذشاخص رقابت یازسقف امتتوضیحات: 
 در نمودار فوق اجتناب شده است. یازسقف امت یمترس

 .محقق، محاسبات پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

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

شود که مقدار متوسط شواخص توسوعه بوازار موالی در مشاهده می ۲ارتباط با این رکن براساس نمودار پردازیم. در در ایران می

                                                                                                                                                                                         
 :یدرجوع نمائ یرز یتبه سا ینهزم یندر ا یشترمطالعه ب یشده است. برادر نظر گرفته 7شاخص عدد  ینسقف ا 1

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

 یورویبوازار ن یی( ، کواراGoods Market Efficiencyبازار کاال) یی( ، کاراHigher Education & Training)یارکان عبارتند از آموزش عال ینا 5
 Technological)یآوردر حووزه فون ی( ، آموادگFinancial Market Development)ی(، توسوعه بوازار موالLabor Market Efficiencyکوار )

Readiness( اندازه بازار ، )Market Size.) 
 Levine (2005(و  1997) Levine(بوه  تووانیم ینوهزم یونانود. در ا( شوکل گرفتهLevine) ینمطالعات لو یهبر پا یترور ینبر ا یمبتن ینظر یاتادب 6

 رجوع نمود.

۲.۵3
۲.73
۲.53
3.13
3.33
3.۵3
3.73
3.53
۴.13
۴.33

۲313 ۲311 ۲31۲ ۲313 ۲31۴ ۲31۵

ایران کشورهای با اقتصاد مبتنی بر کارایی

کشورهای با اقتصاد مبتنی بر عوامل تولید
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ایران از مقدار متوسط آن در هر یک از اقتصادهای مبتنی بر عوامل تولید و کارایی کمتر است. هرچند کمتر بودن این شاخص 
ظار نیست، اما کمتور بوودن آن در مقایسوه بوا متوسوط اقتصوادهای در کشور در مقایسه با اقتصادهای مبتنی بر کارایی دور از انت
شودت توانود بهشودت نزولوی آن، میبرنود، در کنوار رونود بهسر میمبتنی بر عوامل تولید که در مراحل اولیه توسعه اقتصادی به

 کننده باشد. نگران
که عبارتنود از: در دسوترس بوودن خودمات  1در محاسبه شاخص توسعه بازار مالی، هشت عامل کلی مورد توجه قرار گرفته

، سوهولت 3، تامین مالی از طریق بازار بورس داخلی 3کنندگان(، قابل تهیه بودن خدمات مالی )از نظر هزینه برای مصرف۲مالی
و  6بهوادارهوای اوراقگوذاری بورسمقررات ،7هوا، سوالمت موالی بانک6آمیزهای مخواطره، دسترسی به سرمایه5دسترسی به وام

 13 5شاخص حقوق قانونی.
 

                                                                                                                                                                                         
محوور  6بوه  یابعواد موورد بررسو ۲311ه قرار گرفته بودنود کوه در سوال مورد استفاد یدر محاسبه شاخص توسعه مال یرمتغ 5تعداد  ۲313البته تا سال  1

 Restriction on Capital) یهآزاد سورما یوانمنوع جر یورمتغ شوود،یکه در ادامه به آنها اشاره م یرهاییمتغ یگردر کنار د یقتکردند. در حق یداکاهش پ
Flowsگرفتیقرار م یمورد بررس یز( ن. 

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

 یود)مشوتمل بور پونج عامول اول(، با یدر بوازار موال ییاثرگوذار بور کوارا یرهوایمساله توجه شده که عالوه بر متغ ینبه ا یدر محاسبه شاخص توسعه مال 13
از دو  یوکهور  یرهوایمجموعه متغ یبرا یزمورد توجه قرار داد. در محاسبه ن یز)سه عامل آخر( را ن یاعتماد و اعتبار بازار مال یتاثرگذار بر قابل یرهایمتغ

 رجوع شود: یرخصوص به گزارش ز یندرصد در نظر گرفته شده است. در ا ۵3و معادل  یگروه فوق، وزن مساو
-World Economic Forum, 2016. The Global Competitiveness Report. P. 40. 
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 دهنده شاخص توسعه مالی در ایرانروند ارزش متغیرهای تشکیل -۳نمودار 

 یونا سوازی،یکسان ینموودار بورا یونفوق حوذف شوده؛ در ا یرهایمتغ یناز ب یهآزاد سرما یانمنع جر ۲311از آنجا که از سال  توضیحات:
فوق،  یهااز شاخص یکدر محاسبه ارزش هر  ینحذف شد. همچن ۲313در سال  یشاخص توسعه مل دهندهیلعوامل تشک یناز ب یرمتغ
 13صوفر توا  ینبو یوازدامنه امت ی،است. البته در خصوص شاخص حقوق قانون یافتهها اختصاص شاخص ینتا هفت به ا یک ینب یازیامت

 ت.نمودار همگن شده اس ینرسم در ا یبرا یرها،متغ یگرد یازبوده که براساس دامنه امت
 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

بوه تصوویر کشویده  3شده برای مجموعه این عوامل اثرگذار بر شاخص توسعه مالی که در نموودار در بررسی ارزش محاسبه
هموواره از کمتورین  در ایران شود که سهولت دسترسی به وام که از مهمترین عوامل مورد بررسی است،مشاهده می ،شده است

مقدار شواخص موورد انتظوار در بوین دیگور عوامول ایون حووزه برخووردار بووده اسوت. اهمیوت اقتصوادی متغیور فووق براسواس 
 به تصویر کشیده شده است. ۴اطالعات مندرج در نمودار 

1.33

1.۵3

۲.33

۲.۵3

3.33

3.۵3

۴.33

۴.۵3

۵.33

۲313 ۲311 ۲31۲ ۲313 ۲31۴ ۲31۵
در دسترس بودن خدمات مالی (از نظر هزینه برای مصرف کنندگان)قابل تهیه بودن خدمات مالی 

تامین مالی از طریق بازار داخلی سهام سهولت دسترسی به وام

دسترسی به سرمایه های مخاطره آمیز سالمت مالی بانک ها

مقررات گذاری بورس های  اوراق بهادار شاخص حقوق قانونی
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 وکار در ایراندهنده مشکالت اصلی کسبسه متغیر کلیدی شکل -۴نمودار 

وکار در هر کشور در دهنده مشکل کسبشکل یدیکل یرمتغ 1۶مشتمل بر  یاطور متوسط مجموعهبه یرها،متغ ینادر انتخاب توضیحات: 
در  یرهامتغ یناز ا یکهر  یبرا یسهم یتاز مجموعه فوق، در نها یدیکل یرپنج متغ یبندو براساس رتبه گیردیدهندگان قرار مپاسخ یاراخت

بوا سوه رتبوه  یرهواینمودار در هر سال از متغ ینمورد توجه در ا یرهای. متغشودیمشخص م ربطیدر کشور ذ روکاموانع کسب یریگشکل
 اند.استخراج شده یرانوکار در اکسب یموانع اصل ینباالتر در ب
 ، محاسبات محقق.پذیری جهانیهای رقابتگزارش اطالعاتماخذ: 

وکار در ایوران از نظور فعواالن اقتصوادی در بخوش ت اصولی کسوبدهنده مشوکالکه سوه متغیور کلیودی شوکل ۴نمودار  در
سال مورد بررسی، صرفاً در سالی که شورایط  ۶شود که در طول درج شده، مشاهده می ۲31۵تا  ۲313های خصوصی در سال
دسترسوی بوه ای ایران با بحران مواجه شد، سهولت های هستههای اقتصادی در خصوص فعالیتدلیل تحریماقتصادی کشور به

ثباتی سیاسی و تنزل شدید ارزش پول ملی و بحران وام از جایگاه نخست برخوردار نبوده است. در این سال به دلیل شرایط بی
 ۲313ثباتی سیاسوی کوه در سوال ارزی، متغیر سهولت دسترسی به وام به جایگاه سوم نزول کرد. همچنین این متغیر پ  از بی

بوا سوهمی  ۲31۵وکار را به خوود اختصواص داده اسوت، در سوال از عوامل محدود کننده کسبدرصد بیشترین سهم  ۲3.1با 
 تصویر کشیده است.درصد باالترین مقدار متغیر فوق را نیز به 15.۶معادل 

پوذیری جهوانی، در صوورتی شناسی محاسبه شاخص رقابتدر ارتباط با این متغیر باید به این مساله توجه نمود که در روش
پوذیر وکار مناسوب و توجیهوکار بدون دسترسی به وثیقه و صرفاً با برخوورداری از یوک برناموه کسوبر کشوری یک کسبکه د

 .1بتواند موفق به اخذ تسهیالت بانکی شود، سهولت دسترسی به وام در آن کشور تامین شده است
وکار در ایران و سطح انودک آن ت اصلی کسباز این رو با توجه به جایگاه کلیدی متغیر سهولت دسترسی به وام در مشکال

های نمونوه، ضورورت توجوه بوه ایون مقولوه در مقایسه با دیگر متغیرهای اثرگذار بر شاخص سطح توسوعه موالی در طوول سوال
شود. هرچند اندک بودن این شاخص در نگاه اول شاید بتواند با رویکرد جهت ارتقای سطح توسعه مالی در کشور مشاهده می

طرف عرضه توضیح داده شود و از این رو عاملی در تشویق جذب سرمایه خارجی در حوزه بانکداری در راستای تاکید  کمبود
در دسوترس بوودن شواخص بوودن امتیواز عوواملی ماننود و مشواهده کم 3بر کمبود عرضه منابع مالی باشد، اما توجه بوه نموودار 

و همچنوین شواخص  -وکارهاات موالی توسوط بخوش موالی بوه کسوبمبتنی بر میزان تنوع محصووالت و خودمو خدمات مالی 
گیرنودگان در قالوب قووانین و دهنودگان و قرضدهی توسط تامین حقووق قرضحقوق قانونی و مبتنی بر درجه تسهیل فرآیند وام

ه یوکوان بوالقوه ارابیانگر اهمیت مشکالت کلیدی و زیرساختی در ام ومقررات ناظر بر توثیق دارایی و ورشکستگی اعتبارگیرنده 

                                                                                                                                                                                         
1 World Economic Forum, 2016. The Global Competitiveness Report. Retrieved from: 
http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report.  
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هوای خوارجی در شدن امکان فعالیت بانکتسهیالت مورد نیاز به متقاضیان تسهیالت است. مسائلی که حتی در صورت فراهم
هوا در کشوور را تواند سهولت دسترسی به اعتبار را به نحو چشمگیری ارتقا بخشد و حتی حوزه فعالیوت ایون بانککشور، نمی

 .1محدود خواهد کرددر مقایسه با کشور مبدا 
دهنده هوای شوکلاز کمتورین سوطح رونود امتیواز در بوین متغیر 3سوه عواملی کوه در نموودار بوه تر بوا توجوه به عبارت دقیوق

شود که به علت روند نزولی شودید شواخص حقووق قوانونی مالی در دوره مورد بررسی در ایران برخوردارند، مشاهده میتوسعه
دهنده شواخص توسوعه موالی، ضوروری اسوت ترین سوطح در بوین دیگور متغیرهوای تشوکیلپواییندر سال آخر و رسویدن آن بوه 

بوراین، بوا توجوه بوه آنکوه ربط قورار گیورد. عالوهدهنده این متغیر در اولویت توجه مقامات ذیهای شکلپرداختن به زیرساخت
ارائوه خودمات موالی، نوه تنهوا سوهولت  بهبوود زیرسواخت حقووقی بورای تواند از طریقارتقای سطح شاخص حقوق قانونی می

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

های بوه سورمایهدر حقیقت شاخص حقوق قانونی، ارتباط زیربنوایی بوا دو شواخص سوهولت دسترسوی بوه وام و دسترسوی 
ای از سپاری گسوترهسپاری و برقراری امکان وثیقهآمیز دارد. به عبارت دیگر، با ارتقای زیرساخت حقوقی ناظر بر وثیقهمخاطره
یابود و بوه ها افزایش میواسطه این گروه از داراییهای غیرمنقول، سطح دسترسی به اعتبار بههای منقول در کنار داراییدارایی

در  عنوان وثیقوه، امکوان توامین سورمایههوای اقتصوادی بوهامکان در نظور گورفتن درآمودهای آتوی از طرح با برقراری طور خاص
 شود.آمیز فراهم میهای مخاطرهطرح

دهنده شواخص توسوعه پذیری جهوانی از اقوالم تشوکیلهای رقابتبندی مورد اشاره در گزارشاز طرف دیگر براساس طبقه
آمیز، در گروه متغیرهای اثرگذار بور کوارایی بوازار های مخاطرهلت دسترسی به وام و دسترسی به سرمایهمالی، دو شاخص سهو

این در حالی است که شاخص حقوق قانونی، در گروه متغیرهای اثرگذار بر قابلیت اعتماد و اعتبار بازار موالی  قرار دارند. مالی
دهی در شوکلو قابلیوت اعتمواد و اعتبوار در ایون بوازار، زیرسواخت بوازار موالی . از آنجا که متغیرهای اثرگوذار بور ۲گیردقرار می

توانود برقورار باشود؛ کارایی بازار مالی از نقش کلیدی برخوردارند، اما با علم به آنکوه جهوت رابطوه علیوت معکووس الزامواً نمی
رتقوای شواخص حقووق قوانونی مشوتمل بور شوود ضورورت ابنابراین با توجه به اثر غیرمستقیم فوق بر توسعه مالی، توصویه می

 قوانین ناظر بر توثیق دارایی و حقوق اعتباردهنده در شرایط ورشکستگی اعتبارگیرنده در کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد. 
پذیری جهوانی، بور اسواس در این زمینه توجه به این نکته ضروری است که مولفه شاخص حقوق قانونی در شاخص رقابت

شود. از این رو تمرکز این شواخص بور فضوای مقرراتوی نواظر بور وکار محاسبه میتوجه در شاخص سهولت کسب الگوی مورد
منقول و مقررات ناظر بر حقوق قانونی اعتباردهنده به پشتوانه این وثایق اسوت. بنوابراین بورای ارتقوای ایون اموال سپاری وثیقه

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

 وکار و نظام حقوقی وثایق منقولشاخص سهولت انجام کسب .۱.۲.۲
المللوی، بور رتبوه گری موالی توسوط بانکوداران بینهای اثرگذار بر حوزه فعالیوت واسوطهتر شاخصدر گام بعد برای بررسی دقیق

صوورت کلوی شوود و بهصوورت سواالنه منتشور میبه 3جهوانیشویم که توسوط گوروه بانوک وکار متمرکز میسهولت انجام کسب
وکارهای خصوصی کوچک و متوسط فعال در هر کشوور شوناخته عنوان شاخصی در ارزیابی فضای مقرراتی حاکم بر کسببه

مقوررات بووده؛ بوه نحویکوه  های استفاده شده در محاسبه این متغیور مبتنوی بور قووانین وشده است. در حقیقت بیشتر شاخص
، ۲31۶شووند )گوروه بانوک جهوانی، اسوتخراج میربط جاری در کشور ذیحدود دو سوم اطالعات، بر پایه قوانین و مقررات 

۲۵)3  . 

                                                                                                                                                                                         
بوه بعود بوا افوت  ۲31۴از سوال  ی،بوازار موال یحقوق یرساختز یرکشندهتصوبه یرعنوان متغبه یاست که شاخص حقوق قانون یمساله در حد ینشدت ا 1

اسوت کوه در کشوور،  یحقووق یرسواختاز ز ینیحاسوبه آن بوا درنظرگورفتن ابعواد نووم یوهدر ش ییرتغ یلدلبه یرمتغ ینمواجه شده است. کاهش در ا یدیشد
 .یستن موجود

2 ibid. p. 40. 
3 World Bank Group. 

برخووردار خواهود بوود و  یقوانون یگردپ یتاز قابل یراز شودیآن شناخته م هاییتاز مز یکیعنوان به ی،مقررات یو فضا ینشاخص بر قوان ینالبته تمرکز ا 3
برخوردار اسوت  یزنقطه ضعف ن ینوجود از ا یندهند. با ا ییرو تغ یدهرا بهبود بخش یربناییشاخص، مقررات ز ینا یجهت ارتقا توانندیگذاران ممقررات

 <-در صفحه بعدادامه 
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المللوی در وکار اسوت، بوا ایون وجوود در عرصوه بینانودازی کسوبهر چند این شاخص بیشتر مبتنی بر فضوای مقرراتوی راه
گذاری مسوتقیم خوارجی و همچنوین افوق رشود اقتصوادی بلندمودت نیوز موورد ورها از منظر امکان سورمایهارزیابی جذابیت کش

گذاری مستقیم خارجی، توجه به ایون وکار بر جذب سرمایهگیرد. در خصوص اثر شاخص سهولت انجام کسباستفاده قرار می
انوودازی رراتووی و نهووادی مناسووب بوورای راهنکتووه ضووروری اسووت کووه هوور چنوود بوواال بووودن سووطح ایوون متغیوور بیووانگر فضووای مق

ربط کوه فضوای تر، بیانگر این مساله است که اقتصاد ذیصورت گستردهوکارهای با اندازه کوچک و متوسط است؛ اما بهکسب
هوای خوارجی نیوز توانود چنوین فضوایی را بورای بنگاههای خصوصی داخلی خود فراهم کورده میمقرراتی مناسبی را برای بنگاه

گذاری مستقیم خارجی در عرصه عمومی هم نماید. از این رو منطق زیربنایی اثر ارتقای این شاخص بر جذب بیشتر سرمایهفرا
 گیرد. شکل می

ای به این نتیجه رسویدند کوه ایون اثور در کشوورهایی بوا سوطح درآمود ( در مطالعه۲31۵) 1در این زمینه کرکالن و گیالندرز
شده در محاسبه شواخص فووق، ایوران در بوین کشوورهای بوا های انجامبندیمتوسط حتی بیشتر خواهد بود. از آنجا که در طبقه

المللوی و بوا هوای بینندمدت و در صورت رفع تحریمتواند در بلشود، بنابراین این مساله میبندی میدرآمد متوسط و باال طبقه
 های خارجی، به اقتصاد کشور کمک موثری نماید.جذب سرمایه

( در مورد شش کشور آسویایی مشوتمل بور ایوران ۲31۴) ۲و فایزی همچنین در مطالعه دیگری که توسط شاهدان، سرمیدی
وکار بر جذب سرمایه خوارجی بووده، بلکوه از شده است، شواهد نه تنها تائیدکننده اثر بهبود شاخص سهولت انجام کسبانجام

رت تجااو  3دریافات اتبباار، 3ثبات االییاتهای متمرکز بور دهنده این شاخص، ارتباط مثبت بین شاخصبین عوامل تشکیل
 های مستقیم خارجی در کشورهای نمونه به اثبات رسیده است. و جذب بیشتر سرمایه 5فراارزی

وکار را در دسوتیابی بوه کسوبسهولت انجام  نیز به دولتمردانی که راهبرد بهبود شاخص (۲31۲) 6براساس مطالعه هنوش
شده کوه از بوین نوه حووزه  کنند، توصیهی دنبال میگذاری و رشد اقتصادتصویری بهتر از اصالحات اقتصادی در فضای سرمایه

آور الااا و  دریافات اتبباارهای مربوط بوه دو حووزه ، بر شاخص7وکاردهی رتبه سهولت انجام کسبکلی مورد توجه در شکل
یشوترین توجه ویژه نمایند. در حقیقت، شواهد تجربی این مطالعه تائیدکننده آن اسوت کوه ایون دو شواخص، ب 6بلدن قراردادها

 کنند.گذاری اعمال میاثر را بر تقویت رشد اقتصادی از طریق بهبود فضای سرمایه
شود که در صورتی که هدف دولت از ارتقای شواخص بندی میاز این رو براساس نقطه اشتراک دو مطالعه قبل چنین جمع

سوتای ارتقوای رشود اقتصوادی اسوت؛ گذاری خوارجی و تعامول بیشوتر بوا کشوورهای خوارجی در رافوق، بهبوود فضوای سورمایه
های الزم برای بهبود آن فراهم شوود. ایون حووزه دقیقواً ارتقا داده شود و زیرساخت دریافت اتببارضروری است حداقل حوزه 

پذیری جهوانی )شواخص توسوعه بوازار موالی( را در رکن هشت شاخص رقابت حقلق قانلنیمورد اشاره در شاخص  زیرشاخه
 پذیری در کشور مورد توجه قرار گیرد. اید در زمینه ارتقای فضای رقابتدهد که بپوشش می

شوود. بوا ارتقوای مشواهده می حقلق قاانلنیهای به این ترتیب در مجموع ضرورت اولویت بخشیدن به ارتقای زیرساخت
وکار سهولت انجام کسبپذیری جهانی و دهنده حقوق قانونی، نه تنها رتبه کشور در زمینه دو شاخص رقابتهای پوششحوزه

                                                                                                                                                                                         
از  یابه هور نسوخه ینعدم تمک یجود فضامقررات، در صورت و ییربا تغ یحت یرابکشد؛ ز یربه مقررات موجود را به تصو ینمقدار عدم تمک تواندیکه نم

 (۲۲، ۲31۶ ی،مورد انتظار حاصل نخواهد شد )گروه بانک جهان یجمقررات، نتا
1 Corcoran & Gillanders. 
2 Shahadan, Sarmidi & Faizi. 
3 Registering Property. 
4 Getting Credit. 
5 Trade across Borders. 
6 Hanusch. 

 یوراخ یهاانود کوه در سوالشواخص بوده 5وکار مشوتمل بور مورد استفاده در محاسبه رتبه سهولت انجام کسوب یهامطالعه، شاخص یندر زمان انجام ا 7
فووق اضوافه  یهابوه شواخص یوز( نLabour Market Regulation(  و شاخص مقررات بازار کار )Getting Electricityبه برق) یشاخص دسترس

 شده است.
8 Enforcing Contracts. 
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ویژه در حوزه بانکی، و از ایون گذاری خارجی در کشور، بهتری برای سرمایهو زمینه مناسب 1به نحو چشمگیری بهبود پیدا کرده
آیود؛ بلکوه مهمتورین مشوکل در زمینوه دریافوت اعتبوار در محور پدیود میرو رشد اقتصادی به پشتوانه ارتقای نظوام موالی بانوک

گذاری خوارجی در زمینوه ی بر نظام حقوقی وثایق منقول، حل و فصل خواهد شود و حتوی بوا عودم افوزایش سورمایهکشور، مبتن
 دهی در کشور فراهم خواهد شد.بانکداری، امکان ارتقای ظرفیت بالقوه وام

موورد وکار منظور درک بهتر مطالب فوق ضروری است اجزای مولفه دریافوت اعتبوار در شواخص سوهولت انجوام کسوببه
بنودی بررسی و توجه قرار گیرد. این شاخص بر چهار زیوربخش متمرکوز اسوت کوه صورفاً اطالعوات دو زیوربخش آن بورای رتبه

و شواخص عموق اطالعوات  ۲گیرد و مبتنوی بور شواخص قودرت حقووق قوانونیوکار مورد استفاده قرار میسهولت انجام کسب
( در ارتباط با نقش کلیدی و همزموان دو شواخص فووق بوه ایون مسواله ۲337) 3لیش و اشالیفراست. جانکف، مک 3اعتباری
و موسسوات اعتبواری  کننودکه نقشی کلیودی در قودرت حقووق قوانونی وثیقوه ایفوا می 5های ثبت وثایقکنند که سامانهاشاره می

اس فعالیوت آنهوا شوکل که به ارائه اطالعوات اعتبواری پرداختوه و شواخص عموق اطالعوات اعتبواری براسو 6خصوصی و دولتی
گیرد؛ در صورت وجود و فعالیت در کنار یکدیگر، به بهترین نتیجه مورد نظر مبتنی بر رشد سوریع اعتبوار در اقتصواد دسوت می

 .7خواهند یافت
اند کوه شودهگیری اجزای شاخص دریافت اعتبوار در نظور گرفتوه البته در کنار دو شاخص فوق، دو مولفه دیگر نیز در شکل

دهنود. مورد بررسوی قورار می در هر کشور را براساس دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی 6پوشش اطالعات اعتباریدرصد 
شووند، اموا در های قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری، هر چند محاسوبه میالبته این دو شاخص برخالف شاخص

 گیرند.وکار مورد استفاده قرار نمیبندی سهولت انجام کسبرتبه
شاخص قدرت حقوق قانونی به عنوان اولین و مهمترین شاخص موورد توجوه در محاسوبه مولفوه دریافوت اعتبوار، هماننود 

سوپاری و همچنوین حقووق پذیری جهانی، بر قوانین مربوط به وثیقهشاخص حقوق قانونی در رکن توسعه مالی شاخص رقابت
تر، برخالف آنچه که در نظام مالی ایران مورد توجوه رکز است. به بیان دقیقدارندگان وثیقه در قوانین حاکم بر ورشکستگی متم

 .  سپاری استسپاری اموال منقول و ابعاد حقوقی زیربنایی کارکرد موثر این نوع وثیقهتمرکز بر وثیقه است، در این شاخص
( و هنووش ۲31۴یدی و فوایزی )از این رو همانطور که در صفحه قبل عنوان شد، نقطه اشتراک مطالعوات شواهدان، سورم

سوپاری امووال منقوول ( که مبتنی بر تمرکز بر حوزه دریافت اعتبار است، بر الزام ارتقای ساختار حقووقی نواظر بور وثیقه۲31۲)
 شود.تفسیر می

روه شویم. در این راسوتا دو گووکار متمرکز میحال برای ارزیابی وضعیت ایران، ابتدا بر شاخص سهولت راه اندازی کسب
، و کشوورهای 5دهیم و بر مجموعه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقوااز کشورهای همتا را در کنار ایران مورد توجه قرار می

، اطالعوات مربووط بوه 11ربوطشویم. از آنجا که بر اساس پایگواه داده آنالیون سوایت ذیمتمرکز می 13با درآمد متوسط رو به باال

                                                                                                                                                                                         
از شواخص  یرانا یازدر امت یواحد یک یشکه صرف افزا شودی، مشاهده مDoing Business یتمندرج در سا سازیهراستا با استاد به برنامه شب یندر ا 1

 هبوودب 111ه بو 116وکار را از سوهولت انجوام کسوب یو رتبوه شواخص کلو 75بوه  57اعتبوار را از  یافوترتبه کشور از شاخص در تواندیم ی،حقوق قانون
 یوجود آورد. بورافووق بوه یهادر شواخص یوراندر رتبوه ا ییوریتغ توانودینم یدر شاخص عمق اطالعات اعتبوار یواحد یک یشوجود افزا ینبخشد. با ا

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

 مراجعه نمود: یزن یربه ماخذ ز توانیامر م ینا کنندهیدتائ یجدر خصوص نتا 7
-World Bank Group (2016, 75). 
8 Coverage of Credit Information. 
9 Middle East & North Africa. 
10 Middle Upper Income Countries. 
11 http://www.doingbusiness.org/data. 
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در دسوترس نیسوت، متغیور امتیواز  1(۲33۴-۲31۶ر در دامنه زمانی محاسوبه ایون شواخص )وکارتبه کلی سهولت انجام کسب
در دسوترس  ۲313-۲31۶کوه اطالعوات آن بورای دوره زموانی  ۲وکار تا بهترین رتبه اخذ شودهفاصله رتبه سهولت انجام کسب

   3دهیم.است را مورد توجه قرار می
در شاخص فوق از روندی صعودی و با شیب کم برخوردار اسوت کوه  شود که وضعیت ایرانمشاهده می ۵براساس نمودار 

وکار در گذر زمان، هر چند با سرعت انودک اسوت. ایون مسواله بیوانگر تر شدن رتبه ایران در سهولت انجام کسببیانگر مناسب
در حال کواهش اسوت. در وکار در ایران تا بهترین رتبه آن است که مقدار فاصله پوشش داده شده بین رتبه سهولت انجام کسب

های اولیوه نمونوه موورد بررسوی، اخوتالف بوین شود که هر چند در سالهای همتا نیز مشاهده میمقایسه روند این متغیر با گروه
این اختالف در حال افزایش اسوت. همچنوین بوا وجوودی کوه توا  ۲313روند ایران و کشورهای نمونه کم بوده، اما پ  از سال 

ایران در این شاخص در مقایسه با کشورهای نمونه از جایگاه بهتری برخوردار بووده اسوت، اموا پو  از ایون  ۲313قبل از سال 
 سال با افت مواجه شده و به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا نزدیک شده است.

 
 های همتاایران و گروهوکار تا بهترین رتبه در فاصله رتبه سهولت انجام کسبامتیاز مقایسه روند  -۵نمودار 

از  گیرییوانگینبوا م یقوا،و جنووب آفر یانوهخاورم یبوا درآمود متوسوط رو بوه بواال و کشوورها یکشوورها یفوق بورا یرروند متغ توضیحات:
اعوداد گوزارش  گیرییوانگیننمونه حاصول شوده اسوت. در م یهاسال یبرا ربطیموجود در گروه ذ یکشورها یشده براگزارش یازهایامت
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدارقام گزارش ز، ا ۲31۶و  ۲31۵ یهاسال یه براشد

 .محققوکار، محاسبات ماخذ: پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسب

کوه براسواس وکار دهنده رتبه سوهولت انجوام کسوبعنوان مهمترین جز تشکیلدر ارزیابی وضعیت مولفه دریافت اعتبار به
کند نیز مجدداً به دلیول مشوابه مطالعات اشاره شده نقشی کلیدی در دستیابی به رشد اقتصادی و جذب سرمایه خارجی ایفا می

وکار، ملزم به استفاده از متغیر امتیواز دریافوت اعتبوار توا بهتورین رتبوه اخوذ شوده در خصووص ایون با رتبه سهولت انجام کسب
در دسوترس  ۲33۵-۲31۶وه همتا هستیم. بوا ایون وجوود بورای ایون متغیور، اطالعوات دامنوه زموانی مولفه برای ایران و دو گر

 باشد.می

                                                                                                                                                                                         
هر کشور در هور  ازیو امت رتبه یراز یستمنطبق ن ربطیذ یسال مال یانهر سال، الزاماً با پا یاست که اطالعات منتشر شده برا ینکته ضرور ینتوجه به ا 1

در آن سال، صرفاً  دهمحاسبه ش یازبه امت یدوره مال یانرو اختصاص عدد سال پا ین. از اشودیژوئن سال قبل محاسبه م یسال، براساس اطالعات تا ابتدا
 اعمال شده است. هایبندجهت سهولت در رتبه

2 Distance to Frontier (DTF) Score. 
رتبوه در  ینفاصوله توا بهتور یوازامت پوردازد؛یم یموورد بررسو یکل کشوورها ینشاخص در ب ینا ینسب یسهوکار به مقارتبه سهولت انجام کسب یکهدر حال 3

 ینعملکورد، بو ینتا بهتر یمقررات یکه برحسب درصد پوشش فاصله فضا دهدیعملکرد را مورد توجه قرار م ینمطلق تا بهتر یسه، مقاخصوص هر مولفه
رتبوه را در  یناست که بهتور یدر کشور یمقررات یباالتر و فاصله کمتر آن با فضا یازامت یانگرباشد، ب یشترب یرمتغ یندر نوسان است. هر چه ا 133تا صفر 

 عملکرد در آن مولفه است. یناز بهتر ربطیکشور ذ یبرخوردار یانگرب 133 یازامت ینآن مولفه کسب نموده است. بنابرا
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شود که این متغیر در ایران و کشورهای همتا از روند مشابهی برخووردار اسوت و هور چنود توا مالحظه می ۶ براساس نمودار
، منجور ۲31۵شناسی جدید در محاسبه این متغیر در سوال کارگیری روشاز روندی صعودی برخوردار بوده، اما به ۲31۴سال 

به افت شدید و نزولی شدن روند آن در ایران و کشورهای همتا شده اسوت. همچنوین بوا وجودیکوه ایون متغیور توا قبول از سوال 
متوسط رو به باال در ایران بیشتر از کشورهای همتا بوده، اما در سال اخیر مقدار آن به کمتر از گروه کشورهای با درآمد  ۲31۵

وکارهای با اندازه کوچک و متوسط در ایران نیواز بوه بهبوود نزول پیدا کرده است. بنابراین وضعیت دریافت اعتبار توسط کسب
 فاصوله بوا مقودار امتیواز - ۶در نمودار  ۴۵مقدار  -دارد. همچنین مقایسه مقدار این شاخص در آخرین سال نمونه برای ایران 

تر بودن وضعیت مولفه بیانگر نامناسب - ۵نمودار  در ۵7.۴۴مقدار  -کشور  در رتبه بهترین تا وکارکسب مانجا سهولت رتبه
 وکار در ایران است. دریافت اعتبار با بهترین عملکرد در مقایسه با رتبه سهولت انجام کسب

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

از  گیرییوانگینبوا م یقوا،و جنووب آفر یانوهخاورم یبوا درآمود متوسوط رو بوه بواال و کشوورها یکشوورها یفوق بورا یرروند متغتوضیحات: 
اعوداد گوزارش  گیرییوانگیننمونه حاصول شوده اسوت. در م یهاسال یبرا ربطیموجود در گروه ذ یکشورها یشده براگزارش یازهایامت

 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جد، از ارقام گزارش ۲31۶و  ۲31۵ یهاسال یشده برا
 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

دهنده مولفوه دریافوت اعتبوار مشوتمل بور ر، ضوروری اسوت رونود اجوزای اصولی تشوکیلتر رفتوار ایون متغیودر تحلیل دقیق
های قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری بررسی شوند. در این راستا با توجه به در دسوترس بوودن رتبوه هور شاخص

به تمرکز بر روند امتیاز فاصوله  ، دیگر نیازی۲33۵-۲31۶های مورد مطالعه در دامنه زمانی یک از دو شاخص فوق برای گروه
 ربط تا بهترین رتبه نیست.رتبه مولفه ذی

مشواهده  7عنوان مهمترین جز شاخص دریافت اعتبار، براساس نموودار در ارتباط با روند شاخص قدرت حقوق قانونی به
و بوا  ۲335از وضعیت بهتری در ایران نسبت به کشورهای همتا برخووردار بووده اسوت. اموا در سوال  ۲336شود که تا سال می

سه با کشورهای همتا کاهش پیدا کرده و با کاهش اندک نسبت بوه کشوورهای تغییر در روش محاسبه، مقدار آن در ایران در مقای
با درآمد متوسط رو به باال، تا حدودی به کشورهای خاورمیانه و جنووب آفریقوا نزدیوک شود. بوا وجودیکوه تغییور دوبواره روش 

توسط رو به باال شوده اسوت؛ ، به مقدار اندکی منجر به کاهش آن در کشورهای با درآمد م ۲31۵محاسبه این شاخص در سال 
نحویکوه مقودار آن در شوود؛ بهاما کاهش شدیدی در این شاخص در ایران و کشورهای خاورمیانه و جنووب آفریقوا مشواهده می

تر شوده اسوت. از ایون رو ایران به گروه کشورهای خاورمیانه و جنوب آفریقا که از سطح اندکی برخووردار اسوت، بسویار نزدیوک
 شود. ری راهکارهایی برای ارتقای این شاخص در کشور مشاهده میکارگیضرورت به

 تموام کوه در شوودمی مشواهده همتوا کشوورهای بوا مقایسوه در و کشوور در اعتبواری اطالعوات عموق شاخص با ارتباط در
 تغییور و اسوت برخووردار همتوا کشوورهای بوا مقایسه در بهتری وضعیت از ایران در شاخص این بررسی، مورد نمونه هایسال
 شوده رتبوه شودید بهبوود بوه منجور بررسوی موورد گروه دو کشورهای در بلکه ایران، در تنها نه ،۲31۵ سال از آن محاسبه روش
 مشواهده 6 و 7 نمودارهوای در منودرج آنهوا رونود و اعتبوار دریافت مولفه دهندهتشکیل شاخص دو به توجه با رو این از. است

3
13
۲3
33
۴3
۵3
۶3
73

۲33۵ ۲33۶ ۲337 ۲336 ۲335 ۲313 ۲311 ۲31۲ ۲313 ۲31۴ ۲31۵ ۲31۶

کشورهای با درآمد متوسط رو به باال خاورمیانه و جنوب آفریقا ایران



  منقول یقوثا ینظام حقوق یارتقا یتاهم

07 

 حقووق قودرت شواخص ارتقوای متوسوط، و کوچوک وکارهایکسوب توسوط اعتبوار دریافت وضعیت بهبود جهت که شودمی
 .گیرد قرار ربطذی مقامات اولویت و کار دستور در باید قانونی

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

 یکشورها یفوق برا یراست. روند متغ 1۲سال برابر با  ینو پ  از ا 6برابر با  ۲31۵شاخص تا قبل از سال  ینمقدار سقف اتوضیحات: 
موجوود در  یکشوورها یشوده بوراگزارش یازهوایاز امت گیرییوانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسط رو به باال و کشورها

، از ارقوام  ۲31۶و  ۲31۵ یهاسوال یاعوداد گوزارش شوده بورا گیرییوانگینده اسوت. در منمونوه حاصول شو یهاسال یبرا ربطیگروه ذ
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدگزارش
 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

ن در خصووص مولفوه دریافوت اعتبوار، بور اجوزای تر و جهت شناسایی نقواط ضوعف فضوای مقرراتوی ایورادر بررسی دقیق
شوویم. در ایون راسوتا بوا و عموق اطالعوات اعتبواری متمرکوز می 1های قدرت حقوق قانونیدهنده شاخصهای شکلپرسشنامه

بورای ایوران در دسوترس  ۲31۶ - ۲336های هوای مبسووط سوالربط، صورفاً گزارشهای موجود در سایت ذیبررسی گزارش
 شویم.ها متمرکز میاز این رو در ادامه بر اطالعات مندرج در این گزارشقرار گرفت و 

شوویم. بور دهنده ایون شواخص متمرکوز میهای زیربنایی شوکلدر این راستا ابتدا بر شاخص قدرت حقوق قانونی و پرسش
بنوابراین تغییورات  وکار وشود که با تغییر روش محاسبه شاخص سهولت انجام کسوباساس اطالعات در دسترس مشاهده می

 13های قبوول شووده و از بیشووتر از سوال ۲31۶و  ۲31۵های ربووط در سوالهای ذیهای آن، تعوداد پرسووششوده در مولفووهاعمال
دهنده این شاخص ثابوت های شکلتعداد پرسش ۲31۴-۲336های پرسش افزایش یافته است. هرچند در سال 1۲پرسش به 
 تغییر کرده است. ۲335ها از سال پرسشاست، اما محتوی و حوزه  13و برابر 

دهی شاخص عمق اطالعات اعتباری نیز صادق است. هر چند در طوول های مورد توجه در شکلاین مساله در مورد مولفه
نوه تنهوا  ۲31۵دهی شاخص عمق اعتباری تغییر نداشوته؛ اموا در سوال های مورد توجه در شکلمولفه ۲336-۲31۴های سال

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

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود: یرز یهاها به گزارشپرسشنامه یندر خصوص ا تریقجهت اطالع دق 1

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

 یکشوورها یفوق بورا یراست. روند متغ 6 سال برابر با ینو پ  از ا ۶برابر با  ۲31۵شاخص تا قبل از سال  ینمقدار سقف اتوضیحات: 
موجوود در  یکشوورها یشوده بوراگزارش یازهوایاز امت گیرییوانگینبا م یقا،و جنوب آفر یانهخاورم یبا درآمد متوسط رو به باال و کشورها

، از ارقوام  ۲31۶و  ۲31۵ یهاسوال یاعوداد گوزارش شوده بورا گیرییوانگینحاصول شوده اسوت. در م نمونوه یهاسال یبرا ربطیگروه ذ
 شاخص استفاده شده است. ینمحاسبه ا یدشده براساس روش جدگزارش
 .محققوکار، محاسبات پایگاه داده خام گزارش سهولت انجام کسبماخذ: 

تواند تصویر بهتری از الگووی شوند و تحلیل روند تغییر آنها میها که در قالب پرسش مطرح میاز این رو بررسی این مولفه
هوای تری اولویتنحو مناسوبتوانود بوهدهنده شاخص دریافت اعتبار ارائوه نمووده و همچنوین میهای شکلدر زیرساختتغییر 

 مورد نیاز در بهبود و ارتقای این شاخص در کشور را مشخص نماید.
ره بعود توا دو ۲336گیری شواخص قودرت حقووق قوانونی از سوال های اثرگذار بر شکلدر بررسی چگونگی تغییر در مولفه

ای و بنودی آنهوا در سوه گوروه مقرراتوی، سوامانهها بوه طبقه(، ابتدا براساس ماهیت سوال۲335-۲31۴ )مشتمل بر دوره زمانی
ای بوه موالی وثیقوهگیری تامینپردازیم. در حقیقت این سه گروه، بیوانگر سوه زیرسواخت موورد نیواز و اولیوه در شوکلاجرایی می

صورت کامل به آنها خواهیم پرداخت. هر چند هر سه حووزه مشوتمل بور به 3ه در ادامه در فصل پشتوانه اموال منقول هستند ک
حوق وثیقوه  1کننوده ایجوادصورت صوریح مبتنوی بور مقوررات فراهمربط هستند؛ با این وجود زیرساخت مقرراتی بهمقررات ذی

صورت ضومنی بور ای به؛ زیرساخت سامانه ۲وی()حق اعتباردهنده نسبت به مال منقول توثیقی اعتبارگیرنده در صورت نکول 
و  3صورت صوریح مبتنوی بور مقوررات نواظر بور اجوراعمومی حق وثیقه؛ و زیرساخت اجرایی به 3مقررات ناظر بر ثبت و اعالم

 است. اعمال حق وثیقه توسط اعتباردهنده در صورت نکول اعتبارگیرنده
شوود کوه در طوول سوه دوره موورد بررسوی، از تمرکوز بور اهده میمشو 1به این ترتیب براساس اطالعوات منودرج در جودول 

های نواظر بور مورد کاهش یافته( و بر تعداد مولفه ۴مورد به  ۶های ناظر بر زیرساخت اجرایی تا حدودی کاسته شده )از مولفه
 ده است. مورد( افزوده ش 3مورد به  1ای )از مورد( و زیرساخت سامانه ۵مورد به  3زیرساخت مقرراتی )از 

های مربوط بوه مقوررات حواکم بور شود پرسشمشاهده می ۲براساس اطالعات مندرج در جدول  در راستای این تحول نیز
. این در حالی اسوت کوه در 5دهنداند که به صورت صریح، وثایق منقول را مورد توجه قرار مینحوی تغییر کردهسپاری بهوثیقه
های دوره نامه. در ایون راسوتا در پرسوش6شودندصوورت کلوی عنووان می، وثایق به336۲های مندرج در پرسشنامه سال پرسش

                                                                                                                                                                                         
1 Creation. 
2 Security Interest. 
3 Publicity. 
4 Enforcement. 

 .۲مندرج در جدول  ۲335–۲31۴در دوره  ۴و  3، ۲، 1 یهاپرسش 5
 .۲مندرج در جدول  ۲336ال در س 1پرسش  6
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و به امکان اسوتفاده از حوق وثیقوه بودون  1سپاری اموال منقول با حفظ مالکیت تمرکز شده استبر وثیقه ۲336-۲31۴زمانی 
هوای آتوی و یوا امکوان تسوری آن بوه راییهوا، داهای منقوول، یوک گوروه واحود از ایون داراییحق تصرف برای همه انواع دارایی

کلوی  3. همچنین در طورف مقابول وثیقوه، و در توصویف۲های اولیه اشاره شده استهای داراییمحصوالت، عواید و جایگزین
. بوه بیوان 3نامه وثیقه مورد توجه قرار گرفتوه اسوتها و تعهدات، ذکر حداکثر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در توافقبدهی
هوا منقوول در زیرساخت مقرراتی، گسترش شومول وثوایق و تمرکوز بور دامنوه وسویعی از دارایی ۲336-۲31۴تر در دوره دقیق

 مورد توجه قرار گرفت.
، بوا اضوافه شودن دو مولفوه )پرسوش( بوه  ۲31۵-۲31۶به دوره  ۲336-۲31۴در مسیر تحوالت فوق و در گذر از دوره 

ای ناظر بر اعالم حق وثیقه به عموم در شواخص قودرت حقووق قوانونی، تمرکوز سامانهدهنده زیرساخت مجموعه عوامل شکل
های سامانه ثبت وثایق (. در حقیقت در این راستا در دوره آخر، ویژگی۲و  1بیشتری بر شفافیت معطوف شده است )جداول 

گهی موورد  7صوالحتوسط افراد ثالوث ذی در کنار امکان ثبت، اصالح، حذف و جستجوی آنالین 6 5مبتنی بر ضرورت انتشار آ
تووان بوه ضورورت وجوود سوپاری میتوجه قرار گرفته است. از دیگر مهمترین تحوالت حاصله در ایون دو دوره در زمینوه وثیقه

اشاره نمود. در حقیقت هزینه معامالتی بواالی یوک قورارداد وام در  6هاصرفاً یک سامانه ثبت وثایق برای انواع مختلف دارایی
های مختلف، منجر به عدم تمایل اعتباردهنده در پذیرش وثیقه و عدم کوارکرد مناسوب وثیقوه در ت ثبت وثایق در سامانهصور

منتج از فعالیوت چنود سوامانه ثبوت کوه عمومواً براسواس انوواع  -شود. بنابراین جهت حذف این اثر خارجی مالی مینظام تامین
 به توجه به الزام وجود یک سامانه جامع ثبت وثیقه شده است.منجر  -شود مختلف دارایی در نظر گرفته می

مرکز متفاوت برای ثبت حقووق وثوایق بور اسواس نووع وثیقوه وجوود داشوت، در برخوی  17به عنوان مثال در کشور پرو که 
دید داد و منجور بوه کواهش شوموارد اعمال حق وثیقه زمان بیشتری نسبت بوه عمور وثیقوه )منقوول( را بوه خوود اختصواص موی

ای کوه در از این رو در قانون جدید ناظر بر معامالت وثیقه شد.ای میارزشگذاری وثیقه در زمان انجام قرارداد تسهیالت وثیقه
در این کشور به تصویب رسید، در نهایوت دو موسسوه بورای ثبوت حوق وثیقوه در نظور گرفتوه شود کوه یکوی از ایون  ۲33۶سال 

 .1۲ 11(۲336 13پردازد )مارشال و شهید سال می 5به وثایق غیرمنقول موسسات به ثبت وثایق منقول و دیگری
 وثایق سااانه هایویژگیدر زیرساخت مقرراتی، تا حدودی به  وثایق شمللاز این رو در دوره آخر مورد بررسی، تمرکز از 

اختار قوانونی بورای ضورورت وجوود سوای معطوف شده است. البته در این دوره بوا جوایگزین شودن مولفوه و زیرساخت سامانه
سوپاری امووال منقوول بوا امکوان وثیقهبه جای مولفوه  های منقولای در ایجاد، اعالم و اجرای حق وثیقه داراییمعامالت وثیقه

                                                                                                                                                                                         
 .۲مندرج در جدول  ۲335-۲31۴در دوره  1پرسش  1
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 .۲مندرج در جدول  ۲31۵-۲31۶در دوره  7پرسش  6
 .۲مندرج در جدول  ۲31۵-۲31۶در دوره  6پرسش  7
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9 Immovable Collaterals. 
10 Marechal & Shahid-Saless. 

ثبوت حوق  ینودبوت در فرآتمرکز بر دفاتر ث شود،یدر کشور پرو وارد م یقثبت وثا یدکه هنوز بر سامانه جد یراداتیاست که از ا ینکته ضرور ینتوجه به ا 11
 یقثبوت وثوا نهدر سواما ربوطیدرج و ثبوت حوق ذ یبورا یزموان ینوههز یشو افوزا اییقوهانجام معوامالت وث یمعامالت ینههز یشاست که منجر به افزا یقهوث
 یدر فاصله زمان ییدارا یکدر اخذ وام از اعتباردهندگان متفاوت به پشتوانه  یالتتسه یمنجر به سوءاستفاده متقاض تواندیمساله م ینا ین. همچنشودیم

 شود. ربطیدر سامانه ذ یقهثبت حق وث
ناظر بور ثبوت  یدقانون جد یبتصو یندرجوع نمود که در فرآ یزبه تجربه کشور ارمنستان ن توانیم یقه،در خصوص ادغام موسسات مختلف ثبت حق وث 1۲

، یونآنال یوک،صوورت الکترونبه یقوهثبت حق وث یوهش ییرموسسه کاهش داده شده است و با تغ یکموسسه به  6موسسات از  یناد امنقول، تعد یقحق وثا
گه یمبتن برداشته شوده اسوت.  یقهاعمال حق وث ییاجرا یرساختز یدر ارتقا یگام موثر ینه،و قابل دسترس عموم بودن سامانه بدون اخذ هز یبر انتشار آ
 رجوع نمود: یربه منابع ز ینهزم یندر ا یشترب مطالعه یبرا

-Ghazaryan (2015). 
-Coleman & Wohlers (2015). 
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؛ 1سوپاری امووال منقوول معطووف شوده اسوتای بور زیرسواخت کلوی مقرراتوی موورد نیواز در وثیقه، تمرکوز ویوژهحفظ مالکیوت
 دهد.ای و اجرایی را نیز در ابعاد کلی تحت پوشش قرار میزیرساخت دیگر سامانهزیرساختی که حتی دو 

جهت ارائه تصویر بهتری از چگونگی تغییرات ایجاد شده در ارزیابی شاخص قدرت حقوق قانونی در طول سه دوره مورد 
های مربوط بوه حووزه ایجواد و و پرسش هارا مورد توجه قرار داد. در این راستا مولفه 3بررسی باید اطالعات مندرج در جدول 

در تملیک وثیقه و قدرت قانونی اعموال و اجورای حوق وثیقوه  ۲حق تقدماعالم حق وثیقه از حوزه اجرای حق وثیقه مشتمل بر 
 شوند. تفکیک می

ق وثیقوه هوای بیشوتری در زمینوه ایجواد حوبه دو دوره بعدی، حوزه ۲336شود که در گذر از سال به این ترتیب مشاهده می
. در 3اند که همان مقوله گسترش شمول وثایق و تمرکز بیشتر بر انواع مختلف اموال منقوول را در بورداردمورد توجه قرار گرفته

شود کوه در سوال دهد نیز مشاهده میزمینه ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه که مقوله سامانه ثبت وثایق را تحت پوشش قرار می
تعووداد  ۲31۵-۲31۶صوورفاً یووک پرسووش بووه ایوون حوووزه اختصوواص یافتووه، در حالیکووه در دوره  ۲335-۲31۴و دوره  ۲336
 پرسش افزایش یافته است. 3های مربوط به این حوزه به پرسش

 حوق تقودمهای مبتنوی بور شوود کوه تعوداد پرسوشهای ناظر بر اجورای حوق وثیقوه مشواهده میبا این وجود در زمینه پرسش
شوده دوره ثابت بوده و صرفاً تغییراتی در نحوه بیان سوه پرسوش دربرگیرنوده ایون موضووع اعمال تملیک وثیقه، در طول هر سه

های دربرگیرنده حوزه قدرت اعمال و اجرای حق وثیقوه کاسوته شوده و تعوداد ایون است. این در حالی است که از تعداد پرسش
 دی کاهش پیدا کرده است.های دو دوره بعبه یک پرسش در سال ۲336ها از سه پرسش در سال پرسش

دهنده شواخص قودرت حقووق قوانونی، ضوروری های تشکیلشده از نحوه تغییر در پرسشحال با توجه به تصویر کلی ارائه
شوده گردآوری ۴های مورد اشاره در ایران که اطالعوات آن در جودول شده در هر یک از پرسشاست به بررسی امتیازهای کسب

 - ۲335های هوای دوم )سوال( بوه دوره۲336شود که با گذر از دوره اول )سوال طالعات مشاهده میبراساس این ا 3بپردازیم.
( و با کاهش نسبی اهمیت فضای ناظر بر زیرساخت اجرایی، مبتنی بور اعموال منوافع ۲31۵-۲31۶های ( و سوم )سال۲31۴
در  گیرنودهدهنوده و قرضای، نواظر بور منوافع قرضنههای مقرراتی و ساماپشتوانه وثیقه، در مقایسه با زیرساختدهنده بهقرض

ای در کشور به شدت کاسته شده اسوت. های ناظر بر فضای مقرراتی و سامانه، از میزان پوشش مولفهایجاد و اعالم حق وثیقه
زان پوشوش سوپاری اسوت، میوهای نواظر بور زیرسواخت مقرراتوی وثیقهتر بر مولفهدر حقیقت در دوره آخر که اوج تمرکز دقیق

 ربط در ایران به صفر رسیده است. های ذیمولفه
ربووط افووزوده شووده و عووالوه بوور زیرسوواخت مقرراتووی دو های ذیای کووه در دوره اخیوور بووه مجموعووه پرسووشمهمتوورین مقولووه
م وجود ای است که عددهد، وجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقهای و اجرایی را تحت پوشش قرار میزیرساخت سامانه

 شده است. ایجاد، ثبت و اجرای حق وثیقهآن در کشور منجر به ضعف در حوزه مقرراتی ناظر بر ابعاد مشترک 
ها حاصول شوده نیوز هور چنود در دوره اول، پوشوش کامول پرسوشناظر بر ثبت و اعالم حق وثیقوه ای در زیرساخت سامانه

بنودی، ایون پوشوش بوه ی متمرکز بر این حوزه، اما بوا تغییور روش رتبههااست؛ اما در دوره دوم با وجود عدم تغییر تعداد سوال
هوای موورد بندی و تمرکز شدیدتر بر وجوود سوامانه ثبوت وثوایق و ویژگیصفر رسیده؛ و در دوره سوم با تغییر بیشتر روش رتبه

ربط، حتی مولفه ذی 3ه از بین نحویکشود، بهانتظار این سامانه، مقدار بیشتر عدم پوشش این زیرساخت در کشور مشاهده می
 یک مورد نیز در ایران مصداق نداشته است.

ربوط در های ذیشود که هر چند میوزان پوشوش مولفوهنیز مشاهده می ناظر بر اجرای حق وثیقه در مورد زیرساخت اجرایی
بهبوود یافتوه اسوت؛ اموا بوا تغییور  ربوطهای ذیاعمال حق وثیقه در دوره دوم در مقایسه با دوره اول و با توجه به تعداد پرسوش

 بندی در دوره اخیر، از میزان پوشش این مولفه نیز کاسته شد. روش رتبه

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

2 Priority Right. 
 است. یافته یشپرسش در دو دوره بعد افزا ۵به  ۲336پرسش در سال  3از  یقهحق وث یجادحوزه ا یرندهدر برگ یهاتعداد پرسش 3
در  سوپارییقهو مقوررات نواظر بور وث ینها توسوط قووانپرسوش یناز ا یکپوشش هر  یچگونگ ییاست که شناسا ینکته ضرور ینتوجه به ا ینهزم یندر ا 3

 یه، توصو1353موضووع در سوال  یونبوه ا یاسوالم یمجل  شورا یهاپرداختن مرکز پژوهش یلدلبرخوردار است؛ اما به یادیز یتکشور، هر چند از اهم
 ( رجوع شود.1353 یاثیغ یگزارش )شهباز ینبه ا یلیبه اطالعات تکم یابیدست یبرا شودیم
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عنوان مهمترین جزء مولفوه دریافوت اعتبوار، در از این رو جهت ارتقای وضعیت ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی، به
ای بایود در دسوتور کوار پایه ساختار قانونی ناظر بر معامالت وثیقوه سپاری برسازی فضای مقرراتی وثیقهگام اول تنظیم و پیاده

دهنده زیرسواخت حقووقی حتوی در مقایسوه بوا زیرسواخت ربط قرار گیورد. در ایون راسوتا، تمرکوز بور ابعواد پوشوشمقامات ذی
کننده ارتقای الگووی ریعتواند تسربط میهای ذیای از اولویت برخوردار است. با این وجود، همگامی در پوشش شکافسامانه
   ای در کشور باشد.مالی وثیقهتامین

عنوان جوزء دیگور تشوکیل دهنوده مولفوه دریافوت اعتبوار و در گام بعد، در خصووص شواخص عموق اطالعوات اعتبواری بوه
، هوور چنوود دو مولفووه متمرکووز بوور ۲31۵شووود کووه در گووذر از سووال مشوواهده می ۶و  ۵براسوواس اطالعووات منوودرج در جووداول 

بوه  -افزوده در قالوب امتیازهوای اعتبواریها و ارائه ارزشمشتمل بر آنالین بودن سامانه-های سامانه اطالعات اعتباری بلیتقا
های اطالعات موورد متغیرهای مورد بررسی در ارزیابی عمق اطالعات اعتباری اضافه شده است؛ اما همچنان تمرکز بر ویژگی

 ط است.رباستفاده، مشتمل بر پنچ مولفه ذی
های سامانه اطالعوات اعتبواری، مهمتورین تغییور در حووزه نووع اطالعوات موورد های اخیر عالوه بر توجه به ویژگیدر سال
ترین تحول در این زمینه، به عدم تمرکز بیش از حود بور اطالعوات مثبوت یوا منفوی عنوان کلیدیوقوع پیوسته است. بهبررسی به

 شود.ییرات در این حوزه مطرح میعنوان یکی دیگر از مهمترین تغبه
شده در تدوین شاخص عمق اطالعوات اعتبواری در ایوران )جودول های مطرحبا توجه به میزان باالی سطح پوشش پرسش

دهنده خودمات عموومی های ارائهها و شرکتفروشیمبنی بر عدم استفاده از اطالعات خرده 3( و صرف عدم پوشش پرسش 7
شود که انجوام اقوداماتی ها در هر دو موسسه اعتباری خصوصی و دولتی، مالحظه میت مالی و بانکدر کنار اطالعات موسسا

از ایون  6توانود بوه کسوب امتیواز ربط در ارتقای دامنه اطالعات مورد استفاده در این دو موسسه اعتباری میتوسط مقامات ذی
 مولفه که سقف امتیاز آن است منجر شود.

( اشواره ۲337 1شده در قانون موسسه اعتبوار خصوصوی در پاناموا )بوسوتلوبه تجربه اصالحات انجام تواندر این زمینه می
تواند جهت بهبود رتبه اعتباری خود از این موسسه درخواست کند توا از اطالعوات ربط، هر فردی میکرد که براساس قانون ذی

 اش استفاده شود.ط او برای ارتقای رتبه اعتباریدهنده خدمات عمومی توسهای ارائهمربوط به پرداخت هزینه شرکت
با این وجود در مقام مقایسه بین دو شاخص قدرت حقوق قانونی و عمق اطالعات اعتباری و میزان عودم پوشوش اجوزای 

وان عنشود که در مجموع جهت ارتقای رتبه ایران در مولفه دریافوت اعتبوار بوهمشاهده می - 7و  ۴جداول  -دهنده آنها تشکیل
وکار، در گام اول باید بر بهبود شاخص قدرت حقوق قانونی تمرکز شوود. در ایون کسبمهمترین مولفه شاخص سهولت انجام

سوپاری موورد توجوه قورار گرفتوه و اقودامات الزم جهوت راستا نیز ضروری است ابعاد ناظر بر فضای زیرساخت مقرراتی وثیقه
 ای بر پایه وثایق غیر منقول در کشور مورد توجه قرار گیرد.سازی موثر معامالت وثیقهارتقای ابعاد زیربنایی آن مبتنی بر پیاده

توجه به این نکته ضروری است که افزایش گستره وثایق به انواع مختلف وثایق منقول در کنار ضمانت اجرایی حوق وثیقوه 
رار گیورد. در حقیقوت دوره عمور کوتواه گوذاران قوپذیر تحت مقوررات ورشکسوتگی(، بایود موورد توجوه مقررات)حقوق وثیقه

بسیاری از این وثایق منقول تائیدکننده ضرورت وجود ضمانت اجرایی در کارکرد موثر حق وثیقه منقول ثبوت شوده در سوامانه 
در تصرف وثیقه را به تصویر کشیده باشد و در این زمینه مزیت کامل  حق تقدمثبت وثایق است. ساختاری که به نحو مناسبی 

 ای در مقایسه با دیگران فراهم نموده باشد.برای اعتباردهنده وثیقهرا 
در ارتباط با ضرورت تصریح دقیق ضمانت اجرایوی حوق وثیقوه در کوارکرد مووثر اصوالح حقووق قوانونی وثیقوه در کشوور 

موالی سواختار تامین گوام مووثری در اصوالح ۲33۵توان به تجربه چین اشاره نمود که هر چند با انتشار قانون جدید در سال می
تصرف و تملیک وثیقه و ضمانت اجرایی  حق تقدمای در این کشور برداشت، اما در نظر نگرفتن شفافیت الزم در حوزه وثیقه

 (.  ۲31۵ ۲مالی نشده است )هانحق وثیقه، منجر به دستیابی به کارایی الزم در بهبود فضای تامین

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

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

۲336 1-۲-3 3 ۴ 1 ۵-۶-7-6-5-13 ۶ 
۲335-۲31۴ 1-۲-3-۴-۵ ۵ ۶ 1 7-6-5-13 ۴ 
۲31۵-۲31۶ 1-۲-3-۴-۵ ۵ ۶-7-6 3 5-13-11-1۲ ۴ 

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 نحوه تغییر اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی -۲جدول 
۲336  ۲335-۲31۴  ۲31۵-۲31۶ 

شماره 
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

 موضوع

1 
قانونی بودن وارد شدن افراد حقیقی و حقووقی 

نامووه مقابوول در توافقعنوان طرففعالیووت بووهدر 
 وثیقه

      حذف

 1 جایگزین  
در هور حفو  مالکیو  بوا  سپاری امووا  منقوو وثیقهتمرکز بر امکان 

 1 جایگزین موسسه مالی
سووواخ ار قوووانونی عووورای م وووام ت وجوووود 
در ایجوواد، اعووالم و اجوورای حووق  ایوثیقووه

 های منقولوثیقه دارایی

توصوویف کلووی وثیقووه )امکووان قووانونی بووودن  ۲
 عنوان وثیقه(ها بهاستفاده از همه دارایی

انتقوووال بوووا 
 تغییر کلی

۲ 
گوروه واحود از در یک  عدون حق تصرف وثیقه حقامکان استفاده از 
  ۲ انتقال عدون توصیف مشخص وثیقهو  اموا  منقو 

3 
 همه اموا  منقو برای  عدون حق تصرف وثیقه حقامکان استفاده از 

 عدون توصیف مشخص وثیقهو 
  3 انتقال

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

  ۴ انتقال

قووانونی بووودن توصوویف کلووی بوودهی )امکووان  3
 پوشش همه تعهدات توسط وثیقه(

انتقوووال بوووا 
 افزوده

۵ 
نامووه وثووایق در توافق ها و ت هووداتتوصوویف ک ووی عودهیمجواز بووودن 

ذکر حوداکرر میوزان دارایوی عوه با  ها و ت هداتهمه انواع عدهیبرای 
 نامه وثیقهدر توافق رهن گذاش ه شده

  ۵ انتقال
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۲336  ۲335-۲31۴  ۲31۵-۲31۶ 
شماره 
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

شماره  نحوه گذر موضوع
 پرسش

 موضوع

۴ 
وجووود سووامانه ثبووت حقوووق تضوومین وثووایق در 

 اموال منقول

انتقوووال بوووا 
جزئیوووووات 

 بیشتر
۶ 

انووواع در کوول کشووور و بوورای  سووامانه ث وو  وثووایق یوو وجووود صوورفاً 
قابول بازیوابی براسواس نوام  پایگاه داده الک رونی با  مخ  ف دارایی

 گیرندهوام
  ۶ انتقال

ث   وثایق م  نی عور ضرورت وجود سامانه  7      
گهی  ان شار آ

      6 
عوا امکوان  وجود سامانه ثبت وثایق پیشرفته
آن یون  ث  ، اصو ،، حوذف و ججو  وی

 توسط افراد ثالث ذینفع

۵ 
برخووورداری از حووق تقوودم طلبکوواران بووا وثیقووه 

 7 انتقال خارج از فرآیند ورشکستگی
خوووارز از فرآینووود طلبکووواران بوووا وثیقوووه  حوووق تقووود برخوووورداری از 
  5 انتقال ورشکج گی

برخورداری از حق تقدم طلبکاران بوا وثیقوه در  ۶
 فرآیند ورشکستگی

انتقوووال بوووا 
 تغییر

  13 انتقال فرآیند انح  طلبکاران با وثیقه در  حق تقد برخورداری از  6

7 
در معووورض توقوووف یوووا تعلیوووق قووورار نگووورفتن 
مطالبووات اعتباردهنووده دارای وثیقووه در فرآینوود 

 بازسازی بدهکار

انتقوووال بوووا 
جزئیوووووات 

 بیشتر
5 

در معرض توقف یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبوات اعتباردهنوده دارای 
برای در نظر گرف ن عازه زمانی وثیقه در فرآیند بازسازی بدهکار، و یا 

 آن
  11 انتقال

هوای به تعلیق درآمدن کنترل مدیریت بر دارایی 6
 شرکت در فرآیند بازسازی

      حذف

فرآینوود قووانونی بووودن تفوواهم طوورفین خووارج از  5
 دادگاه

ناموه در توافقدر فرآیند خارج از دادگواه وثیقه درج امکان اعمال حق  13 انتقال
 وثیقه

انتقوووال بوووا 
جزئیووووووات 

 بیشتر
1۲ 

در فرآینوود  وثیقووهدرج امکووان اعمووال حووق 
، قانونی  نامه وثیقهدر توافقخارج از دادگاه 

عوه  عودن فورو  وثیقوه توسوط اع  اردهنوده
از عمووومی یووا پشوو وانه وثیقووه توسووط حوور

مزایده خصوصی و یا ح ی قو   وثیقوه در 
 عوض عدهی

13 
امکان رجوع بدون محودودیت بوه راهکارهوای 

      حذف حل و فصل اختالف خارج از دادگاه

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 های زیرعنایی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونینحوه تغییر در حوزه -3جدول 
 اجرای حق وثیقه ایجاد و اعالم حق وثیقه  

 وثیقه حق اعمال قانونی قدرت وثیقه تملیک در حق تقدم وثیقه حق عمومی اعالم و ثبت وثیقه حق ایجاد شماره سال
 بوه مربووط هایپرسوش شماره ۲336

 هووایحوزه ابعوواد از یووک هوور
 ربطیذ

1-۲-3 ۴ ۵-۶-7 6-5-13 
۲31۴-۲335 1-۲-3-۴-۵ ۶ 7-6-5 13 
۲31۶-۲31۵ 1-۲-3-۴-۵ ۶-7-6 5-13-11 1۲ 

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 ۱قانونی ام یاز ایران در شاخص قدرت حقوق -۴جدول 

 دوره سوم دوره دوم دوره اول 
شممممممممممماره 

 پرسش
شممممممممممماره  امتیاز

 پرسش
شماره  امتیاز

 پرسش
 امتیاز

۲۰۰۹ ۲۰۰۵ ۲۰۱۰ ۲۰۱۱ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۲۰۱۲ ۲۰۱۹ ۲۰۱۲ 

لفه
مو
ش 

وش
م پ
عد
یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

1 √ 1 √ √ √ √ √ √ 1 × × × 
۲ × ۲ × × × × × × ۲ × × × 
3 × 3 × × × × × × 3 × × × 
۴ √ ۴ × × × × × × ۴ × × × 
۵ √ ۵ × × × × × × ۵ × × × 
۶ √ ۶ × × × × × × ۶ × × × 
7 √ 7 √ √ √ √ √ √ 7 × × × 
6 × 6 × × × × × × 6 × × × 
5 × 5 √ √ √ √ √ √ 5 √ √ √ 
13 × 13 √ √ √ √ √ √ 13 √ √ √ 
         11 × × × 
         1۲ × × × 

 امتیاز اخذ شده
 3 3 3 ۵ 1 1 1 1 1 1 ۵ 1 3 ایجاد

 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 ثبت و اعالم
 ۲ ۲ ۲ 3 3 3 3 3 3 3 ۴ 3 ۶ اجرا

 ۲ ۲ ۲ 1۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ 13 ۵ 13 امتیاز کلی
 ربط منظور شد.نیز یک امتیاز برای مولفه ذی √به آن اختصاص داده شد. به ازای هر عالمت  ×؛ و در غیر اینصورت، عالمت √والی که در فضای مقرراتی ناظر بر آن در کشور تامین شده، عالمت هر س -1
 یافته گزارش شده است.بازنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیل ۲31۴روش جدید برای سال  قانونی تغییر کرده است، این حقوق شناسی محاسبه شاخص قدرتروش ۲31۵از آنجا که در سال  -۲

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه



 

11 

 دهنده شاخص عمق اط عات اع  اریهای شکلهای مولفهپراکندگی حوزه -۵جدول 
 فضای مقرراتی مبتنی بر اطالعات اعتباری 

 های سامانه اطالعاتقابلیت گیرندهحق کنترل اطالعات توسط وام ویژگی اطالعات مورد استفاده
 هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش هاشماره پرسش هاتعداد پرسش 1هاشماره پرسش دوره

۲336-۲31۴ 1-۲-3-۴-۵ ۵ ۶ 1 - - 
۲31۵-۲31۶ 1-۲-3-۴-۵ ۵ ۶ 1 7-6 ۲ 

 شود.کننده اطالعات اعتباری مشتمل بر موسسه اعتبار دولتی یا خصوصی درنظرگرفته میآوریبه صورت کامالً مشابه برای هر دو نوع متفاوت از موسسات جمع هااین پرسش -1
 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه

 نحوه تغییر اجزای شاخص عمق اط عات اع  اری -۶جدول 
۲336-۲31۴  ۲31۵-۲31۶ 

شماره 
 نحوه گذر موضوع 1پرسش

شماره 
 موضوع پرسش

  1 انتقال ها و اشخاصتوزیع اطالعات مربوط به بنگاه 1
  ۲ انتقال توزیع اطالعات مثبت و منفی ۲

3 
های ، اعتباردهنوودگان تجوواری و شوورکتهافروشوویخردهاسووتفاده از اطالعووات 

 کنار اطالعات موسسات مالیدهنده خدمات عمومی در ارائه
انتقووال بووا 

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

 هاعانکو 

انتقووال بووا  توزیع اطالعات با سابقه بیش از دو سال ۴
 تغییر

سا  و یا حوذف  ۱۱توزیع اط عات منفی عرای عیش از )در صورت از اطالعات تاریخی سا   ۲حداقل توزیع  ۴
 شود(مح  عازپرداخ  وا ، ام یاز صفر عرای این ق م درنظرگرف ه میاط عات نکو  عه

  ۵ انتقال های با مبلغ بیش از یک درصد درآمد سرانهتوزیع اطالعات مربوط به وام ۵

در بزرگترین اداره ثبوت های خود گیرنده در کنترل دادهتضمین قانونی حق وام ۶
 اطالعات اعتباری

انتقووال بووا 
 تغییر

 ادراه اع  ار دول ی یا خصوصیهای خود در گیرنده در کنترل دادهتضمین قانونی حق وام ۶

 گیرندگانصورت آن ین عه اط عات اع  اری قرضها و موسجات مالی عهامکان دس رسی عانک 7   

هوا و افزوده عوه عانکعنوان ی  سرویس ارز توسط اداره اع  ار دول ی یا خصوصی عهارائه ام یازهای اع  اری  6   
 گیرندگانموسجات اع  اری در ارزیاعی اع  اری قرض

شده در شود و در صورتیکه پاسخ ارائهی یا خصوصی درنظرگرفته میکننده اطالعات اعتباری مشتمل بر اداره اعتبار دولتآوریها برای دو نوع متفاوت از موسسات جمعپاسخ بلی یا خیر برای هر یک از این مولفه -1
 ربط منظور خواهد شد.قالب هر دو موسسه مثبت و یا پاسخ حداقل یکی از این موسسات مثبت باشد، امتیاز یک برای آن مولفه در کشور ذی

 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه
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 ۱ام یاز ایران در شاخص عمق اط عات اع  اری -7جدول 

 امتیاز - دوره دوم امتیاز - دوره اول 
شممماره 

 پرسش
شماره  ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ ۲۰۱۰ ۲۰۰۵ ۲۰۰۹

 پرسش

۲۲۰۱۲ ۲۰۱۹ ۲۰۱۲ 
 د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ د خ

لفه
مو
ش 

وش
م پ
عد
یا 
ش 

وش
ت پ

ضعی
و

 

1 × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ 1 √ √ √ √ √ √ 
۲ × √ × √ × × √ × √ × √ × √ × ۲ √ √ √ √ √ √ 
3 × × × × × × × × × × × × × × 3 × × × × × × 
۴ × × × × × × × × × × √ × √ × ۴ √ × √ × √ × 
۵ × √ × √ × √ √ √ √ √ √ √ √ √ ۵ √ √ √ √ √ √ 
۶ × × × × × √ × √ × √ × √ × √ ۶ × √ × √ × √ 
               7 √ √ √ √ √ √ 
               6 √ × √ × √ × 

شده
خذ 

ز ا
تیا
ام

 

ت
عا

طال
ی ا

ژگ
وی

 

   -د 

۵ 3 3 3 3 3 3 3 ۲ 3 3 ۴ ۲ ۴ ۴ ۵ ۴ 3 ۴ 3 ۴ 3 

 ۴ ۴ ۴ ۵ ۴ ۴ 3 3 3 3 3 ۵ کل

ل 
نتر

ق ک
ح

ت
عا

طال
ا

 

   -د 

1 3 3 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 3 1 3 1 

 کل

1 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ت
بلی

قا
انه

سام
ی 

ها
 

   -د 

               ۲ ۲ 1 ۲ 1 ۲ 1 

 کل

               ۲ ۲ ۲ ۲ 
 7 7 7  ۵ ۵ ۴ ۴ ۴ 3 3  امتیاز کلی

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

 یافته محاسبه شده است.زنمایی شده و از این رو امتیاز تعدیلبا ۲31۴تغییر کرده است، این روش جدید برای سال  عمق اطالعات اعتباریشناسی محاسبه شاخص روش ۲31۵از آنجا که در سال  -۲
 .محققوکار، محاسبات های شاخص سهولت انجام کسبماخذ: پرسشنامه



  منقول یقوثا ینظام حقوق یارتقا یتاهم

17 

ای الزم براساس الگوی بهترین عملکورد در کشوور بورای ثبوت و اعوالم حوق وثیقوه از در این زمینه وجود زیرساخت سامانه
در تصورف و تملیوک وثیقوه،  حق تقدماست. در حقیقت، ثبت و اعالم عمومی این حق، شفافیت الزم در ضرورت برخوردار 

 در کنار اجرای موثر این حق نیز حاصل خواهد شد.

 مالی داخلینظام حقوقی وثایق منقول در تعامل با بانکداری و تامین .۱.۲
الملل، موید الزام توجه بوه نظوام حقووقی وثوایق و بوا شده در قسمت قبل و با تمرکز بر تعامل با بانکداری بینهای انجامبررسی

الملول اسوت و بوه اولویوت توجوه بوه بانکوداری در عرصوه بینکوالن تاکید ویژه بر وثایق منقوول در کشوور بورای بهبوود فضوای 
ای در ای در ارتقای وضعیت معامالت وثیقوهی در کنار اهمیت توجه به زیرساخت سامانهامالی وثیقهزیرساخت مقرراتی تامین

کشور اشاره شد. با این وجود ضروری است در این زمینه به ابعاد خرد نظام حقوقی وثایق منقول از منظور بانکوداری داخلوی و 
 کنندگان اعتبار نیز توجه شود.امکان پوشش منافع تقاضاکنندگان و عرضه

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

های نظوام عنوان مدرکی دال بر ضرورت تاکید هر چه بیشتر بور ارتقوای زیرسواختتواند بهاز وثایق منقول در شبکه بانکی، می
حقوقی وثایق منقول در کشور مورد توجه قرار گیرد. از ایون رو در اداموه دو حووزه فووق را در قالوب نظوام بانکوداری داخلوی و 

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

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

عودم فعالیوت در حووزه بانکوداری نظام حقوقی مناسبی در اعمال حق وثیقه در وثایق منقول دارد و از این رو حتی در صورت 
مالی کشور، ضروری است نظام حقوقی وثایق الملل، جهت تامین و پوشش نیاز طرف تقاضا و عرضه اعتبار در نظام تامینبین

 شود.سازی شود. در این راستا در ادامه براساس مطالعات تجربی در دسترس، این مساله تجزیه و تحلیل میمنقول پیاده
کننده حوق وثیقوه در امووال منقوول نیسوتند، هوای حقووقی کوه پشوتیبانیتقاضوای اعتبوار، در آن گوروه از نظامدر مورد طرف 

های با اندازه کوچک و متوسوط بخوش بیشوتری را در ها که در بنگاههای این شرکتشود که بخش اعظمی از داراییمشاهده می
مالی برخوردار نخواهند بوود و از ایون رو قابلیت استفاده در تامین های بزرگ به خود اختصاص خواهند داد؛ ازمقایسه با بنگاه

 76، حودود ۲شووند. براسواس مطالعوه آلووارز دمال کمپواهوا میبورای بنگاه 1ها به سرمایه از دسوت رفتوهمنجر به تبدیل آن دارایی
هوای غیرمنقوول اسوت. از داراییدرصد آن در قالوب  ۲۲های منقول و وکارها در قالب داراییدرصد از موجودی سرمایه کسب

وثیقووه بوور اسووتفاده از اموووال  ضووعیفایوون رو تمرکووز نهادهووای مووالی در کشووورهای در حووال توسووعه برخوووردار از نظووام حقوووقی 
آالت در اعطوای غیرمنقول مشوتمل بور زموین، اموالک مسوکونی و مسوتغالت تجواری، و در برخوی مووارد تجهیوزات و ماشوین

مالی در تر، کاهش در میزان دسترسی به تامینمالی خواهد شد. به بیان دقیقزان دسترسی به تامینتسهیالت، منجر به کاهش می
پشوتوانه دارایوی موالی بههوای الزم بورای تامیندلیل عودم برخوورداری آنهوا از دارایییافته، بوهبسیاری از کشورهای کمتر توسوعه

موالی در ایون عنوان وثیقه، منجور بوه مشوکل تامینها بهه از این دارایینبوده؛ بلکه عدم توسعه و اصالح نظام حقوقی در استفاد
 (.ix، ۲33۶کشورها شده است )فالیسیگ، صفویان و دال پنا 

سازی زیرساخت حقوقی و قانونی الزم نه تنها در ایجاد حق وثیقوه، بلکوه در اعطوای این در حالی است که در صورت پیاده
نفعان و اعطای قدرت اجرایی بواال در اعموال حوق وثیقوه وثایق منقول در مقایسه با دیگر ذی اعتباردهنده به پشتوانه حق تقدم

تر و نوپا را بودون نیواز های با اندازه کوچکمالی بنگاهتوان نیاز تامیندر اموال منقول توثیقی در صورت نکول اعتبارگیرنده، می
. در 3های مالی حسابرسی شده تامین نموودر شرایط فقدان صورتبه سابقه حضور چندان طوالنی و درخشان در بازار و حتی د

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

سازی سواختارهای حقووقی و قوانونی فووق در کشوورهای مختلوف، بیوانگر امکوان افوزایش سوطح براین، تجربه پیادهوهعال
ربوط بووده تر بوه متقاضویان اعتبوار ذیهای بهره پایینتر و نر های بازپرداخت طوالنیدهی، افزایش مبلغ وام اعطایی، دورهوام

درصدی نر  بهوره وام بوه  ۲3صدم درصدی و  ۵وثایق منقول، منجر به کاهش  است. برای مثال تجدید ساختار نظام حاکم بر
(. البته این اثورات در مطالعوه تجربوی انجوام ۲33۶، ۲ترتیب در آلبانی و رومانی شده است )صفویان، فالیسیگ و اشتاینبوک 

منقوول و صورفنظر از دیگور  ( و با تمرکز صرف بر وجوود موسسوات ثبوت وثوایق۲31۶) 3شده توسط لو، مارتینز پریا و سینگ
تر احودا  موسسوه ثبوت ابعاد ساختار حقوقی مورد نیاز نیز به اثبات رسیده است. نتایج مطالعه آنها حتوی تائیدکننوده اثور قووی

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

کنند توا اثور ریسوک ناشوی از گیرندگان مطالبه میاز عدم تقارن اطالعاتی و افزایش میزان بازپرداخت وام، عموماً وثیقه از قرض
شده توسوط های انجامگری خود به حداقل ممکن برسانند. براساس بررسیعدم پرداخت وام را در سود ناشی از فعالیت واسطه

هوای درصود وام 7۵در بویش از  ،کشور مورد بررسی 133شود که در مجموع وکار در بانک جهانی مشاهده میمطالعات کسب
سپاری الزامی بوده است. این در حالی است که در بیشوتر کشوورهای در حوال توسوعه، امووال منقوول کوه بخوش وثیقه ،اعطایی

ربط، از امکوان دهند، به دلیل ضعف حقوق قانونی ذیها را به خود اختصاص میهای این بنگاهدرصد( از دارایی 76اعظمی )
 (.۲31۶مالی برخوردار نیستند )لو، مارتینز پریا و سینگ کار گرفته شدن در تامینبه

ر ماهیوت از این رو در صورت برطرف شدن مشکل زیرساخت حقوقی و اجرایی حق وثیقه در اموال منقول تووثیقی و تغییو
هوا مواجوه دهوی در بانکهای بوالقوه وامها از سرمایه مرده به سرمایه زنده، در طرف عرضه اعتبار با افزایش فرصوتاین دارایی

گری کنندگان اعتبوار و افوزایش سووددهی فعالیوت واسوطهبخشی در پرتفوی تسوهیالت اعطوایی عرضوهشویم که خود به تنوعمی
 (.  ۲31۶ 3نمالی منجر خواهد شد )ادرینکو

( اشاره نمود. آنها در بررسی اثرات اصالحات حقووقی در ۲313) 5توان به مطالعه هزلمن، پیستور و ویگدر این زمینه می
واسوطه تغییورات در نظوام حقووقی، عرضوه وام بوانکی بوه ایون نتیجوه رسویدند کوه بهاقتصادهای در حال گذر در اروپای شورقی 

های سوپاری در زیرسواختانگر این نکته است که اعمال اصالحات در قووانین نواظر بور وثیقهیابد. همچنین نتایج بیافزایش می
ای در ایجاد و اعالم حق وثیقه در مقایسه با قوانین و مقررات ناظر بر اعمال حق وثیقه از طرف اعتباردهنوده مقرراتی و سامانه

 کند.ی و افزایش عرضه اعتبار ایفا میدر صورت نکول اعتبارگیرنده، اثر بیشتری بر توسعه بازارهای مال
از طرف دیگر، ارتقای زیرساخت حقوقی وثایق با کاهش حجم مطالبات غیرجاری به واسطه فراهم نمودن امکان بازیافوت 

هوا در ، از میوزان زیوان بانک6دهنده قدرت تصرف و تملیک سریع وثوایق منقوولبهتر مطالبات بر پایه الزامات زیربنایی افزایش
کاهود. از ایون رو دسترسوی بوه های کوچوک و متوسوط میشدن حجم باالی مطالبات غیر جاری اعطایی بوه شورکتسوختاثر 

سووامانه ثبووت وثووایق در کنووار الزامووات حقوووقی مووورد نیوواز در اعمووال حووق وثیقووه و تصوورف سووریع وثیقووه در صووورت نکووول 
شده به پشتوانه وثایق منقول منجر شوود و امکوان یالت ارائهتر ریسک تسهسازی مدیریت مناسبتواند به پیادهاعتبارگیرنده، می

 (.۲31۵ 7دهی مالی را فراهم خواهد آورد )گازاریانارتقا و شفافیت بیشتر در استانداردهای گزارش

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

( در Dalberg Global Development Advisorsدالبورگ  ) یشده توسوط شورکت مشواوران توسوعه جهوانبه مطالعه انجام توانیخصوص م یندر ا 6
 یهواطورح، نور  نکوول وام یونواسوطه اآن اسوت کوه بوه یوانگرمطالعوه ب ینا یجاشاره نمود. نتا یندر چ اییقهو در خصوص طرح معامالت وث ۲311سال 
 شده است. یرمنقولبه پشتوانه منابع غ ییاعطا یهاکمتر از نر  نکول وام یابرابر  هایافتنیدر پشتوانهبه ییاعطا

7 Ghazaryan. 
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توان به رویکرد متفواوت منودرج در تر ریسک به پشتوانه نظام حقوقی وثایق منقول میالبته در زمینه امکان مدیریت مناسب
تر مبلوغ وام بوه نیز اشاره نمود. نتایج این مطالعه بیانگر نسبت پایین (۲31۶) 1مطالعه کالومیری ، الراین، لیبرتی و اشتورگ 

در وثایق منقول در مقایسه با وثایق غیرمنقول در کشورهای برخوردار از زیرساخت حقوقی ضوعیف در  ارزش وثیقه اخذ شده
رسومیت شوناختن و اعموال سوریع حوق وثیقوه در در صورت عودم وجوود مقوررات الزم در بهتر است. به بیان دقیقحوزه وثیقه

گیرنده برخوردار بوده و از ایون رو نوه ها از توانایی کمتری در پوشش ریسک اعتباری تسهیالتاموال منقول توثیقی، این دارایی
دهنود. از اعتبواری اعتباردهنوده را افوزایش می تنها منجر به دسترسی به سطح کمتری از اعتبار خواهند شد، بلکه سوطح ریسوک

های قانونی و حقوقی در اعمال سریع حق وثیقه در امووال منقوول تووثیقی بورای کواهش ریسوک الزام ارتقای زیرساخت این رو
 شود. ها مشاهده میها در صورت مالی بانکمالی به پشتوانه این داراییمنتج از تامین

گیرندگان در این نووع هایی از میزان شایستگی اعتباری قرضموسسات اعتباری در ارائه گزارشهمچنین الزام فعالیت موثر 
واسطه دسترسی به دامنه اطالعاتی بیشتر از پشتوانه وثایق، البته بهدهی بهتواند منجر به تسهیل امکان وامای، میمعامالت وثیقه
ه اطالعوات کلوی درخصووص یوشور بولیوی، این موسسات با اراوکار متقاضی وام شود. حتی بر اساس تجربه کوضعیت کسب

هوای ناشوی از آن پیشوگیری توانند از ارائه وام بیش از حد به یوک فورد و بحرانکل میزان وام اخذ شده توسط متقاضیان وام می
 (.  ۲335 ۲ونمایند )بوستل

رف بوه پشوتوانه سوامانه ثبوت وثوایق و براین در صورت وجود ساختار حقوقی مناسب برای حق وثیقه بدون حق تصوعالوه
هوای خورد، زمینوه فعالیوت سازی موسسوات اعتبواری بوا دامنوه شومول گسوترده متقاضویان وام، مشوتمل بور متقاضویان وامپیاده

( و از ایون رو رقابوت در بوازار موالی ۲31۵شوود )گازاریوان هوا فوراهم میگران مالی غیر بوانکی در کنوار بانکتر واسطهمناسب
 .  3(۲31۵ 3یابد )کلمن و ولرزمی افزایش

واسوطه در ( کوه به۲335توان به تجربه کشوور بولیووی در زمینوه اصوالح اعتبواری اشواره کورد )بوسوتلو در این خصوص می
گذاری آن در بوازار متشوکل و مالی خرد در موسسات اعتباری و به اشوتراکگیرندگان تامیندسترس قرار گرفتن اطالعات قرض

تر حتوی موسسوات ی، میزان دسترسوی افوراد فقیور بوه اعتبوار بوه میوزان زیوادی افوزایش پیودا کورد. بوه بیوان دقیوقغیرمتشکل پول
موالی کننود؛ از روش تامینمالی خوود اسوتفاده میمالی خرد که عموماً از سازوکارهای جایگزینی برای کاهش ریسک تامینتامین
(. در برخوی مووارد نیوز گسوترش ۲1، ۲33۶)فالیسویگ، صوفویان و دال پنوا  کننودپشتوانه وثایق منقول اسوتقبال میای بهوثیقه

 .6 5شودای حاصل میفعالیت موسسات اجاره به شرط تملیک با ارتقای نظام حقوقی معامالت وثیقه
از این رو در مجموع، نظام حقوقی مناسب وثایق منقول در بعود خورد، منوافع دو طورف عرضوه و تقاضوا در بوازار موالی را 

های مناسب این نظوام از بعود قودرت اجورای سازی زیرساختمین خواهد کرد. البته توجه به این نکته ضروری است که پیادهتا
هوای خواص سوامانه ثبوت وثوایق از نظور الکترونیوک، آنالیون و بوه روز مقابول و قابلیتپذیر در صورت نکول طرفمنافع وثیقه

گهی و قابل دسترس ع موم بودن بدون اخذ هزینه نیز از اهمیت خاصوی در اطمینوان بوه دسوتیابی بوازار بودن، تمرکز بر انتشار آ
 مالی به منافع فوق برخوردار است.

                                                                                                                                                                                         
1 Calomiris, Larrain, Liberti & Sturgess. 
2 Bustelo. 
3 Coleman & Wohlers. 

 یهواوام یبهادارسوازاوراق یواتموفوق عمل یبه امکان اجرا توانیمناسب م یساختار حقوق سازییادهدر صورت پ یرقابت در بازار مال یشافزا ینهدر زم 3
و  یانصوفو یگ،سویموسسات اشاره نموود )فال ینا یتشدن امکان بهتر فعال یاو مه یربانکیغ یگران مالتوسط واسطه هایینوع دارا ینبه پشتوانه ا ییاعطا

 (.1۶، ۲33۶ال پنا،د
5 Ibid, p. 19. 

 یزمنجور بوه اثورات سورر اییقوهنواظر بور معوامالت وث یاشاره کرد که انجام اصالحات در ساختار قوانون یزن ینبه تجربه کشور چ توانیخصوص م یندر ا 6
 ییبواال ی( از رشد درآمودFactoring) یتعامل( و Leasing) یزینگکشور شد و ل ینفعال در ا یربانکیغ یتوسط موسسات مال مالیینبر تام یریچشمگ

 (.۲311دالبرگ  یبرخوردار شدند )شرکت مشاوران توسعه جهان
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 مالی ظرفیت مغفول وثایق منقول در تامین .۱.۲.۲
ریزی نظوام حقووقی موورد نیواز در وثوایق منقوول و بوا تاکیود بور فضوای تر بعد خرد ضرورت وجوودی پیوادهجهت بررسی دقیق

پ  از بررسی ابعاد تروریک طرف ابعاد عرضه و تقاضای اعتبار و بر پایه نتایج حاصل از مطالعات تجربوی،  ،نکداری داخلیبا
 صورت عینی واکاوی شود.های فعال در اقتصاد ایران نیز این مساله بهضروری است براساس اطالعات بنگاه
های کوچک و متوسط متمرکز شد. در حقیقت از آنجوا کوه امه بنگاههای موجود در ترازنبه این منظور باید بر تحلیل دارایی

هوای موجوود در ساز استفاده از این نوع داراییهای حقوقی زمینهسازی زیرساختنظام حقوق وثایق منقول، متمرکز بر ظرفیت
هوای منقوول در ف داراییموالی اسوت؛ بنوابراین بررسوی حجوم انوواع مختلوهای کوچک و متوسط در فرآیند تامینترازنامه بنگاه

موالی مغفوول صورت ضمنی تصویری از ظرفیوت فعلوی تامینتواند بههای فعال در اقتصاد، میترازنامه سال اخیر این نوع بنگاه
 آنها را به تصویر بکشد. 

سوط موجوود هوای اقتصوادی کوچوک و متودر این راستا با توجه به آنکه پایگاه داده خاصی برای دسترسی بوه ترازناموه بنگاه
در بررسی تقریبی ترازناموه  «1برآورد تقاضای نقیینگی واحیهای تللییی»نیست، بر رویکرد مورد استفاده در طرح تحقیقاتی 

های ای از شوورکتشناسووی آن را بووا انوودکی تغییوورات بوورای مجموعووهشووویم و روشهای کوچووک و متوسووط متمرکووز میشوورکت
( در 135۴شده آنها )سال دهیم که اطالعات آخرین ترازنامه حسابرسیبررسی قرار میبهادار مورد شده در بورس اوراقپذیرفته

های کوچوک و متوسوط از توانوایی . هور چنود بخوش اعظموی از شورکت۲افزار رهاورد نوین شرکت نوین ایده موجوود اسوتنرم
های موجوود در ایون بنودی شورکتطبقه حضور در بازار سرمایه برخوردار نیستند، با ایون وجوود اسوتفاده از پایگواه داده فووق و

توانوود تقریووب مناسووبی از رفتووار ایوون پایگوواه داده براسوواس انوودازه و در دو گووروه بووا انوودازه کوچووک و متوسووط و گووروه بووزرگ می
 ها را در اختیار قرار دهد.شرکت

و بازنشسووتگی،  های بیمووهگذاری، شوورکتهای سوورمایههووا و موسسووات اعتبوواری، شوورکتبووه ایوون منظووور بووا حووذف بانک
در  135۴های تولیودی موجوود در سوال معاملوه، صورفاً بور شورکتگذاری قابلگرهای موالی و پوولی، و صوندوق سورمایهواسطه

به  135۴شرکت موجود در سال  71۴شویم. به این ترتیب نمونه اولیه از افزار رهاورد نوین متمرکز میمجموعه پایگاه داده نرم
ها الزامواً همگوی از عملکورد اقتصوادی مناسوبی شود. با توجه بوه آنکوه ایون شورکتشرکت محدود می ۴۵7ای مشتمل بر نمونه

هایی کوه ناسوالم هسوتند را از توان آنها را در یک گروه قرار داد، بنابراین ضروری اسوت شورکتبرخوردار نبوده و از این رو نمی
های سالم و ناسالم از الگوی رفتاری متمایزی برخووردار رکتگروه مورد بررسی حذف کنیم. در حقیقت حجم اقالم ترازنامه ش

 ها خواهد شد.است و در نهایت منجر به تورش در تحلیل
انود را در گوروه ده بودههایی کوه زیوانکنیم و شورکتها، نمونوه را پوایش مویاز این رو براساس مقودار سوود و زیوان شورکت

دهیم. به این ترتیب مجودداً حجوم های سالم قرار میتند را در گروه شرکتهایی که سود مثبت داشهای ناسالم و شرکتشرکت
 شود. شرکت محدود می 37۲شرکت به  ۴۵7های سالم خواهد بود، از نمونه مورد بررسی که متمرکز بر شرکت

سوازی امکوان فراهمتر و با توجه به آنکه عموماً اصالح نظام حقووقی وثوایق منقوول در راسوتای حال به منظور بررسی دقیق
های شوود، لوذا ضوروری اسوت شورکتموالی مطورح میهای با اندازه کوچک و متوسوط بوه بوازار تامینتر بنگاهدسترسی مناسب

انودازه دارایوی  بنودی کنویم. در ایون راسوتا ازموجود در نمونه را براسواس انودازه در دو گوروه کوچوک و متوسوط، و بوزرگ طبقه
 کنیم.بندی مینها را بر اساس اندازه دارایی دهکها استفاده کرده و آشرکت

های بوزرگ و گیرنود را در گوروه شورکتهای سالم قرار میهایی که در دهک دهم اندازه دارایی شرکتبه این ترتیب شرکت
شورکت سوالم در  37۲کنیم. از ایون رو از مجموعوه بنودی مویهای کوچوک و متوسوط طبقهها را در گوروه شورکتمابقی شرکت

 گیرند.های کوچک و متوسط قرار میشرکت در گروه شرکت 33۵های بزرگ و شرکت در گروه شرکت 37دسترس، 
های سوالم های سالم بزرگ و شورکتهای سالم، شرکتهای هدف در قالب شرکتحال با تمرکز بر سه گروه کلی از شرکت

پوردازیم. در ایون راسوتا، هوای منقوول میر ترکیوب داراییهای آنها با تمرکز بکوچک و متوسط، به بررسی ترکیب اجزای دارایی

                                                                                                                                                                                         
در  135۲سوفارش داده شود و در سوال  یو بوانک یبه پژوهشکده پوول یرانا یمعادن و کشاورز یع،صنا ی،از طرف اتاق بازرگان  1351طرح در سال  ینا 1
 پژوهشکده انجام شد.   ینا
آن را در  یجنتوا توانینم ینبنابرا یست،روز نو به دهدیرا تحت پوشش قرار م 1353سال  یانتا پا یقاتیجا که اطالعات مورد استفاده در طرح  تحقاز آن ۲
 قسمت مورد استفاده قرار داد.   ینا



  منقول یقوثا ینظام حقوق یارتقا یتاهم

10 

هوا، موجوودی موواد و افوزار رهواورد نووین،در قالوب دریافتنیهای موجوود در نرمها را براساس سرفصولهای این شرکتدارایی
هوای منقوول ز داراییکنیم. از ایون رو سوه گوروه اصولی ابندی مویطبقه 1هاآالت و تجهیزات، و سایر داراییکاال، اموال، ماشین

هایی که در کشورهای مختلف و براساس ساختار حقووقی دارایی ؛دهیمها را مورد توجه قرار میموجود در ترازنامه این شرکت
 ای به پشتوانه آنها فراهم است. مالی وثیقهربط، عموماً امکان تامینذی

توه ضوروری اسوت کوه براسواس اطالعوات موجوود در آالت و تجهیوزات، توجوه بوه ایون نکالبته در خصوص اموال، ماشوین
آالت و تجهیزات در دسترس نیسوت. از ایون رو ترکیوب ایون قلوم بوا جوزء امووال کوه افزار رهاورد نوین، قلم جداگانه ماشیننرم

ی از عنوان یکوآالت و تجهیوزات را بوهمشتمل بر اموال غیرمنقول از جمله زمین و ساختمان است، تقریوب نامناسوبی از ماشوین
 دهد.اجزای کلیدی اموال منقول در اختیار قرار می

آالت و تجهیزات، توجه به این نکته ضوروری اسوت کوه بور براین حتی در صورت در دسترس بودن قلم صرف ماشینعالوه
جوود در هوای موپایه نظام بانکداری اسالمی فعال در کشور و به واسطه عقد اجاره به شرط تملیوک، برخوی از ایون نووع دارایی

هوای ای در ترازناموه قورار گرفتوه باشوند. از ایون رو بوا توجوه بوه تورشموالی وثیقوهتوانند بوه واسوطه تامینها میترازنامه شرکت
هوای منقوول، آالت و تجهیوزات، بهتور اسوت بور دو گوروه دیگور از داراییمفهومی و عملکردی در خصوص قلم امووال، ماشوین

 شود.مواد و کاال تمرکز  ها و موجودیمشتمل بر دریافتنی
ها و موجوودی موواد و شود که با تمرکز صرف بر دریافتنیمشاهده می 5به این ترتیب بر اساس اطالعات مندرج در نمودار 

هووا؛ در درصوود از دارایی 33های سووالم، مووالی؛ در شوورکتهووای منقووول قابوول اسووتفاده در تامینعنوان مهمتوورین داراییکوواال بووه
هوا کوه مشوتمل درصد از دارایی ۴5های سالم کوچک و متوسط، ها؛ و در شرکتدرصد از دارایی ۴1بزرگ،  های سالمشرکت

ها و موجودی کاال هستند، به سرمایه مرده تبودیل ها و دربرگیرنده دریافتنیهای منقول این شرکتبر مهمترین جزء اقالم دارایی
 استفاده نشده است. 135۴ر سال مالی در کشور داند و از ظرفیت آنها در تامینشده

سوپاری امووال منقوول در کشوور، نوه تنهوا از قودرت های حقووقی وثیقهواسطه سوطح توسوعه انودک زیرسواختاز این رو به
مالی به پشوتوانه های کوچک و متوسط، بلکه از ظرفیت تامینهای منقول در شرکتمالی به پشتوانه این دو گروه از داراییتامین

یافتگی قوانونی و های بزرگ نیز به مقدار زیادی کاسته شده است. با این وجود اثر کلی این عدم توسوعهها در شرکتاین دارایی
حودود نیموی  135۴های کوچک و متوسط وارد شده در سال حقوقی در کل اقتصاد چشمگیر است و بیشترین ضربه به شرکت

 ته است.درصد( در این گروه قرار گرف ۴5های آنها ) از دارایی
های گذشوته، بوا حجوم های فوق در طوول سوالها در ترازنامه شرکتشده این داراییالبته در صورت توجه به حجم انباشت

همچنین توجه به این نکته ضوروری اسوت کوه اقوالم فووق، مسولماً  شویم.مالی مواجه میهای از دست رفته تامینزیادتر فرصت
چوک و متوسوطی را بوه خوود اختصواص خواهنود داد کوه از توانوایی حضوور در بوازار های کوحجم بیشتری از ترازناموه شورکت

مالی مغفول در نظام مالی کشور، بسیار بزرگتر از ارقوام اند. بنابراین ظرفیت بالقوه تامینمالی برخوردار نبودهسرمایه برای تامین
 است. 5در نمودار  مندرج

                                                                                                                                                                                         
و  سوپارییقهوث یبورا یوزاتو تجه آالتینوال، ماشوها، چون صرف ارزش اموشرکت ییقلم از اقالم دارا یناست که در مورد ا ینکته ضرور ینتوجه به ا 1

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

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

تری از ایون های فووق، امکوان ارائوه تفسویر دقیوقدر این خصوص در صورت دسترسی به اطالعات تعداد کارکنوان شورکت
ای شد. در این خصوص در مطالعوههای با اندازه کوچک و متوسط فراهم میقعی شرکتنتایج در زمینه نزدیک بودن به رفتار وا

نفور  13های صنعتی ایران زیر درصد بنگاه ۶6شده، به این مساله اشاره شده است که های صنعتی انجامکه در مورد رفتار بنگاه
شده در بورس بیش از این باشد )پژوهشکده پولی و های پذیرفتهرسد تعداد کارکنان شرکتکارکن دارند، در حالیکه به نظر می

های منودرج در ها در مقایسه با شرکت(. از این رو انتظار بر آن است که تصویر واقعی ترازنامه این شرکت115، 135۲بانکی، 
 های منقول شکل گرفته باشد.با تمرکز بیشتری بر دارایی 5نمودار 

ای بوه موالی وثیقوهیز با اندکی تقریب، آخرین تصویر ایستا از ظرفیوت بوالقوه تامینهای فوق نبا این وجود، تمرکز بر شرکت
تر و دهود. در بررسوی دقیوقها را در زمان انجام این تحقیق در اختیوار قورار میپشتوانه وثایق منقول در انواع مختلفی از شرکت

توان بوه نتوایج مطالعوه ها، میانواع مختلف شرکت شده درمالی انباشته سوختهای تامیندر راستای به تصویر کشیدن فرصت
 در پژوهشکده انجام شده است. 135۲برآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی اشاره کرد که در سال 

های های موالی شورکتدر این طرح بوه جوای تمرکوز بور یوک سوال، یوک دوره زموانی موورد توجوه قورار گرفتوه و از صوورت
بهادار و دیگر منابع در دسترس برای یک دوره زمانی بلندمدت استفاده شده اسوت. در ایون راسوتا شده در بورس اوراقفهرست

های فعال مندرج در مراکوز اطالعواتی مختلوف تمرکوز شوده کوه در گوروه ای از شرکتهای مالی پایان دوره مجموعهبر صورت
 شوند.بندی نمیهای خدمات عمومی طبقههای مادر و شرکتگری مالی، شرکتصنعت واسطه

شورکت در  ۴۴۲صوورت پنول نوامتوازنی از سوال مشواهده اسوت کوه به -شرکت  ۵۴36مجموعه اطالعات فوق مشتمل بر 
جموع، تجمیوع شوده و بوا جودا کوردن تبدیل شده است. این اطالعات برای دسترسی به ترازنامه هم 1353تا  137۵ طول دوره
بنودی سال مشاهده( براسواس دهک -شرکت  3513ندی مشاهدات باقیمانده )بهای ناسالم و طبقههای سالم از شرکتشرکت

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

در سوه گوروه، سوالم،  1353توا  137۵های فوق بورای دوره زموانی بلندمودت نتایج حاصل از بررسی اجزای دارایی شرکت
هوا، موجوودی موواد و کواال، و هوای منقوول در سوه گوروه دریافتنیسالم کوچک و متوسط، و سالم بزرگ و بوا تمرکوز بور دارایی

 5و منودرج در نموودار  135۴های بورسوی در سوال های ثابت، بیانگر نتایجی مشابه نتایج حاصول از تمرکوز بور شورکتدارایی
 است.
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 هاجمع شرکتسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم -۱۱نمودار 

 .135۲ماخذ: پژوهشکده پولی و بانکی، 

آالت و تجهیوزات، و ذخیوره های ثابت مشتمل بر مجمووع اقوالم امووال، ماشوینجمع، قلم کلی داراییدر ترازنامه هم چون
، 5شوده در نموودار هوا گوزارش شوده اسوت؛ بنوابراین در مقایسوه بوا اقوالم گزارشصورت یک قلم از داراییاستهالک دارایی به

 5آالت و تجهیزات مندرج در نموودار بیشتر از مقدار اموال، ماشین 13در نمودار های ثابت رود نه تنها مقدار داراییانتظار می
نیز )به دلیل شومول ذخیوره اسوتهالک دارایوی( بیشوتر از مقودار هموین متغیور در  5ها در نمودار باشد؛ بلکه مقدار سایر دارایی

موالی مغفووول، بور بررسوی وضووعیت تامینباشود. از ایون رو بوورای مقایسوه وضوعیت ایسوتا و انباشووت شوده ظرفیوت  13نموودار 
ها و قابول مقایسوه در ایون دو نموودار عنوان مهمتورین اقوالم منقوول در ترازناموه شورکتها و موجودی موواد و کواال بوهدریافتنی

 شویم.متمرکز می
شوتر بوودن مقودار شده بیوانگر بیمدت انباشتنتایج بیانگر آن است که در هر سه گروه شرکت مورد بررسی، نتایج دوره بلند

هوا در هور سوه نووع شورکت موورد اسوت. هور چنود مقودار دریافتنی 135۴این دو قلم دارایی منقول در مقایسه با دوره یکسواله 
، اما مقدار موجودی مواد و کاال در دوره بلندمودت و در هور سوه گوروه 1شده اندکی کمتر بودهبررسی در دوره بلندمدت انباشت

های شورکت شده، درو مقدار فزونی در مجموع این دو قلم دارایی منقول در دوره بلندمدت انباشته ۲ودهبه مقدار زیادی بیشتر ب
 .3با اندازه کوچک و متوسط بیشتر از دو گروه دیگر است

های بوا ویژه در شورکتها و بوهاز این رو نتایج در مجموع تائیدکننده حجم باالی سورمایه مورده موجوود در ترازناموه شورکت
شوده و چوه موالی سوختهای انباشته تامیناندازه کوچک و متوسط است. مقدار باالی این متغیر چه در صورت بررسی فرصت

ویژه در مالی در بازار مالی و بهدر حالت بررسی مقدار ایستای آن، بیانگر ضرورت توجه به ظرفیت بالقوه و مغفول مانده تامین
های موورد نیواز، زیوان زیوادی را بور حقوقی مربوطه در کنار دیگر زیرساخت د زیرساختدلیل عدم وجوشبکه بانکی است که به

 ای در کشور وارد کرده است.مالی وثیقهدو طرف عرضه و تقاضای تامین
هوای منقوول نیوز برخوردارنود، های بوا انودازه کوچوک و متوسوط کوه از حجوم بیشوتری از داراییمقدار این زیان در شورکت

ها، ارتقوای سواختار حقووقی و . بنابراین با توجه به مشکل اصلی دسترسی به منابع مالی در این گروه از شرکتچشمگیرتر است
ها بایود در اولویوت اصوالحات موالی کشوور قورار موالی ایون شورکتمقرراتی ناظر بر توثیق اموال منقول برای رفع مشوکل تامین

 گیرد.

                                                                                                                                                                                         
درصود و  ۲5درصود،  33برابر بوا  یبسالم، سالم بزرگ و سالم کوچک و متوسط به ترت یهاشرکت یجمع برادر ترازنامه هم هایافتنیدر یانگینمقدار م 1

 درصد است. 33فوق برابر با  یهادر شرکت یرمتغ ینمقدار ا 135۴ یکسالهدر دوره  یکهدرصد است؛ در حال 3۲
 17درصود،  15برابر با  یبسالم، سالم بزرگ و سالم کوچک و متوسط به ترت یهاشرکت یجمع برامواد و کاال در ترازنامه هم یوجودم یانگینمقدار م ۲

 ددرصو 1۶درصود و  7درصود،  13فووق برابور بوا  یهادر شورکت یببه ترت یرمتغ ینمقدار ا 135۴ یکسالهدر دوره  یکهدرصد است؛ در حال ۲۴درصد و 
 است.

 یوبسالم، سالم بزرگ و سالم کوچوک و متوسوط بوه ترت یهاشرکت یجمع برامواد و کاال در ترازنامه هم یو موجود هایافتنیمجموع در یانگینممقدار  3
 35 درصد، ۴3فوق برابر با  یهادر شرکت یببه ترت یرمتغ ینمقدار ا 135۴ یکسالهدر دوره  یکهدرصد است؛ در حال ۵۶درصد و  ۴۶درصد،  ۴5برابر با 
 درصد است. ۴5درصد و 
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 بندیجمع. ۱.۲
 گوذردمی ایوثیقوه معامالت در الزم قانونی و حقوقی ساختار سازیپیاده ضرورت به المللیبین توجه از دهه دو از بیش هرچند

 بررسوی مناسبی نحو به آن ضرورت تنها نه ایران در اما گرفته؛ قرار توجه مورد المللیبین هایشاخص از بسیاری در آن ابعاد و
 .است نشده ربط برداشتهذی جهانی الگوی براساس وثیقه حقوقی ساختار ارتقای برای موثری گام هیچ بلکه نشده؛
 ایتوسوعه موسسوات توسوط موالیتامین یوا و دولتوی تضمین هایطرح از گذر در حرکتی المللی،بین عرصه در وجودیکه با
 ایون حوال دربوا  شوود؛می مشواهده منقوول وثوایق پشوتوانه به ایوثیقه مالیتامین سمت به مالیتامین هایطرح از بسیاری برای
 ویژه به و هابنگاه مالیتامین برای مختلف هاینسخه قالب در و ایتوسعه هایبانک توسط مالیتامین هایطرح همچنان ایران
 توجه است. مورد متوسط و کوچک هایبنگاه
 موورد حتمواً بایود حووزه دو منقوول، وثوایق بور تاکیود بوا و وثایق حقوقی نظام ارتقای ضرورت بررسی این راستا و برای در
 الملول،بین بانکوداری بوا تعامول با ارتباط در. داخلی بانکداری ظرفیت ارتقای و المللبین بانکداری با تعامل گیرد: قرار بررسی

 انودک سوطح بیوانگر مجمووع در وکار،کسوب انجوام سوهولت و جهانی پذیریرقابت شاخص دو پایه بر ایران ارزیابی وضعیت
 بور اثرگوذار عامول مهمتورین عنووان بوه حقووقی زیرسواخت ارتقوای اولویوت رو ایون از و اعتبار دریافت شاخص و مالی توسعه
 .  است مالی بازار در اعتبار افزایش قابلیت و بازار کارایی
ایجاد حوق وثیقوه )زیرسواخت مقرراتوی(، ثبوت و اعوالم  بر ناظر قوانین بر مشتمل کل در که نیز زیرساخت این ارتقای در

 اول گوام در ای(، و اعمال حق وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده )زیرساخت اجرایوی( اسوت؛)زیرساخت سامانه حق وثیقه
انودازی سوامانه ثبوت ای بوا طراحوی و راهارتقای زیرساخت مقرراتی و در گام بعد توجه به زیرساخت سامانه ضرورت تمرکز بر

   شود.وثایق منقول مشاهده می
 کوه شودمی مشاهده تجربی، مطالعات نتایج بررسی براساس نیز منقول وثایق حقوقی ساختار و لیداخ بانکداری حوزه در
 وثوایق پشوتوانه بوه ایوثیقه مالیتامین تقاضای و عرضه طرف نیازهای مختلف ابعاد تواندمی کشور در ساختار این سازیپیاده
 از ایمجموعوه ترازناموه ارزیوابی براسواس موالیتامین شویوه ایون مانوده مغفوول بوالقوه ظرفیوت بررسوی. نمایود تامین را منقول
 ایوثیقوه مالیتامین تقاضای و عرضه طرف دو برای کشور در فوق منافع تامین عدم از ناشی ناگوار ابعاد تاییدکننده ها،شرکت

از  .اسوت بوزرگ اندازه با هایشرکت در بلکه متوسط، و کوچک اندازه با هایشرکت حوزه در تنها نه منقول، وثایق پشتوانه به
 این رو شواهد تجربی در عرصه بانکداری داخلی نیز تائیدکننده ضرورت ارتقای ساختار حقوقی وثایق منقول در کشور است.
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 مقدمه .۲.۱
موالی توسوط شوده توسوط دولوت و یوا الوزام تامینهوای تضومینی انجامدولتوی و تمرکوز بور طرحدر ایران به دلیل اقتصاد بوزرگ 

ای از وثوایق منقوول ای بور پایوه بسوتر گسوتردهموالی وثیقوهای و توسل به تسهیالت تکلیفی، به ضورورت تامینهای توسعهبانک
تظار نیست. این مساله حتی براساس تحلیول آمواری مالی در سطح مورد انتوجه کافی نشده و از این رو سطح دسترسی به تامین

های با انودازه کوچوک و متوسوط، بلکوه نحویکه نه تنها شرکتشده در فصل قبل به خوبی به تصویر کشیده شده است؛ بهانجام
 مالی مواجه هستند.های بزرگ نیز با حجم باالیی از ظرفیت مغفول در این شیوه تامینشرکت

سوازی ایون روش های مورد نیاز در طراحوی و پیادهمحور بودن نظام مالی کشور، ارتقای زیرساختبانکبنابراین با توجه به 
تواند با گسترش دسترسی به منابع مالی منجر به رشود و توسوعه های منقول، میمالی و با تمرکز بر دامنه وسیعی از داراییتامین

رسی ابعاد مختلف شاخص دسترسی به اعتبار در شاخص سوهولت انجوام اقتصادی پایدار در کشور شود. با توجه به آنکه در بر
ای به تصویر کشیده شود، ناظر بر معامالت وثیقه وکار در فصل قبل، ضرورت تمرکز اولیه بر ارتقای زیرساخت مقرراتیکسب

های اد مختلوف آن، کاسوتیشوویم توا بوا بررسوی ابعوای در کشور متمرکوز میمالی وثیقهبنابراین در این قسمت بر ساختار تامین
هوای مالی در دیگر کشورها، بتوان گامهای الزم در این روش تامیننحو مناسبی شناسایی شده و با بررسی زیرساختموجود به

 تری برداشت.نحو مناسبالزم برای ارتقای آن را به
ای در شوبکه موالی وثیقوهسوپاری و تامیناز این رو در این فصل برای دستیابی به شناخت اولیه از زیرساخت مقرراتوی وثیقه

مرکزی های نظوارت بانوکبانکی کشور، با وجود گسترده بودن زیرساخت مقرراتوی، بوا اتخواذ رویکوردی محودود، بور بخشونامه
بوه صوورت الکترونیوک در سوایت  1375-135۶ها که در زمان انجام تحقیق برای دوره زموانی شویم. این بخشنامهمتمرکز می

تواننود در گوام اول دامنوه امووال منقوول قابول توثیوق و سوپ  برخوی دیگور از ابعواد شویوه کزی در دسوترس هسوتند، میمربانک
 ای را در شبکه بانکی کشور به تصویر بکشند.مالی وثیقهتامین

شوود بررسی میسپاری و مدیریت وثیقه در شبکه بانکی های فوق، ابتدا ساختار کلی وثیقهبه این ترتیب با مطالعه بخشنامه
شوود. در ایون راسوتا بورای های فووق اسوتخراج میسوپاری از بخشونامههوای واجود شورایط وثیقهو در مرحله بعد، انوواع دارایی

ای از کشوورهای مختلوف جهوان و دو دستیابی به معیار مناسبی جهت ارزیابی گستره نسبی وثایق منقول در کشوور، بور نمونوه
اند که از سامانه ثبت وثوایق ای در حدی پیشرفت کردهمالی وثیقهشویم که در زمینه تامینمرکز مینمونه از کشورهای آسیایی مت

مرکزی های حووزه نظوارت بانوککنند. البته در ادامه و با تمرکز بور مجموعوه بخشونامهبرای مدیریت بهتر این فرآیند استفاده می
برخی مصوبات شورای پول و اعتبار و هیروت دولوت  توجه ویژه بهدر کنار  -( 135۲نژاد )والی 13۶۲-1366های برای سال

 شود.دامنه بررسی و مقایسه فوق گسترش داده می -که در کتاب فوق موجود هستند 
شده در ایون زمینوه بوا تمرکوز بور حووزه های تنظیمنامهای براساس ابعاد مختلف بخشمالی وثیقهدر گام بعد ضرورت تامین

موالی های مدیریت مناسب ریسک و مطالبات غیرجواری، ارتقوای تامینکننده اعتبار و دولت در زیر بخش کننده و تقاضاعرضه
گیورد. سوپ  هوای خواص موورد توجوه قورار میمالی بخشدولت در حمایت از تامین خرد، کاهش هزینه اعتبار و کاهش هزینه

ای براسواس فضوای قالوب کلوی زیرسواخت اجرایوی و سوامانهمالی در دو های مورد نیاز برای ارتقای این روش تامینزیرساخت
ای به تصویر کشیده شده و در ادامه اصوالحات موورد مالی وثیقهمرکزی در تامینهای نظارتی بانکمقرراتی محدود به بخشنامه

شورایط متعوارف بررسوی ای از وثایق منقول واجدای به گسترهمالی وثیقهها در صورت ارتقای الگوی تامیننیاز در این بخشنامه
 شود.می

 مالی، براساس دامنه محدودی از زیرسواخت مقرراتوی و متمرکوز بورفضای موجود در این روش تامین به این ترتیب بررسی
موالی بوه پشوتوانه امووال منقوول و های تامینهای نظارتی حاکم بر بخش بانکی، کموک مووثری در ارزیوابی زیرسواختبخشنامه

در مقایسه با دیگر کشورها کرده و امکان ارائه پیشونهادات مووثرتر بورای ارتقوای آن در شوبکه بوانکی کشوور  غیرمنقول در ایران
 شود.فراهم می

 سپاری و مدیریت وثیقهوثیقه. ۲.۲
قبول از پوورداختن بووه انووواع وثووایق واجدشورایط در شووبکه بووانکی کشووور، ضووروری اسووت در گوام اول بوور مقووررات کلووی نوواظر بوور 

مرکزی متمرکووز شوود و مووواردی شووامل های نظووارتی بانووکی، براسوواس فضووای مقرراتووی محوودود منووتج از بخشوونامهسووپاروثیقه
گیری در صوورت وقووع تغییور در ماهیوت سپاری، بیموه وثوایق، تصومیمسپاری، رویه وثیقههای واجد وثیقهخصوصیات دارایی
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بهادارسوازی، ررات ناظر بر مدیریت وثیقه مشوتمل بور اوراقوثیقه، بررسی کرد. در مرحله بعد باید در فضای مقرراتی فوق، مق
بازیافت وثیقه، فروش وثیقه تملیکی، آزادسازی وثیقه موازاد و ارزیوابی مجودد وثیقوه در کنوار سناریوسوازی در ارزیوابی وثیقوه 

 ه شود. ای در شبکه بانکی کشور به تصویر کشیدمالی وثیقه(، تا تصویر کلی فضای تامین6مطالعه شود )جدول 
ها صورفاً در سوه شود که در بین این بخشونامهمشاهده می 1375-135۶های فوق در دوره زمانی با توجه به دامنه بخشنامه

تر، ایون مسواله های قدیمیعنوان وثیقه معرفی شده است و مسلماً در بخشنامههای قابل پذیرش بههای داراییبخشنامه، ویژگی
های بوانکی نامهو ضومانت 1های نواظر بور تسوهیالت سوندیکاییتر در دسوتورالعملبوه بیوان دقیوقمورد توجه قرار گرفته است. 

وانتقوال قوانونی، و شده که وثایق ماخوذه باید معتبور، قابول نقل، عنوان3و همچنین در دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه ۲ریالی
بودن وثیقه نیز اشاره شوده اسوت. توجوه بوه ایون نکتوه ضوروری البیع دارای نقدشوندگی باال بوده و بالمعارض باشند و به سهل

ها منجر به استیفای حقوق موسسوه اعتبواری در حوداقل زموان و بوا کمتورین هزینوه در صوورت است که در مجموع، این ویژگی
 مقابل خواهند شد.نکول طرف

های در رهون یرندگان بابوت وثیقوهگربوط، دریافوت وکالوت بالعوزل از تسوهیالتدر رویه توثیوق نیوز براسواس مقوررات ذی
گیرنودگان موظوف هسوتند فقوط در قالوب ها و موسسات مالی و اعتبواری دولتوی و خصوصوی ممنووع شوده اسوت و وثیقهبانک

 5 3ها عمل کنند.قراردادهای منعقده نسبت به اجرا گذاشتن وثیقه
عقود مرابحوه اشواره کورد کوه بور ایون اسواس،  دسوتورالعمل اجرایوی تووان بوه بخشونامهدر مورد ضرورت بیمه وثایق نیز می

های معتبر بیمه به نفع موسسه اعتباری شده است و انتخواب شورکت بیموه و اعتبارگیرنده ملزم به بیمه وثیقه نزد یکی از شرکت
 سوازی فورم عقوود تسوهیالتالبتوه ایون مسواله در بخشونامه یکنواخت 6گیرنده واگوذار شوده اسوت.پرداخت هزینه، به تسهیالت

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

خطورات  ریسوا و صواعقه ل،یسو زلزلوه، انفجوار، ،یسوزآتش برابر در است، یاعتبار مؤسسه/بانک موافقت مورد که یبه مبلغ
 مؤسسوه/نفوع بانوک بوه و خوود نوهیهز بوه مجواز، موهیب یهاشرکت از یکی نزد کند،یم نییتع یاعتبار مؤسسه/بانک که یمرتبط
 موه،یب مودت یاز انقضوا قبل روز 1۵ نیکند. همچن میتسل یاعتبار مؤسسه/بانک به بالدرنگ را نامهمهیب و دینما مهیب یاعتبار
 فووق بوه شورح را خود تعهدات گیرنده،تسهیالت که یصورت در دهد. هیارا یاعتبار مؤسسه/بانک به را مهیب دیتجد مدارک باید
 از را شودهنهیمبلوغ هز و نمووده موهیب خود نهیهز به داریخر طرف از وکالتاً را وثایق تواندیم یاعتبار مؤسسه/بانک ندهد؛ انجام
بوود.  نخواهود داریوخر یهاتیمسورول و تعهدات یناف مذکور وکالت است یهینماید. بد منظور یو حساب به ای مطالبه داریخر

 اطوالع یاعتبوار مؤسسوه/و بانوک گرموهیب بوه عاًیسور شوده، موهیب مووارد به خسارت بروز صورت در است مکلف داریضمناً خر
 13 5 6دهد.
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نیز عدم انجام معامله ناقلوه نسوبت بوه عوین وثیقوه موورد  1سازی فرم عقود تسهیالت بانکیهای ناظر بر یکساندر بخشنامه
ربط، یا مالک وثیقه )برحسب نووع قورارداد براین به این مساله توجه شده که خریدار یا مالک ذیاشاره قرار گرفته است. عالوه

 موافقوت ام نداده است و بودونای انجاعتبار( باید به این مساله اقرار کند که تاکنون نسبت به عین مورد وثیقه هیچ نوع معامله
 شوودقوه مییوث یبهوا موجوب نقصوان کوه یاقودام هور انجوام از و نمووده جوادیا قوهیوث تغییوری در نبایود یاعتبار مؤسسه/بانک

 .نماید یخوددار

 سپاری و مدیری  وثیقهاصو  اولیه ناظر عر وثیقه -6جدول 
 ویژگی توضیحات

 خصوصیات وثیقه نقدشوندگی باال، بالمعارضمعتبر، قابل نقل و انتقال قانونی، دارای 
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رهن های بووهممنوعیووت دریافووت وکالووت بالعووزل از تسووهیالت گیرنوودگان بابووت وثیقووه
 سپاریوثیقه شدهگذاشته

های بیموه معتبور بوه نفوع موسسوه الزام بیمه وثیقه توسوط اعتبارگیرنوده نوزد یکوی از شورکت
 اعتباری

 بیمه وثیقه
 گیرندهپرداخت هزینه بیمه توسط اعتبار

 روز قبل از انقضای بیمه توسط اعتبارگیرنده 1۵تجدید بیمه 
صورت وکالتی از طرف موسسه اعتباری و به هزینه اعتبارگیرنده، در ضرورت بیمه وثیقه به

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

معاملووووه و تغییوووور در ماهیووووت 
 وثیقه

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

مسوتحدثات، تاسیسوات و شوده بوه لحاظ مستحدثات، تاسیسات و تجهیزات جدید اضافه
 قبلی شده جزو وثیقهسپاریوثیقهتجهیزات 
 وانتقال قبلی نسبت به منافع وثیقه به اعتباردهندهرسانی کتبی هرگونه نقلالزام اطالع

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

 بهادارسازیاوراق مطالبات به اشخاص دیگرصورت انتقال 

یقه
 وث
ت
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شوودن وثیقووه در معوورض اجوورای امکووان احووراز تمووام حقوووق اعتباردهنووده، در صووورت واقع

 بازیافت وثیقه های دولتی و شهرداری و ...های موسسات و شرکتطرح

 شده الزام فروش سریع وثایق تملیک

 فروش سریع

شوده در صوورت عودم فوروش برای درآمد حاصل از وثیقوه تملیکلحاظ نر  باالی مالیات 
سریع، و محدودیت پنج ساله عضویت در هیرت مودیره و تصودی سومت مودیر عواملی در 

 ربطمدیره ذیها و موسسات اعتباری برای مدیر عامل و اعضای هیرتبانک
موازاد و یوا  های تابعوه )جهوت حفوظ دارایویعدم امکان انتقال اموال غیرمنقول بوه شورکت

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

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

 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

 و سواتیمسوتحدثات، تأس ،یفعلو زاتیوتجه و ساتیتأس مستحدثات، بر عالوه قهیوث مورد در که یصورت براین، درعالوه
 نکوهیا قوه )ولوویوث مورد منافع به نسبت یقبل انتقال و نقل هرگونه .بود خواهند قهیوث موارد شود، جزء اضافه یگرید زاتیتجه
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 عنوان، هر تحت قهیوث مورد منافع انتقال از قبل زین و 1رسانده یاعتبار مؤسسه/بانک اطالع به کتباً باشد( را یعاد سند ضمن
 ۲د.ینما اخذ هیدییتأ یمؤسسه اعتبار/بانک از

ربوط )در گذاران طی قرارداد نواظر بور عقود ذی/گذارقهیوث و داریهمچنین در هر دو بخشنامه مورد بحث عنوان شده که خر
 ،یرهنو مطالبوات هیبازار ثانو رونق منظور به یاعتبار مؤسسه/ بانک صورتیکه در نمایندقبول می اعطای تسهیالت مورد اشاره(

 و شوده منتقول زیون الحوق تعهودات بوه ق قورارداد،یوثوا و ناتیتضوم منتقل نمود، گرید اشخاص به ربط راذی قرارداد مطالبات
. از این رو مشکلی از نظر استفاده از این نووع تسوهیالت 3بمانند یباق قه بانکیوث و رهن در افتهی انتقال تعهدات بابت کماکان
 ها موجود نخواهد بود.بهادارسازی داراییدر اوراق
دارایوی بوه  سوند فوک از قبول صوورتیکه کوه در براین در دو بخشنامه فووق ایون مسواله موورد توجوه قورار گرفتوه اسوتعالوه

 آن امثوال و یشوهردار و یدولتو یهاو شورکت مؤسسوات یهاطرح یاجرا معرض در قهیوث از یقسمت ای شده، تمامسپردهوثیقه
 یتموام و اسوت قوهیوث موورد نیمالک ای مالک فوت از بعد یو وص بالعزل لیوک و مقام قائم ،یاعتبار مؤسسه/بانک رد،یگ قرار
 قبوال در ربطیذ مؤسسه طرف از که را یوجوه مربوطه، دفاتر و اسناد یامضا با در این زمینه انجام داده و را یقانون فاتیتشر

 کسور و احتسواب از پو  و کرده افتیدر یقسط ای ینقد صورت به شد، خواهد قه پرداختیوث موارد از یقسمت ای تمام تملک
 ایو ثبوت صوندوق در ملوک، یبهوا هرگواه خواهود نموود. وصوول وجوه، مانودهیباق محول از را خوود متعلقه، مطالبات یهانهیهز

 مطالبوات خوود و متعلقوه یهانوهیهز زانیوم به را سپرده وجوه افتیدر حق یاعتبار مؤسسه/بانک باشد، شده سپرده یدادگستر
 را یاعتبوار مؤسسوه/مطالبوات بانوک یتکوافو بند، نیا موضوع قهیوث موارد ای و شدهوصول وجوه کهیصورت در داشت. خواهد
 3.بپردازد فوراً ،یمؤسسه اعتبار/بانک صیتشخ به بنا را خود یهایبده هیکل شودمی متعهد دار/شریکیخر د،یننما

 یقیتووث قیوثوا کیوتمل صوورت در هوادر خصوص وثایق تملیکی نیز این مساله در مقررات مورد توجه قرار گرفته که بانک
 یخووددار یکویتمل یواحودها تیریمود در شودن ریودرگ از و نمووده اقدام آنها فروش به نسبت اسرع وقت در موظفند خود نزد

نیوز مقوررات خاصوی بورای وثوایق « پذیر و ارتقای نظوام موالی کشووررفع موانع تولید رقابت»در این خصوص در قانون  5کنند.
 هواکبان هیلکقانون فوق،  1۶بنابراین براساس ماده  6تر آنها درنظر گرفته شده است.ها و الزام فروش هرچه سریعتملیکی بانک

امووال خوود اعوم از  ٪33سال، حوداقل سواالنه  سه مدت تا ن قانونیا شدن االجراء الزم خیتار از موظفند اعتباری مؤسسات و
های تابعووه آنهووا درآمووده و بووه تشووخیص شووورای پووول و اعتبووار و منقووول، غیرمنقووول و سوورقفلی را کووه بووه تملووک آنهووا و شوورکت

 مرکزی مازاد است را واگذار نمایند.بانک
هوا برخووردار باشود و بانک باید از فرآیند مناسبی جهت فروش این داراییاز این رو حتی در صورت نکول و تملک وثیقه، 

ربوط منودرج های قوانونی ذیقانون فوق، مشمول مجازات 17ها، بر اساس ماده در صورت عدم موفقیت در فروش این دارایی
هوای غیربوانکی، شوامل لیتها و موسسات اعتبواری بوا منشوا فعادر قانون پولی و بانکی کشور خواهد شد. همچنین سود بانک

مشومول مالیوات شوده و هور سوال، سوه واحود بوه ایون نور  افوزوده  ٪۲6با نور   135۵بنگاهداری و نگهداری سهام، در سال 
 برسد. ٪۵۵شود تا به نر  می

مشمول مالیوات  ٪۲6با نر   135۵ها و موسسات اعتباری نیز در سال براساس ماده فوق، عایدی امالک غیرمنقول بانک
هوا و برسود. در صوورت تخطوی بانک ٪۵۵شود تا بوه نور  شده و پ  از آن هر سال، سه واحد درصد به نر  مذکور اضافه می

موسسات اعتباری از موارد فوق، مدیر عامل و اعضای هیات مودیره آنهوا بوه مودت پونج سوال از عضوویت در هیروت مودیره و 
   شوند.ات اعتباری محروم میها و موسستصدی سمت مدیر عاملی بانک

ای مناسب است، بلکه بایود مبتنوی بنابراین مدیریت وثیقه نه تنها شامل در نظر داشتن راهبرد موثر در انتخاب دارایی وثیقه
مقابل، در کنار مهارت و راهکوار کواربردی در ای در صورت نکول طرفبر راهکارهای مناسب و سریع در تملک دارایی وثیقه

 های تملیکی باشد.موقع داراییع و بهفروش سری
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های تابعووه، هووا بووه شوورکتهووا و موسسوات اعتبوواری بووه انتقووال ایون داراییالبتوه در ایوون خصوووص بووا توجوه بووه توسوول بانک
 و تابعوه یهاشورکت بوا یاعتبوار مؤسسوات / هوابانک نیرمنقول بیاموال غ فروش و دیخر ای هرگونهمرکزی طی بخشنامهبانک
 / هوابانک ریسوا تابعوه و یفرع یهاشرکت با یاعتبار مؤسسات / هاگر، بانکیکدی با یاعتبار مؤسسات / هابانک خود، یفرع

 یتجوار تیوماه فاقود که گریکدی با یاعتبار مؤسسات / هابانک ریسا تابعه و یفرع یهاشرکت نیهمچن و یاعتبار مؤسسات
 انیوز و سوود در شده ییشناسا یدرآمدها معامالت، نگونهیا انجام صورت رنموده است. بر این اساس د ممنوع داًیاک باشند را

 1.دشو خارج هاحساب از دیبا و شد نخواهد لحاظ یاعتبار مؤسسه / کبان
هوا جهوت مودیریت وثیقوه موورد توجوه قورار بگیورد، ضورورت ربوط بایود در بانکمساله دیگوری کوه براسواس مقوررات ذی

 3 ۲درخواست متقاضی اعتبار و یا تبدیل وثیقه، متناسب با میزان باقیمانوده تسوهیالت اسوت.آزادسازی وثیقه مازاد در صورت 
ای نه تنها در سرعت بخشیدن بوه آزادسوازی آن، بلکوه بوه از این رو توانایی مدیریت وثیقه در ارزشگذاری مداوم دارایی وثیقه 3

ای و کاهش احتمال بازیافت وام در صورت نکوول ثیقهالزام درخواست وثیقه بیشتر در صورت افت شدید ارزش یک دارایی و
واسطه تحوالت حاصله در بازارهای مختلوف دارایوی، از اهمیوت کلیودی برخووردار اسوت. البتوه ایون مسواله در گیرنده بهقرض

دن تواند در فواصل زموانی کوتواه مشومول درخواسوت تجدیود شوود، منجور بوه اضوافه شوکه می 5قرارداد کارت اعتباری مرابحه
 شود. ارزیابی مجدد وثیقه به مجموعه وظایف مدیریت وثیقه می

رسمیت شناختن وثوایق تحوت چوارچوب المللی، وظیفه بررسی امکان بهالبته در کنار موارد فوق، در اعطای تسهیالت بین
براسواس سوناریوهای ها نامهقوانین ملی؛ و در مورد تمامی تسهیالت دیگر، بررسی کفایت و ضمانت اجرایی وثوایق و ضومانت

 شود. مختلف، از جمله وظایف مدیریت وثیقه شناخته می
عنوان ابوزاری بورای کواهش ریسوک ها بوهتواننود از وثوایق و تضومینها میتوجه به این نکته ضروری است که هر چند بانک

گیری در خصووص گیرنده بوه تصومیمتسهیالتها باید براساس قدرت بازپرداخت اعتباری استفاده کنند، اما در وهله اول بانک
تواننود توانند جایگزین ارزیابی جامع و کامل متقاضی اعتبار شووند و نوه میاعطای تسهیالت بپردازند. در حقیقت وثایق نه می

واملی که ممکن تر، نه تنها عصورت کامل جبران کنند. به بیان دقیقهای اطالعاتی در ارزیابی اعتبار متقاضی اعتبار را بهکاستی
توانند الزاماً باعث افت ارزش وثیقوه شووند؛ بلکوه عودم ضومانت اجرایوی سوریع است باعث عدم تحقق بازیافت وام شوند می

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

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

سپاری، امکان دسترسی بیشوتر های واجد شرایط وثیقهکند. در حقیقت دامنه وسیع داراییمالی ایفا میمیزان دسترسی به تامین
تر های با انودازه کوچوک و متوسوط و یوا افوراد بوا سوطح درآمود پوایینخصوص در شرکتالی را بهمالی و رفع تنگنای مبه تامین
از اهمیتی کلیدی برخووردار اسوت.  های در تملک دو گروه فوق،آورد و در این بین، وثایق منقول براساس نوع داراییفراهم می

 مالی را افزایش خواهد داد. ی به تامینتر، گستره بیشتر دامنه وثایق منقول، میزان دسترسبه بیان دقیق
محوری نظوام موالی کشوور، واسوطه بانوکمالی در شبکه بانکی بهاز این رو دسترسی به فهرستی از وثایق واجد شرایط تامین

سوازد. البتوه صورف دسترسوی بوه ایون موالی را فوراهم میهای موجوود در ارتقوای زیرسواخت تامینتر شکافامکان بررسی دقیق
تواند موثرتر واقوع شوود. بنوابراین ت از کفایت الزم برخوردار نبوده و مقایسه آن با فهرست مشابه در کشورهای دیگر میفهرس

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا31/ 135۵/3۵مور   5۵/173535به بخشنامه شماره  1
 یتمنودرج در سوا، 13.33.135۴موور   ۶33۵.5۴بوه بخشونامه شوماره ، و ۲7.11.135۴موور   3۴7۲76.5۴بخشونامه شوماره خصوص بوه  یندر ا ۲

 رجوع شود. یمرکزبانک
شوده اسوت. در  یموسسوه اعتبوار یصموازاد منووط بوه تشوخ یقوثوا یآزادسواز یرمنقوول،و در خصووص امووال غ 3۴7۲76.5۴امه شماره بخشن البته در 3

 به بانک محول شده است. ین،جهت تضم یماندهباق یقهانتخاب وث یزن 5۴/۶33۵1بخشنامه شماره 
 یکاییسند یالتتسه یتهتوسط کم یکاییسند یالتدر تسه یقهوث ییردر خصوص تغ گیرییم، تصم3۴/37/1353مور   1۵۴17۲/53براساس بخشنامه  3

 اتخاذ خواهد شد.
 رجوع شود. یمرکزبانک یتمندرج در سا ،16.3۶.135۵مور   15۴۲۲7.5۵خصوص به بخشنامه شماره  یندر ا 5
 رجوع شود. یمرکزبانک یتمندرج در سا 37/3۴/136۴مور   ۶۶5خصوص به بخشنامه شماره مب/ یندر ا 6
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ای از کشوورهای ای از کشوورهای جهوان موورد توجوه قورار داده و بور نمونوهربط را در نمونهدر گام اول دستیابی به فهرست ذی
شویم. در این مطالعوه کوه بوه سوازوکار ثبوت وثوایق و ( متمرکز می۲31۲) 1ونز و هنینیگآلوارز دمال کمپا، دَ مختلف در مطالعه

کشور جهوان پرداختوه، امکوان اسوتخراج اطالعوات وثوایق منقوول واجود شورایط، بور اسواس جوداول  3۶سامانه ثبت وثایق در 
 تفصیلی مندرج در مقاله موجود است. 

شوود کوه در بوین کشوورهای مختلوف موجوود در ایون عه آنها مشاهده میاستخراجی از مطال 5در این راستا براساس جدول 
آالت و تجهیزات، در کنار وسیله نقلیه موتوی در رتبوه اول مقبولیوت قورار دارنود. تولیودات نمونه، از بین وثایق منقول، ماشین

قوام سووم را بوه خوود اختصواص کشاورزی در جایگاه دوم قرار دارد و دام و طیور، چندین حساب دریافتنی و موجودی انبوار م
شوود. شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی و یوک حسواب دریوافتنی کسوب میدهند. مقام چهارم توسط محصوالت کشتمی

 دهند.مالکیت فکری و دارایی آتی نیز جایگاه پنجم را به خود اختصاص می
گذاری، اسوناد مبتنوی بور حوق و دارایوی سورمایههوای حوال و آینود، در این گوروه از کشوورها تضومین کلوی نسوبت بوه دارایی
سوپاری برخوردارنود. های تعواونی، از کمتورین مقبولیوت در وثیقهابزارهای مالی و در نهایت، سهام موسسات تجاری و شرکت

ه پوذیرش شود که اختالف بین دامننیز مراجعه نمود. براساس این نمودار مشاهده می 11توان به نمودار تر میبرای بررسی دقیق
 ها در کل کشورهای نمونه نیز چشمگیر نیست.انواع مختلف دارایی

تر با ساختار مالی ایوران، از بوین کشوورهای نمونوه ایون مطالعوه این در حالی است که اگر برای دستیابی به اطالعاتی همگن
این مطالعوه اسوتخراج کنویم، فرآینود صرفاً بر کشورهای آسیایی متمرکز شویم و اطالعات آنها را از جداول تفصیلی موجود در 

شوود کوه در کشوورهای مشواهده می 13شود. در این راستا بور اسواس اطالعوات پوردازش شوده در جودول متفاوتی مشاهده می
آالت و کنگ، مالزی و سنگاپور، برخالف کل کشوورهای نمونوه، ماشوینآسیایی فوق مشتمل بر بنگالدش، کامبوج، چین، هنگ

هایی کوه در گوروه سووم و چهوارم نقلیه موتوری از جایگاه اول به جایگاه دوم منتقل شده و برخی از دارایی تجهیزات، و وسیله
 قرار داشتند، در کشورهای آسیایی به گروه اول انتقال پیدا کردند.

هوایی ییهای دریوافتنی از جایگواه اول برخوردارنود و جایگواه دوم بوه دارادر حقیقت در کشورهای آسیایی نمونوه، حسواب
آالت و تجهیوزات، وسویله نقلیوه موتووری، دارایوی هوای حوال و آینوده، ماشوینمشتمل بر تضمین کلی نسوبت بوه تموامی دارایی

شوده و دیگور گذاری، مالکیت فکری و موجوودی انبوار اختصواص یافتوه اسوت. تولیودات کشواورزی، محصووالت کشتسرمایه
مبتنی بر حق و ابزارهای مالی از جایگاه سوم برخوردارند و در مقام چهوارم نیوز عواید ناشی از کشاورزی، دام و طیور، و اسناد 

مراجعوه  1۲تووان بوه نموودار تر میگیرند. برای بررسی دقیوقهای تعاونی و دارایی آتی قرار میسهام موسسات تجاری و شرکت
 نمود.

هوای های ثبوت وثوایق و انوواع داراییاز سوامانه (، مطالعوه جوامعی۲31۲هرچند مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیوگ )
دهد؛ اما برای بررسی بیشتر در کشورهای آسیایی، مطالعوه دیگوری را نیوز موورد سپاری را در دسترس قرار میمنقول قابل وثیقه
، نظوام انجوام شوده اسوت ۲دهیم. در این مطالعه که توسط یک شرکت تحقیقاتی حقوقی با عنوان لِک  مونودیبررسی قرار می

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

کنیم و از ایون منظور، اطالعوات تکمیلوی در خصووص وثوایق واجود شورایط در اختیوار قورار موی کشورهای آسیایی دسوت پیودا
 گیرد.می

هوا موورد بنودی متفواوتی از داراییشوود کوه طبقهمشاهده می 11شده از این مطالعه مندرج در جدول با اطالعات استخراج
هوای غیرمنقوول نیوز اشواره شوده اسوت. در ایون ل، به داراییهای منقوای از داراییتوجه قرار گرفته و در کنار مجموعه گسترده
ای در بوین موالی وثیقوهعنوان امووال غیرمنقوول از بواالترین درجوه مقبولیوت در تامینراستا در کنار اموالک و مسوتغالت کوه بوه

الت و الووار، و کشورهای آسیایی فوق برخوردار است، سفته و اسناد قابل انتقوال، موجوودی انبوار، سوهام، حیوانوات، محصوو
 دهند. ای را به خود اختصاص میمالی وثیقهکشتی، رتبه اول مقبولیت و استفاده در تامین

                                                                                                                                                                                         
1 Alvarez de la Campa, Downes and Hennig. 
2 Lex Mundi. 
3 Lex Mundi Bank Finance and Regulation (2012). 
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ها، تجهیوزات، وسوایل نقلیوه و هواپیموا از جایگواه دوم برخوردارنود. در های بانکی، دریافتنیها، حسابپ  از این دارایی
دنی و مشووتقات هیوودروکربن قوورار دارنوود. جایگوواه چهووارم نیووز بووه مقووام سوووم نیووز مالکیووت فکووری، حقوووق قووراردادی، مووواد معوو

هووای مووورد اشوواره در ایوون مطالعووه، در کشووورهای آسوویایی نمونووه، ای اختصوواص یافتووه اسووت. از بووین داراییهووای اجووارهدارایی
تر در ایون زمینوه قیوقای مورد استفاده قرار نگرفته اسوت. بورای بررسوی دمالی وثیقهوکار با فرض تداوم فعالیت در تامینکسب
 رجوع نمود. 13توان به نمودار می

ای در کشوورهای دیگور، صورفاً مالی وثیقوهتر از اموال منقول مورد استفاده در تامیندر ادامه برای دستیابی به تصویری گویا
مینوه بوا تمرکوز بور انوواع شوویم. در ایون زهای با درجه اولویت یک تا سه مورد اشواره در دو مطالعوه فووق متمرکوز میبر دارایی

شده در سوه گوروه کول کشوورها و دو گوروه مختلوف از کشوورهای آسویایی منودرج در مختلف وثایق منقول به رسمیت شناخته
آالت، تجهیووزات و وسووایل نقلیووه موتوووری کووه در گووروه کوول کشووورها از جایگوواه اول شووود کووه ماشووینمشوواهده می 1۲جوودول 

های گیرند و درجه مقبولیوت آنهوا در مقایسوه بوا حسوابهای آسیایی در اولویت دوم قرار میبرخوردارند؛ در هر دو گروه کشور
و در مقایسه با حیوانات، محصووالت، الووار، موجوودی انبوار، سوفته، اسوناد قابول  -در گروه اول کشورهای آسیایی -دریافتنی

 کمتر است.  -در گروه دوم کشورهای آسیایی - 1انتقال، سهام و حتی کشتی
ای در سه گروه موورد بررسوی، در کنوار دو گوروه مختلوف کشوورهای آسویایی های وثیقهدر گام بعد بر نقاط اشتراک دارایی

های منقول با رتبه یک تا سه مقبولیت در شود که نقطه اشتراک داراییشویم. به این ترتیب مشاهده میمورد مطالعه متمرکز می
هوا و موجوودی و تجهیزات، وسایل نقلیه، محصوالت کشاورزی، دام و طیوور، دریافتنی آالتای شامل ماشینمالی وثیقهتامین

های منقول موورد توجوه قورار تری از داراییانبار است. این در حالی است که با تمرکز صرف بر کشورهای آسیایی، دامنه وسیع
 شوند. بزارهای مالی و مالکیت فکری اضافه میهای منقول فوق، سهام، اسناد مبتنی بر حق، اگیرند و به مجموعه داراییمی

ای برخووردار هسوتند، در کنوار وثوایق یافتهاز این رو در کشورهای آسیایی مورد بررسی که عموماً از بازارهوای موالی توسوعه
موجوودی هوا و آالت و تجهیزات، وسایل نقلیوه، محصووالت کشواورزی، دام و طیوور، دریافتنیمنقول سنتی که مبتنی بر ماشین

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

 ۲و  ۱انواع وثایق واجد شرایط در نمونه مش مل عر کل کشورها -5جدول 
 ایمالی وثیقهشدن دارایی در تامینرسمیت شناختهمیزان به  

 عدم گزارش خیر بله نوع دارایی
 ۲ 6 ۲3 های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به تمامی دارایی

 3 ۴ ۲۶ آالت و تجهیزاتماشین
 3 ۴ ۲۶ وسیله نقلیه موتوری

 3 ۵ ۲۵ کشاورزیتولیدات 
 3 7 ۲3 شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی محصوالت کشت
 3 ۶ ۲۴ دام، طیور و غیره
 3 13 ۲3 گذاریدارایی سرمایه

 3 11 15 اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 
 3 6 ۲۲ مالکیت فکری 

 3 7 ۲3 یک حساب دریافتنی
 3 ۶ ۲۴ چندین حساب دریافتنی

 3 ۶ ۲۴ موجودی انبار 
 1 1۲ 17 های تعاونیسهام موسسات تجاری و شرکت

 3 6 ۲۲ دارایی آتی 
 اند.مالی استفاده کردهشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در تامینرسمیت شناختهمیزان به -1
 باشند:می تری به شرح زیردر این جدول برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق -۲

باشوود. دارایووی شووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میمحصوووالت کشت
بهادار، اوراق اختیار معاملوه، اوراق آتوی، محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت. اسوناد مبتنوی بور حوق و شده شامل سهام، اوراقگذاریسرمایه

کناس، برات، اوراق تجاری و غیره است. مالکیت فکری مشتمل بر حق اختراع، عالمت تجاری یوا نوام بازرگوانی ابزارهای مالی شامل اس

                                                                                                                                                                                         
 .شودیگروه امتتناع م ینمنقول است، از از ذکر امالک و مستغالت در ا هایییاز آنجا که تمرکز بر دارا 1
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است. موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش است. دارایوی آتوی شوامل محصووالت آتوی موزارع، باغوات، تصواحب آتوی وثیقوه 
 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهتوصیف
 (.۲31۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش اطالعات استخراجماخذ: 

 
  ای مشتمل بر کل کشورهاای در نمونهمالی وثیقهشدن دارایی در تامینشناختهرسمیتمیزان به -11نمودار 

اسوتفاده  موالیینموورد نظور در تام یویگوزارش شوده کوه از دارا ییشدن، براسواس تعوداد کشوورهاشناخته یترسمبه یزانم -1 توضیحات:
 اند.کرده
 :باشندیم یربه شرح ز ترییقدق یحاتتوض یدارا یرهااز متغ ینمودار برخ یندر ا -۲

 یووی. داراباشوودیم یووزن ینزموو یو درختووان موجووود در رو یاهووانشووامل گ یاز کشوواورز یناشوو یوودعوا یگوورشووده و دکشت محصوووالت
بور حوق و  یاسوت. اسوناد مبتنو یورهمحصووالت مشوتقه و غ ی،معاملوه، اوراق آتو یاربهادار، اوراق اختشامل سهام، اوراق شدهگذارییهسرما
 ینوام بازرگوان یوا یمشتمل بر حق اختراع، عالمت تجار یفکر یتاست. مالک یرهو غ یشامل اسکناس، برات، اوراق تجار یمال یابزارها

 یقوهوث یموزارع، باغوات، تصواحب آتو یشوامل محصووالت آتو یآتو یویفروش است. دارا یآماده برا یز بر کاالانبار متمرک یاست. موجود
 است. یامدهن یادندر قرارداد و دام به شدهیفتوص

 (.۲31۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

 ۲و  ۱ای از کشورهای آسیاییشرایط در نمونهانواع وثایق واجد  -13جدول 

 
مالی شدن دارایی در تامینمیزان به رسمیت شناخته نام کشور

 )تعداد( ایوثیقه

 نوع دارایی
بنگالد
 ش

کام
 بوج

چ
 ین

هنگ 
 کنگ

مالز
 ی

سنگا
 خیر بله پور

های تضمین کلی نسبت به تمامی دارایی
 حال و آینده

* * - * * * ۵ 1 

 1 ۵ * * * - * * آالت و تجهیزاتماشین

 1 ۵ * * * - * * وسیله نقلیه موتوری

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

* * - - * * ۴ ۲ 
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 ۲ ۴ * * - - * * دام، طیور و غیره

 1 ۵ * * * - * * گذاریدارایی سرمایه

 ۲ ۴ * * - - * * اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی

 1 ۵ * * * - * * مالکیت فکری
 3 ۶ * * * * * * یک حساب دریافتنی
 3 ۶ * * * * * * چندین حساب دریافتنی

 1 ۵ * * * - * * انبارموجودی 
 3 3 * * - - * - های تعاونیسهام موسسات تجاری و شرکت

 3 3 * - - - * * دارایی آتی
 1۲ 11 6 ۲ 1۲ 11 های پذیرفته شدهتعداد گروه دارایی

  
 اند.مالی استفاده کردهتامینشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده که از دارایی مورد نظر در رسمیت شناختهمیزان به -1
 باشند:تری به شرح زیر میدر این نمودار برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق -۲

باشوود. دارایووی شووده و دیگوور عوایوود ناشووی از کشوواورزی شووامل گیاهووان و درختووان موجووود در روی زمووین نیووز میمحصوووالت کشت
ق اختیار معاملوه، اوراق آتوی، محصووالت مشوتقه و غیوره اسوت. اسوناد مبتنوی بور حوق و بهادار، اوراشده شامل سهام، اوراقگذاریسرمایه

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

 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهتوصیف
 (.۲31۲شده محقق از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج

 
 ایمالی وثیقهشدن دارایی در تامینرسمیت شناختهمیزان به -۱۲نمودار 

اسوتفاده  موالیینموورد نظور در تام یویگوزارش شوده کوه از دارا ییشدن، براسواس تعوداد کشوورهاشناخته یترسمبه یزانم -1توضیحات: 
 اند.کرده
 :باشندیم یربه شرح ز ترییقدق یحاتتوض یدارا یرهااز متغ ینمودار برخ یندر ا -۲

 یووی. داراباشوودیم یووزن ینزموو یو درختووان موجووود در رو یاهووانشووامل گ یاز کشوواورز یناشوو یوودعوا یگوورشووده و دمحصوووالت کشت
بور حوق و  یاسوت. اسوناد مبتنو یورهمحصووالت مشوتقه و غ ی،معاملوه، اوراق آتو یاربهادار، اوراق اختشامل سهام، اوراق شدهگذارییهسرما
 ینوام بازرگوان یوا یتراع، عالمت تجارمشتمل بر حق اخ یفکر یتاست. مالک یرهو غ یاوراق تجار ،شامل اسکناس، برات یمال یابزارها

 یقوهوث یموزارع، باغوات، تصواحب آتو یشوامل محصووالت آتو یآتو یویفروش است. دارا یآماده برا یانبار متمرکز بر کاال یاست. موجود
 است. یامدهن یادندر قرارداد و دام به شدهیفتوص

 (.۲31۲کمپا، دَونز و هنینیگ ) شده محقق از مطالعه آلوارز دمالو پردازش ماخذ: اطالعات استخراج
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  انواع وثایق واجد شرایط در نمونه دیگری از کشورهای آسیایی -11جدول 

 
 کل گروه نام کشور

 مقدار فراوانی ترکیه تایلند تایوان سریالنکا پاکستان فیلیپین دارایینوع 

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

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

 13 7 1۵ 1۵ 1۵ 11 شدههای پذیرفتهگروه دارایی تعداد
 

 .(۲31۲)شده محقق از مطالعه شرکت لِک  موندی و پردازش استخراجماخذ: اطالعات 

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

 حاصل شده است. یدر نمونه مورد بررس یشدن براساس مقدار فراوانشناخته یترسمبه یزانمتوضیحات: 
 (.۲31۲)شده محقق از مطالعه شرکت لِک  موندی و پردازش ماخذ: اطالعات استخراج
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 ۱ای در سه گروه مورد عررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمی  شناخ ههای عهعندی داراییرت ه -1۲جدول 
نقوواط اشووتراک در  آسیا گروه دوم گروه اول آسیا  کل  

 سه گروه
 نقطه اشتراک در آسیا

یی
ارا
د

شتر
 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

به 
رت

1 

آالت و ماشووووووین
 تجهیزات

حیوانووات، محصوووالت،  یک حساب دریافتنی
 الوار

آالت و ماشووووووووین
 تجهیزات

 آالت و تجهیزاتماشین

وسووووویله نقلیوووووه 
 موتوری

 وسایل نقلیه وسایل نقلیه موجودی انبار چندین حساب دریافتنی

محصوووووووووووووالت  امالک و مستغالت    
 کشاورزی

 محصوالت کشاورزی

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

به 
رت

۲ 

تولیوووووووووووووودات 
 کشاورزی

هوای حوال تضمین کلی نسبت بوه دارایی
 آیندهو 

گذاری دارایووووی سوووورمایه   هواپیما
 )سهام(

اسوووناد مبتنوووی بووور حوووق،    های بانکیحساب آالت و تجهیزاتماشین  
 ابزارهای مالی

 مالکیت فکری   تجهیزات وسیله نقلیه موتوری  
     هادریافتنی گذاریدارایی سرمایه  
     وسایل نقلیه مالکیت فکری  
       موجودی انبار  

به 
رت

3 

     مالکیت فکری تولیدات کشاورزی دام، طیور و غیره
چنوودین حسوواب 

 دریافتنی
شووده و دیگوور عوایوود محصوووالت کشت
 ناشی از کشاورزی

مووواد معوودنی، مشووتقات 
 هیدروکربن

    

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

 اند. استخراج شده 11، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 13و  5گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -1
(، و شوورکت لِکوو  مونوودی ۲31۲های آلوووارز دمال کمپووا، دَونووز و هنینیووگ )شووده محقووق از مطالعووهو پردازش مآخووذ: اطالعووات اسووتخراج

(۲31۲.) 

هوای سوپاری در کشوورهای جهوان و گروههوای منقوول قابول وثیقهحال با توجه به شناخت و تصویر کلی حاصول از دارایی
توان به ارزیابی این حوزه در کشور پرداخت. البته از آنجوا کوه در بررسوی انوواع نحو بهتری میمختلفی از کشورهای آسیایی، به

صورت یک مجموعه مدون در دسترس نیست؛ بنوابراین در کشور، فهرست کاملی به ایمالی وثیقهوثایق واجد شرایط در تامین
مرکزی، فهرسوتی از ایون وثوایق را اسوتخراج مندرج در سایت بانک 1375-135۶های نظارتی دوره زمانی نامهبا بررسی بخش

یگر به تضمین اشاره شده است، بنوابراین صورت مستقیم به وثیقه و در برخی دها بهکنیم. البته از آنجا که در برخی بخشنامهمی
ربط، کاربرد دارایی منقول و یا غیرمنقول در دو قالب وثیقوه و تضومین در اطالعوات شده در بخشنامه ذیبراساس موارد اشاره
 تفکیک شده است.  13مندرج در جدول 

سوپاری و تضومین را رراتی الوزام وثیقهکلی بوده و بیشتر، فضای مق 13با این وجود، از آنجا که اطالعات مندرج در جدول 
برخوردار نیست، بنوابراین در اداموه اطالعوات  5-1۲کشد و از قابلیت مقایسه الزم با اطالعات مندرج در جداول تصویر میبه

کنیم. هرچنود موضووع کلوی بنودی مویربط طبقهو براساس الگویی قابل مقایسه با جداول ذی 1۴را در قالب جدول  13جدول 
طرح وثایق است و در کشورهای نمونه نیز بر وثایق منقول تمرکز شده است، با این وجود برای ارائه تصویر بهتر از فضای  این

سوپاری و موالی مشوتمل بور وثیقههوای منقوول و غیرمنقوول موورد اشواره در تامینمالی در شبکه بانکی کشور، انواع داراییتامین
 اند.تضمین مورد توجه قرار گرفته

هوای منقوول و غیرمنقوول موورد شود که از بین گسوتره داراییمشاهده می 1۴ز این رو براساس اطالعات مندرج در جدول ا
تری از مالی در کشور ایفا کرده و دامنوه متنووعهای منقول نقش بیشتری را در این دو روش تامینمالی، داراییاستفاده در تامین

هووای منقووول را براسوواس اند. انووواع ایوون داراییرسوومیت شووناخته شوودهایسووه بووا تضوومین بهسووپاری در مقهووا در وثیقهایوون دارایی
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بهوادار، سوفته، های بوانکی، طوال، اوراقبنودی کورد: وجوه نقود، حسوابگروه زیور در کشوور طبقه 1۲توان در بندی کلی میطبقه
 آالت و تجهیزات، وسایل نقلیه.نامه، رسید انبار و کاال، ماشیننامه، سند دریافتنی، قرارداد، بیمهضمانت

مبتنوی بور  -های منقول موورد اشواره، صورفاً سوند دریوافتنی شود که از بین داراییمشاهده می 1۴از این رو براساس جدول 
حسوابان مربووط بورای هموان دسوتگاه های اجرایوی و ذیشوده قراردادهوا از سووی دسوتگاهگواهی خالص مطالبات قطعی تائید

ای به رسمیت شناخته نشده است. در مالی وثیقهگیرد اما در تامینمالی توسط ضمانت مورد استفاده قرار مییندر تام -اجرایی
توانود صورفاً در قالوب تضومین می -اسناد دریافتنی -های تولیدی حقیقت مهمترین دارایی منقول با حجم باال در دارایی بنگاه

هوایی از انوواع بوراین در گروهکشود. عالوهموالی را بوه تصوویر میر نظوام تامینمورد استفاده واقع شود که ایون کاسوتی بزرگوی د
ربوط گیرند نیز گستره انواع دارایی ذیسپاری مورد استفاده قرار میمالی توسط تضمین و وثیقهدارایی که در هر دو روش تامین

موالی رمنقوول نیوز صوادق اسوت. در حالیکوه در تامینای چشمگیرتر است. این مساله در ارتباط با امووال غیمالی وثیقهدر تامین
ای، انواع مختلفی از وثایق غیرمنقول شوامل مالی وثیقهتوسط تضمین صرفاً وثیقه ملکی مورد توجه قرار گرفته است؛ در تامین

هوای حامالک و مستغالت، اسناد منازل روستایی، اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشواع اراضوی کشواورزی و محول اجورای طر
البیع بوه تشوخیص بانوک بوه رسومیت شوناخته کشاورزی، امالک مزروعی و باغات، محل طرح و دیگر اموال غیرمنقوول سوهل

 اند.شده
ای در مقایسه بوا تضومین مالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناختههای منقول بهبه این ترتیب با وجود دامنه گسترده دارایی

های هوا بوا کشوورهای نمونوه نیوز انجوام شوود توا تصوویر مناسوبی از کاسوتیی بین ایون داراییادر کشور، ضروری است مقایسه
 مالی در دسترس قرار گیرد.موجود در زیرساخت این روش تامین

های نظووارت بووانکی بووا الگوووی ای براسوواس بخشوونامهمووالی وثیقووهشووده در تامینرسوومیت شناختههووای بهدر مقایسووه دارایی
های کول نمونوه ها با داراییشود که تعداد اشتراک انواع این داراییمشاهده می 1۵شورهای نمونه در جدول شده در کاستخراج

(، در کمتورین مقودار قورار دارد و نقطوه اشوتراک، در ۲31۲کشوری مستخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیوگ ) 3۵
 1آالت و تجهیزات و موجودی انبار است.ماشین
رسوود و عووالوه بوور دو مووورد قبوول، دارایووی مووورد کشووورهای گووروه اول آسوویا، ایوون نقطووه اشووتراک بووه چهووار مووورد میدر 
شووند. ایون در حوالی اسوت کوه بیشوترین نقطوه گذاری، اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی نیز به گوروه فووق اضوافه میسرمایه

شوده توسوط شورکت لِکو  مونودی اسوت. ستخرج از مطالعوه انجاماشتراک مربوط به گروه دوم مشتمل بر کشورهای آسیایی م
صرفنظر از امالک و مستغالت مورد اشاره در این گروه که جزو اموال غیرمنقول بوده و در گروه اموال منقول موورد بحوث ایون 

. این نقاط اشوتراک رسدمورد که باالترین مقدار است می 6شود که نقاط اشتراک موجود به گیرد، مشاهده میقسمت قرار نمی
های بانکی، تجهیوزات و حقووق قوراردادی مشتمل بر موجودی انبار، سفته و اسناد قابل انتقال، سهام، کشتی، هواپیما، حساب

 است.
شوده بوین سوه گوروه موورد بررسوی و شوبکه بوانکی رسومیت شناختهالبته در صورت تمرکز بر نقاط اشتراک وثایق منقوول به

آالت و تجهیزات، و موجودی انبار است. ایون در حوالی شود که نقاط اشتراک در حد همان دو مورد ماشینکشور، مشاهده می
رسود و ه کشورهای آسیایی مورد بررسی، این اشتراک بوه چهوار موورد میاست که در صورت تمرکز بر نقاط اشتراک با دو گرو

 شوند. گذاری به گروه فوق اضافه میاسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی در کنار دارایی سرمایه
 از جملوه - 1۴براسواس جودول  -بندی، سفته و انواع مختلف قورارداد کوه توجه به این نکته ضروری است که در این طبقه

بنودی وثایق منقول متداول و واجد شرایط در شبکه بانکی کشور هستند را در گروه اسناد مبتنی بور حوق و ابزارهوای موالی طبقه
شود که برخی از اقالم دارایی صرفاً در شبکه بانکی ایوران در مشاهده می 1۵ایم. البته براساس اطالعات مندرج در جدول کرده
بندی اقوالم اند و در کشورهای نمونه به آنها اشاره نشده و یا در قالب جزئی از طبقهفاده قرار گرفتهای مورد استمالی وثیقهتامین

هوا دلیل عدم اشاره به اقالم جزئی، امکان جداسازی آنها موجود نبوده اسوت. ایون داراییاند که بهدارایی مورد اشاره قرار گرفته
 نامه.نامه و بیمهه نقد، طال، ضمانتاند عبارتند از وجشده اشاره 1۵که در جدول 

                                                                                                                                                                                         
 یونا یلهوسوبه موالیینامکوان تام ی،در نقاط اشتراک منظور نشده که براساس مقوررات در دسوترس در دوره موورد بررسو یلدل ینبه ا یموتور یهنقل یلهوس 1

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



 نکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام باهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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۱۲
۵1

 

56
۲3
۲

/
56 

اقوووودامات و تمهیوووودات الزم بوووورای 
صدور و عرضوه یوارا کوارت اعتبواری 

 برای سرپرستان خانوارها
 یارانه نقدی

کوارت اعتبواری  وثیقه
 مرابحه

۲۵
۵7
۵۵

/
5۶ 

دسوووووتورالعمل نووووواظر بووووور صووووودور 
 نامه ریالیضمانت

انوووداز، سوووپرده الحسووونه پووو )سووپرده قوورض یارز یهوواسووپرده
ژه یوودار وسووپرده موودت یا گووواهیوودار و موودت یگوووذارهیسووورما
  1عام و خاص( یگذارهیسرما

وثیقووووووووه صوووووووودور 
 نامه ریالیضمانت

۱۲
۵۹

 

۲1
6۵
۴۶

/
5۵ 

 حداکثر و حداقل زانیم و انواع نییتع
 یبووازنگر و یخوودمات بووانک کووارمزد
 یمرکوووز بانوووک توسوووط آن انهیسوووال

 رانیا یاسالم یجمهور

 یهانامه، ضومانت۲دار ارزی و ریالی، طالوجه نقد، سپرده مدت
-ی)ارز یاعتبووار یهانامه، ضوومانتیداخلوو یاعتبووار موسسووات

 ریسوا و رانیوا صوادرات صوندوق ضومانت توسوط صادره (یالیر
شوووووند،   مییتاسوووو قووووانون موجووووب بووووه هکوووو ییهاصووووندوق
بهووادار بوودون هووای خووارجی معتبوور، اوراقهای بانکنامهضوومانت
، ۵شووده در بووورس، سووهام پذیرفته۴بهووادار، سووایر اوراق3ریسووک

البیع بووه تشووخیص بانووک، سووایر اموووال اموووال غیرمنقووول سووهل
معتبور، سووفته نامووه غیرمنقوول، سوند هواپیمووا و کشوتی دارای بیمه

 معتبر، رسید انبارهای عمومی 

وثیقوووه بووورای صووودور 
نامه شوورکت ضوومانت

در مناقصووه، مزایووده و 
 هانامهسایر ضمانت

۱۲
۵۲

 

63
35
1

/
5۴ 

 و ریپوذرقابت دیوتول موانوع قانون رفع
 کشور یمال نظام یارتقا

و محول  یکشواورز یت مفروز و مشواع اراضویمالک یاسناد رسم
و  یملو یاراضو یواگذار یقراردادها ،یکشاورز یهاطرح یاجرا
 یلووویو تکم یلیع تبووودی، صووونایوزارت جهووواد کشووواورز یدولتووو

  ییو اسناد منازل روستا یکشاورز

هوای بخوش وثیقه وام
 کشاورزی و روستایی

۱۲
۵۲

 65
63
3

/
5۴ 

 قوانون(  11شرح بند )ب( تبصوره ) 
 کشور کل 135۴ سال بودجه

 بخوش شودهدیتول خودمات و کاالهوا نید تضومیخر یها قرارداد
 ییاجرا هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیب و یردولتیغ

تضوووووومین اعطووووووای 
 تسهیالت بانکی

۱۲
۵۲

 

33
76
63

/
5۴ 

 نامه تضمین معامالت دولتیآیین

های صووادره از سوووی نامههای بووانکی و یووا ضوومانتنامهضوومانت
موسسووات اعتبوواری غیربووانکی دارای مجوووز فعالیووت از سوووی 

مرکزی جمهوری اسالمی ایران، اصل فیش واریز وجوه نقود بانک
نامه صووادره از سوووی بووه حسوواب سووپرده بووانکی مجوواز، ضوومانت

 گر دارای مجوووز الزم بوورای فعالیووت و صوودورموسسووات بیمووه
مرکزی، سووفته بووا امضووای صوواحبان نامه از سوووی بیمووهضوومانت

امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معوادل هشوتاد 
شوده درصد ارزش اسمی آن، گواهی خالص مطالبات قطعی تائید

حسابان مربوط برای های اجرایی و ذیقراردادها از سوی دستگاه
شوووده تضمیننوووام مشوووارکت بیهموووان دسوووتگاه اجرایوووی، اوراق

ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید، وثیقه ملکی بانک
های صادره نامهارزش کارشناسی رسمی آن، ضمانت ٪6۵معادل 

های ضووومانت دولتوووی، صوووندوق نووووآوری و توسوووط صوووندوق
 های پژوهش و فناوری غیر دولتی شکوفایی، صندوق

های نامهضووووووووومانت
نامووه در موضوووع آیین

 تضووووووومین انجوووووووام
تعهوووودات، تضوووومین 

هووووووووا و پرداختپیش
تضمین حسن اجورای 

 کار

۱۲
۵۱

 

۲1
۲7
3

/
51 

 ص، حوذفیدستورالعمل نحوه تشوخ
 رقابوول وصووول از دفوواتریغ مطالبووات

آن در  یافشووووا و یمؤسسووووه اعتبووووار
 یمال یهاصورت

 انوووداز،پ  الحسووونهقرض وثیقوووه نقووودی مشوووتمل بووور سوووپرده
 یگووواه و بلندموودت یگذارموودت، سوورمایهکوتاه یگذارهیسوورما
 بوا منتشوره مشوارکت (؛ اوراقیارز و یالیر از )اعم یبانک سپرده
 ؛یمرکزبانوک توسوط منتشوره مشوارکت اوراق ایو دولوت نیتضم
 و کشووور؛ امووالک یبووانک سووتمیس نیتضووم بووا مشووارکت اوراق

 اسووناد بهووادار،اوراق بووورس در شوودهرفتهیپذ مسووتغالت؛ سووهام
 یهاضومانتنامه شوده،معامله یاسوناد اعتبارات رینظ یبانک معتبر
 .زاتیتجه و آالتنیمشابه؛ ماش موارد و یبانک

محاسووبه ارزش وثیقووه 
در تخمووووین ذخیووووره 

 اختصاصی

۱۲
۵۱

 

6۲
66
6

/
51 

ابالغ ممنوعیت بلوکوه نموودن بخشوی 
 عنوان سپردهاز تسهیالت اعطایی به

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

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

 تامین وثیقه



  یدر شبکه بانک اییقهوث مالیینساختار تام یواکاو
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۱۲
۵۱

 

6۵
33
1

/
51 

ابالغ جودول کوارمزد خودمات بوانکی 
 ریالی

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

ریووالی( -های اعتبوواری )ارزینامههووای داخلووی، ضوومانتبانک
های نامهصادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمانت

، ۶های خارجی، رسید انبارهوای عموومی، کشوتی و هواپیموابانک
گذاری انووداز و سووپرده سوورمایهالحسوونه جوواری، پ حسوواب قرض

 مدت ریالیکوتاه

جهووووووووت صوووووووودور 
نامه شوورکت ضوومانت

در مناقصووه و مزایووده، 
و جهت صودور سوایر 

 هانامهضمانت

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

ارزیابی امووال منقوول 
و غیرمنقووول )نسووبت 
بوووه مبلوووغ تسوووهیالت 

 اعطایی(

۱۲
۵۱

 

1۲
۲3
3۲

/
51 

 و التیتسووه نامووهنییآ دیووجد نسووخه
 کالن تعهدات

مرکزی، شوووده توسوووط دولوووت یوووا بانوووکبهوووادار تضمیناوراق
هووووای مرکووووزی یووووا شووووده توسووووط دولتبهووووادار تضمیناوراق
 مؤسسووه نووزد ، سووپرده7مرکزی کشووورهای گووروه الووفهووایبانک
شووده توسووط بهووادار صووادره و تضمینربووط، اوراقیذ یاعتبووار

صادرشوده توسوط سوایر نامه ربوط، ضومانتموسسه اعتبواری ذی
هوووای بهوووادار صوووادره توسوووط بانکموسسوووات اعتبووواری، اوراق

شووده توسووط ای چندجانبووه کووه نووام آنهووا در فهرسووت اعالمتوسووعه
بهووووادار ، اموووووال غیرمنقووووول، اوراق6مرکزی قوووورار داردبانووووک
 .5شده توسط سایر موسسات اعتباری، کاالتضمین

معرفوووی تسوووهیالت و 
تعهووودات مسوووتثنی از 

هیالت و حووودود تسووو
تعهووووووودات کوووووووالن 
براسوووووووواس نوووووووووع 
تسوووووهیالت و نووووووع 

 وثایق

۱۲
۵۰

 

11
36
63

/
53 

نامه هیووات وزیووران در ابووالغ تصووویب
( قانون 1( ماده )6تبصره )خصوص 

و  یالت بووانکیتسووه یل اعطووایتسووه
ع در یطورح و تسور یهانوهیکاهش هز

ش یو افووزا یدیووتول یهوواطرح یاجوورا
 هابانک ییو کارا یمنابع مال

کننووودگان فیموووابین وزارت جهووواد کشووواورزی و دریافتقووورارداد 
 13اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکی

عنوان وثیقه پذیرش به
و تضوومین در اعطووای 

 تسهیالت

۱۲
۵۰

 

۲6
57
53

/
53 

امکان قبوول حسواب یارانوه اشوخاص 
عنوان بخشی از وثایق قابل قبول در به

میلیووون  133تسووهیالت اعطووایی زیوور 
 ریال

 یارانهحساب 
 یالتتسه یقهوث ینتام
 133سوووووقف  یووووورز
 یالر یلیونم

۱۲
۵۰

 

۲7
55
56

/
53 

ناموووه تضووومین بووورای معوووامالت آیین
 دولتی

 یصوادر شوده از سوو یبانک یهانامهضمانت ی،نامه بانکضمانت
وجوه  ی،مرکوزمجوز از بانوک یدارا یبانکیرغ یموسسات اعتبار

مجواز بوا مهور شورکت،  یصواحبان امضوا ینقد، سوفته بوا امضوا
 یسوهام یهواانوواع اوراق مشوارکت، سوهام شورکت ی،ملک یقهوث

 ییدشدهتا مطالباتبهادار تهران، شده در بورس اوراقیرفتهعام پذ
  مربوط یحسابانو ذ ییاجرا یهادستگاه یقراردادها از سو

 یهووواانوووواع ضووومانت
معتبووور در معوووامالت 

 یدولت

پرداخووت معووامالت  یششووده از محوول پوو یووداریآالت خرماشووین
  یدولت

 یشپووو یوووزوار یقوووهوث
 پرداخت

۱۲
۵۰

 

۲6
۲7
13

/
53 

و  یاعتبوار ی،پوول یهوایاستابالغ س
 کشور ینظام بانک ینظارت

دولت  ینتضم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضم
 یمرکزبانک موافقتپ  از 

 یاعطووووووووا یقووووووووهوث
بووووووووه  یالتتسووووووووه
در  یدولتو یهاشرکت

 یکاالهووووووا یوووووودخر
ی و ایارانووه و یاساسوو

مباشوووورت در تنظوووویم 
 بازار
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 کاربرد دارایی عنوان بخشنامه شماره سال

۱۲
۵۰

 

۲6
66
33

/
53 

ناموووه و ناموووه صووودور ضووومانتنیآئووو
 هااز طرف بانک یسیظهرنو

ا اوراق یو یا اوراق قرضوه دولتویوا اسوناد خزانوه یا طال یوجه نقد 
ا سوووپرده یووو یمرکوووزمشوووارکت منتشوووره براسووواس مجووووز بانوووک

الحسونه انوداز قورضپو  یهواا حسابیدار، مدت یگذارهیسرما
 یدار متقاضومودت یگوذارهیا حساب سپرده سورماینزد آن بانک 

 یگووذارهیسوورما یهوواسووپرده یهووایا گووواهیووهووا ر بانووکینووزد سووا
 یهواا حسابیالحسنه ا اوراق قرضیژه عام و خاص یدار ومدت
و  یدار ارزمودت یگوذارهیسوپرده سورما یهاشامل حساب یارز

زد بانووک صووادرکننده نوو یانووداز ارزو پوو  یالحسوونه جووارقوورض
 یربوانکیغ یا مؤسسات اعتبواریها ن بانکیتضم ؛11نامهضمانت

 یربوانکیغ یا مؤسسوات اعتبواریوهوا ن بانکیتضم ؛یمجاز داخل
 صادره( یالیر - ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت ؛یمعتبر خارج

 امضواء دو بوا سوفته ؛ “رانیوا صوادرات ضمانت صندوق” توسط
 یعمووم یانبارهوا قهیوث برگ رمنقول،یغ اموال بانک، قبول قابل

شوده رفتوهیکوه در بوورس پذ ییهواام شورکتسوه کواال، بوه مربوط
 .مایو هواپ یباشند، کشت

انواع وثائق قابل قبول 
صووووووووودور  یبووووووووورا

ناموووووووه و ضووووووومانت
 یسیظهرنو

۱۲
۹۵

 

۲1
35
77

/
65 

توثیووووق اسووووناد مشوووواعی مووووالکین و 
های زراعووی زارعووین در اعطووای نسووق

هووووای طرحتسووووهیالت بووووانکی بووووه 
 کشاورزی و منابع طبیعی

 یملو یا حق انتفاع از اراضیو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
 یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت

 یدر اعطوووووا یقوووووهوث
بووووووووه  یالتتسووووووووه

و  یکشاورز یهاطرح
 یعیمنابع طب

۱۲
۹۲

 

ب/
م

1۴
33

 

الت یتسووووه یدسووووتورالعمل اعطووووا
 به بخش صادرات یالیر یاعتبار

 یهووانامووهمووهیران، بیوونامووه صووندوق ضوومانت صووادرات انیتضووم
 یهواصوندوق یهانامهنین تضمیمه معتبر و همچنیب یهاتکشر
 توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر یردولتیغ

ق قابوول یازجملووه وثووا
در  یکستم بانیقبول س

اعطووووای نسووووهیالت 
اعتبووواری ریوووالی بوووه 

 بخش صادرات

۱۲
۹۰

 

ب/
م

5۶
1

 

 یحسووابدار  دسووتورالعمل ینوووشیپو
 دارمدت یاعتبارات اسناد

 آالتنیمحل طرح و ماش
در اعتبوووارات  یقوووهوث

نووان  بووه یفا یاسووناد
 یافتدریشپ یجا

 ها نیز موجود است.سپاری دیگر داراییالبته در کنار این نوع دارایی که به صراحت در این بخشنامه به آن اشاره شده، امکان وثیقه -1
 .(روز ارزش درصد 63 ثرتاکحدا) …ه طال، شمش طال و کس -۲
سپرده خاص و  یمجاز، اوراق گواه یو موسسات اعتبار یزکمر کن دولت، بانیتضم یا دارایمنتشره  کوکت و صکانواع اوراق مشار -3

 .عام
 غیره . و یگذارهیسرما یاهصندوق ی، اوراق گواهکوک، صیعموم ی، نهادهایت بخش خصوصکانواع اوراق مشار -۴
 درصد ارزش بازار ۴3تا ثر کحدا -۵
 اند.ها، کشتی و هواپیما به عنوان وثیقه مورد پذیرش ذکر نشدهنامهدر مورد صدور سایر ضمانت -۶
انود و همچنوین هوای اقتصوادی و توسوعه درآمدهکشورهای گروه الف شامل کشورهایی اسوت کوه بوه عضوویت کامول سوازمان همکاری -7

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

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

 کبان ،ییقایتوسعه آفر کبان ،ییایآس توسعه کبان آن، به وابسته یواحدها و یجهان کبان از: مزبور عبارتند ینهادها قیمصاد از یبرخ -5
 یبورا عورب صوندوق ،یالمللوبین توسوعه یبورا کاوپ صندوق ،یتوسعه اسالم کبان توسعه، و میترم ییاروپا کبان ،ییاروپا یگذارهیسرما
 و ب(یو)کارائ یغربو رهکومین توسوعه کبانو قا،یآفر در یاقتصاد توسعه یبرا عرب کبان عرب، یپول صندوق ،یو اقتصاد یاجتماع توسعه

 .است یمرکز بانک مزبور، یفهرست نهادها اعالم مرجع .کینورد یگذارهیسرما کبان
 کاالی موضوع اعتبارات اسنادی. -13
عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیالت برداری، حق انتفاع و اجاره این قراردادها بهصورت حق بهرهدر واگذاری اراضی ملی و دولتی به -11

 بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکبخشنامهشده محقق از بندیماخذ: اطالعات استخراج و طبقه
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 عندی وثایق واجد شرایط در ش که عانکی کشورط قه -1۴ جدول
 تضمین وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 وجه نقد
 وجه نقد وجه نقد

اصل فیش واریز وجه نقد بوه حسواب سوپرده بوانکی  
 مجاز

های حسوووواب
 بانکی

  دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت
  انداز ارزی و ریالیالحسنه پ حساب سپرده قرض

  الحسنه جاریحساب قرض
  حساب یارانه

  …ه طال، شمش طال و کسطال شامل  طال

 بهاداراوراق

انوواع اوراق بهادار بدون ریسک داخلوی شوامل: اوراق
ن دولوت، یتضوم یا دارایومنتشره  کوکت و صکمشار
مجووواز، اوراق  یو موسسوووات اعتبوووار یزکووومر کبانووو
 )ارزی و ریالی( سپرده خاص و عام یگواه

هوا و دولوت شده بانکنام تضمینمشارکت بیاوراق
 با قابلیت بازخرید قبل از سررسید

مرکزی، شده توسط دولت یا بانکبهادار تضمیناوراق
های مرکوزی یوا شده توسط دولتبهادار تضمیناوراق
 1کشورهای گروه الفمرکزی هایبانک

 

ای هوووای توسوووعهبهوووادار صوووادره توسوووط بانکاوراق
شووده توسووط چندجانبوه کووه نوام آنهووا در فهرسوت اعالم

 مرکزی قرار داردبانک
 

ت بخوش کانوواع اوراق مشواربهادار شامل سایر اوراق
 ی، اوراق گوواهکوک، صویعمووم ی، نهادهایخصوص
 و ... یگذارهیسرما یاهصندوق

 

  اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی
شوده در بوورس های سهامی عوام پذیرفتهسهام شرکت

 بهاداراوراق
شده در بورس های سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت

 بهاداراوراق

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

 3نامهضمانت

 های بانکی نامهضمانت های بانکینامهضمانت

های صادره از سوی موسسات اعتبواری نامهضمانت یداخل یاعتبار موسسات یهانامهضمانت
 مرکزی غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک

 صوووادره (یالیووور-ی)ارز یاعتبوووار یهانامهضووومانت
 ریسووا و رانیووا صووادرات صووندوق ضوومانت توسووط
 شوند  مییتاس قانون موجب به هک ییهاصندوق

های های صووووادره توسووووط صووووندوقنامهضوووومانت 
ضووومانت دولتوووی، صوووندوق نووووآوری و شوووکوفایی، 

 های پژوهش و فناوری غیردولتیصندوق

های غیردولتووووی توسووووعه های صووووندوقنامهتضوووومین
 صادرات و موسسات مشابه معتبر

گر دارای نامه صادره از سوی موسسات بیمهضمانت
نامه از مجوووز الزم بوورای فعالیووت و صوودور ضوومانت

 مرکزیسوی بیمه
  های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت
 یوا یو نظوارت راهبورد یوزیرمعاونوت برناموه ینتضم
  یمرکزبانک موافقتدولت پ  از  ینتضم

  سند دریافتنی
شوده قراردادهوا گواهی خالص مطالبات قطعی تائید

حسوابان مربووط های اجرایوی و ذیسوی دسوتگاهاز 
 برای همان دستگاه اجرایی

 ییاجرا هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیقرارداد بوزارت  یو دولتوو یملوو یاراضوو یواگووذار یقراردادهووا قرارداد
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
 یکشاورز یلیو تکم یلیع تبدی، صنایجهاد کشاورز

قووووورارداد فیموووووابین وزارت جهووووواد کشووووواورزی و 
 کنندگان اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکیدریافت

 خوودمات و کاالهووا نید تضوومیووخر یهووا قوورارداد
  یردولتیغ بخش شدهدیتول

ا حوق انتفواع از یو  یبردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
  یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت یمل یاراض

  مه معتبریب یهاتکشر یهانامهمهیب نامهبیمه
رسووید انبووار و 

 کاال
  رسید انبارهای عمومی

  کاال

آالت و ماشین
 تجهیزات

  آالت منصوبهماشین
  غیر منصوبهآالت ماشین

  تجهیزات

 وسایل نقلیه
  ۲وسایل نقلیه نو و دست اول

  نامه معتبرسند هواپیما و کشتی دارای بیمه

 اموال غیرمنقول

 وثیقه ملکی امالک و مستغالت شهری
  ییاسناد منازل روستا

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

  امالک مزروعی و باغات
  محل طرح

  البیع به تشخیص بانکدیگر اموال غیرمنقول سهل
 ینانود و همچنوو توسوعه درآمده یاقتصواد هواییکامول سوازمان همکار یتاست کوه بوه عضوو ییگروه الف شامل کشورها یکشورها -1

مذکور از پنج سال گذشته  یکشورها ینکهاند مشروط به اوام منعقد نموده یاعطا یژهو یپول قراردادها المللیینکه با صندوق ب ییکشورها
 است. یمرکزمذکور بانک یخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست کشورها یدولت یارز هاییبده
ای نشده است. ذکر موورد فووق در ایون جودول نیوز صورفاً بوه سپاری وسایل نقلیه اشارههای مورد بررسی به امکان به وثیقهدر بخشنامه -۲

 کند.مالی برای وسایل نقلیه نو و دست اول را فراهم میدلیل تسهیالت لیزینگ است که امکان تامین
ها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز بوه صودور بانک 13/۴/1353مور   5۴۶۴7/53بخشنامه شماره  ۴3 البته براساس ماده -3

بخشونامه شوماره  ۵۲منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری نیستند. با ایون وجوود در مواده نامه بهضمانت
خواه نامه ریوالی از ضومانتجاز شمرده شوده اسوت کوه صود درصود وجوه ضومانتاین کار در صورتی م 1۴/6/135۶مور   ۲۵۵7۵۵/5۶

 صورت سپرده نقدی دریافت شده باشد.به
 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیماخذ: اطالعات استخراج و طبقه
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 ۳و  ۲و  ۱ای در ایران و سه گروه مورد عررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمی  شناخ ههای عهمقایجه دارایی -1۵جدول 

  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

رای
دا

ی
شتر

 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

به 
رت

1 

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

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

به 
رت

۲ 

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

به 
رت

3 

 طال × مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی × دام، طیور و غیره
 چندین حساب دریافتنی

× 
موووووووواد معووووووودنی، مشوووووووتقات  × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت

 هیدروکربن
× 

 نامهضمانت

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

تعوووووووووووووداد 
اشوووتراک بوووا 

 هر گروه

 
۲ 

 
۴ 

 
6 

 
۲ 

 
۴ 

 اند. استخراج شده 11، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 13و  5گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -1
 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  -1۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
مالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزینگ وسایل نقلیه دسوت های دوره زمانی مورد مطالعه، در ایران امکان تامینوسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامه -3

 ست.اول فراهم نی
 (.135۶-1375مرکزی )های نظارت بانک(، و بخشنامه۲31۲(، شرکت لِک  موندی )۲31۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شده محقق از مطالعهمآخذ: اطالعات استخراج و پردازش
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 ۳و  ۲و  ۱نقاط اش راک و اف راق وثایق منقو  در ایران در مقایجه عا سه گروه مورد عررسی -1۶جدول 

  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

کز 
مر
ا ت
ب

یی
ارا
ر د
ب

ای
ه

 با 
ت
ولی
مقب

 
شتر

بی
 

ران
ا ای
ک ب

ترا
اش
ط 
نقا

 

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

 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ سفته، اسناد قابل انتقال √ گذاریدارایی سرمایه √ موجودی انبار
 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه   √ سهام √ موجودی انبار  

 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی   √ کشتی √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی  
     √ های بانکیحساب    

     √ تجهیزات    

     √ حقوق قراردادی    

ران
ا ای
ق ب

ترا
 اف
اط
نق

 

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

 × وسیله نقلیه موتوری × چندین حساب دریافتنی
موووووووواد معووووووودنی، مشوووووووتقات 

 × هادریافتنی × هادریافتنی × هیدروکربن

 × مالکیت فکری   × مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی  

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

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

های منودرج در های منقول، امالک و مستغالت از داراییداراییدلیل تمرکز بر در این جدول به اند.استخراج شده 11، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 13و  5گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -1
 گروه دوم آسیا حذف شدند.

 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  - 1۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
مالی به وسیله این دارایی در خارج از فرم لیزینگ وسایل نقلیه دسوت های دوره زمانی مورد مطالعه، در ایران امکان تامینوسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاط اشتراک جدول ذکر نشده که براساس بخشنامه -3

 اول فراهم نیست.
 (.135۶-1375مرکزی )های نظارت بانک( و بخشنامه۲31۲(، شرکت لِک  موندی )۲31۲های آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )شده محقق از مطالعهو پردازش مآخذ: اطالعات استخراج
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پذیری آن ممکون سوپاری ایون دارایوی، در نهایوت صورفاً فرموت سوپردهالبته در خصوص وجه نقد، با توجه به آنکه در وثیقه
در نظر گرفوت. البتوه  1های بانکیتوان این دو قلم دارایی منقول را در قالب صرف انواع مختلف حسابمیاست مطرح باشد؛ 

اند. بنودی شودههای موورد بررسوی طبقههای موالی در نمونوهنامه و بیمه اعتبار نیز حتماً در قالب انواع دیگری از داراییضمانت
هوای شود که عوالوه بور شوکاف گسوترده همچنوان موجوود بوین داراییاهده میها از گروه فوق، مشبنابراین با حذف این دارایی

خوارج از عورف  عنوان دارایویمالی در بخش بانکی کشور با کشورهای نمونه؛ وجود طال بهسپاری برای تامینمنقول قابل وثیقه
بخوش بوانکی بوه پشوتوانه انوواع  موالی درتوانود توا حودودی بیوانگر محودودیت دسترسوی بوه تامینهوای موالی، میدر دیگر نظام

هوای منقوول، ای از وثایق منقول واجدشرایط مورد انتظار و متعارف باشد. از ایون رو در صوورت افوزایش دامنوه داراییگسترده
حتی شاید امکان کاهش تمرکز بخش بانکی کشور بر استفاده از طال با نوع متفاوتی از آن در فرمت غیرفیزیکی در آینده موجود 

 .باشد
هوای موورد بندی نقاط اشتراک و افتراق وثایق منقوول در ایوران در مقایسوه بوا گروهدر این خصوص با تمرکز بیشتر بر طبقه

های منقول از آالت و تجهیزات و موجودی انبار در بین انواع مختلف داراییشود که ماشین، مشاهده می 1۶بررسی در جدول 
آالت و تجهیوزات نیوز عمومواً ای برخوردارند. البته این در حالی است که در ایران ماشوینمالی وثیقهمقبولیت بیشتری در تامین

گیرنود. همچنوین صورفنظر از سوهام و اسوناد عنوان وثیقه مورد استفاده قورار میمالی برای خرید دست اول، بهدر صورت تامین
استناد به اطالعات موجود در این جودول امکوان اسوتفاده  مبتنی بر حق و تعداد متنوعی از ابزارهای متداول مالی، همچنان و با

هوای منقوول، در ترین داراییعنوان متوداولها و مالکیت فکری بوهاز وسایل نقلیه، محصوالت کشاورزی، دام و طیور، دریافتنی
 شبکه بانکی ایران موجود نیست. 
شوده بسط دهیم و از اطالعات گردآوری 13۶۲ی تا سال هاهای مورد مطالعه را به بخشنامهبا این وجود اگر دامنه بخشنامه

سپاری در شوبکه بوانکی شود که دامنه اموال منقول واجد وثیقه( استفاده کنیم، مشاهده می135۲نژاد )در این زمینه توسط والی
المللوی، ر بینهوای معتبو. در حقیقت حق مالکیت معنوی، اعتبوارات اسونادی صوادره توسوط بانک۲تر خواهد بودکشور گسترده

 ،یشوهر نیسوازمان زمو ،یسووازمان اموور اراضوقرارداد واگذاری اراضی و دیگر اسناد صوادره )توسوط شورکت صونعتی ایوران، 
ای از کاال )شامل کاالی مصرفی بادوام، مواد اولیه برداری از معادن، دامنه گسترده(، پروانه بهرهها و مراتع کشورسازمان جنگل

مولود و غیور مولود، بوه مجموعوه وثوایق منقوول واجود زنوده  وانواتیحو حمل و نقل  یلوسار کار مصرفی، و لوازم یدکی(، ابزا
 (.16و  17مالی در شبکه بانکی اضافه خواهند شد )جداول شرایط تامین

ایط در تری از وثوایق واجود شوربنودی جوامعموارد فوق، بوه طبقه با توجه به 1۴تر با بازنگری اطالعات جدول به بیان دقیق
( که منجر به اضافه شدن حق مالکیت معنوی، اعتبوارات اسونادی و حتوی دام 16کنیم )جدول شبکه بانکی کشور دست پیدا می

هوای منقوول موجوود در گوروه قراردادهوا، رسوید و طیور به انواع کلی وثایق منقول شبکه بانکی شده؛ و حتی دامنه انوواع دارایی
 دهد.تجهیزات و وسایل نقلیه را افزایش میآالت و انبار و کاال، و ماشین

شوده در رسومیت شناختههوای منقوول بهو در مقایسوه بوا دارایی 16حال اگر دوباره براسواس اطالعوات منودرج در جودول 
شود کوه تعوداد مشاهده می 15ای در کشورهای نمونه به بررسی بپردازیم، براساس اطالعات مندرج در جدول مالی وثیقهتامین
( از ۲31۲کشور مستخرج از مطالعه آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیوگ ) 3۵های کل نمونه ها با داراییراک انواع این داراییاشت

به چهار مورد در این جدول افوزایش یافتوه و وسوایل نقلیوه موتووری در کنوار دام، طیوور و غیوره بوه ایون  1۵دو مورد در جدول 
ای از وسوایل نقلیوه و صورفنظر از تر، امکوان توثیوق دامنوه گسوتردههای قودیمیدر بخشنامهاند. در حقیقت مجموعه اضافه شده

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

موورد  7به  1۵مورد در جدول  ۴سپاری در ایران در مقایسه با این گروه، از رایط وثیقههای منقول واجد شفکری، تعداد دارایی

                                                                                                                                                                                         
از  یویدارا یونا ی،وجوه نقود در قالوب حسواب بوانک یبنودبا طبقه ینمنظور شده است، بنابرا یادر گروه دوم آس یبانک یهاحساب یقاز آنجا که امکان توث 1

 خارج شود. تواندیکشور م یصرفاً مورد اشاره در شبکه بانک هایییگروه دارا
پوول و اعتبوار،  یمشوتمل بور مصووبات شوورا یانبووده و مجموعوه ینظوارت یهامجموعه صرفاً شوامل بخشونامه یندر ا شدهیاز آنجا که مقررات گردآور ۲

 یتبوا اطالعوات منودرج در سوا یسوهرا در مقا یرو مجموعوه همگنو یونبووده، و از ا ربوطیذ ینهادها یگرو د یادار یعال یشورا یران،وز یرتمصوبات ه
 یمیقوود یهاکتوواب در قالووب مجموعووه بخشوونامه یوونمرجووع بووودن ا یوولامووا بووه دل دهوود؛یقوورار نم یوواردر اخت ینظووارت یهادر قسوومت بخشوونامه مرکزیبانووک
 .گیرندیقرار م یقسمت مقررات مندرج در آن مورد بررس ینصورت جداگانه در ابه ینبنابرا ی،مرکزبانک



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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رسد. با این وجود در مورد گروه دوم آسیا و مستخرج از مطالعه لِک  موندی صرفاً دو دارایوی و مشوتمل بور می 15در جدول 
از آنجا که براساس مقررات مورد بررسوی،  حقیقت،شوند. در ربط اضافه میوسایل نقلیه و مالکیت فکری به نقاط اشتراک ذی

تووان ترکیوب سوه نووع دارایوی حیوانوات، سپاری حیوانات )دام و طیور( در کشور فراهم است؛ بنوابراین نمیصرفاً امکان وثیقه
یون رو در . از ا1سوپاری در کشوور در نظور گرفوتهای منقول واجود وثیقهمحصوالت و الوار را در گروه دوم آسیا، جزو دارایی

شودن شده بین سه گروه مورد بررسی و شبکه بانکی کشوور نیوز بوا اضافهرسمیت شناختهمجموع، نقاط اشتراک وثایق منقول به
مورد افزایش یافته، و نقطه اشتراک در دو گروه آسیایی در مقایسوه بوا شوبکه بوانکی  ۴مورد به  ۲وسایل نقلیه، و دام و طیور از 

 مورد افزایش یافته است. 7مورد به  ۴ایی فوق در کنار مالکیت فکری از کشور با توجه به دو دار
سوپاری در هوای صورفاً موورد اشواره در وثیقهدر خصووص دارایی ۲3و  15همچنین براساس اطالعات منودرج در جوداول 

مورد افزایش  ۵به  ۴وق از شدن اعتبار اسنادی به مجموعه فها با اضافهشود که تعداد این داراییشبکه بانکی کشور مشاهده می
نامه و حتی اعتبار اسنادی بوه دالیلوی کوه قوبالً اشواره نامه بانکی، بیمهنقد، ضمانت یافته است که حتی با صرفنظر کردن از وجه

 مالی کشور دارد.هایی در نظام تامینعنوان وثیقه واجد شرایط، داللت بر کاستیشد؛ همچنان پذیرش طال در فرمت فیزیکی به
ربوط در جودول هوای ذیبندی نقاط اشتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسوه بوا گروهحال با تمرکز بیشتر بر طبقه

گذاری آالت و تجهیزات، موجودی انبار، وسایل نقلیه، و دام و طیور، دارایی سورمایهشود که در مجموع ماشینمشاهده می ۲3
های همتوا از رهای مالی در کنار مالکیت فکری براساس مقررات مورد مطالعه همانند گروه)سهام( و اسناد مبتنی بر حق و ابزا

سوپاری شده، عودم امکوان وثیقههای انجامسپاری در شبکه بانکی کشور برخوردارند. با این وجود براساس مقایسهقابلیت وثیقه
محدودکننده دسترسی به منوابع موالی در شوبکه بوانکی  عنوان عوامل بالقوهاسناد دریافتنی و محصوالت کشاورزی ، همچنان به

 ۲توان به مجموعه فوق اضافه کرد.شوند؛ هر چند عدم امکان توثیق درآمد آتی را نیز میکشور شناخته می

                                                                                                                                                                                         
مورد استفاده قرار  مالییندر تام ییدارا ینا یزن یراناشاره شده که هر چند در ا یطواجد شرا یقعنوان وثافوق به امالک و مستغالت به یدر گروه کشورها 1
 است. نشدهمنظور  ییقلم دارا ینا 15آخر جدول  یفدر تعداد اشتراک موجود در رد ینمنقول است، بنابرا قیاما چون تمرکز بر وثا گیرد،یم
 مغفول واقع شده بود. ربط،یدر جداول ذ یمورد بررس یهاگروه ینمنظور نشدن در نقاط اشتراک ب یلدلصرفاً به ییدارا ینا ۲
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 مالی در ش که عانکی کشور عراساس دیگر مصوعاتانواع دارایی منقو  مورد اس فاده در تامین -17جدول 
 کاربرد دارایی عنوان مقرره شماره سال

۱۲
۱۱

 

35
16

 
ت 

 / 15
66
3

 ه 

 یهووااسووتیس تعیوویندر  رانیوووز رووتیهمصوووبه 
 منوابع نیتوأم ،یتجوارت خوارج نوهیدر زم ییاجرا
 دیو توسعه تول یارز

وثیقوووه واجووود شووورایط در پرداخوووت وام و  ی المللونیمعتبر ب یاهاز طرف بانک ی صادرهاعتبارات اسناد
 اعتبار به صادرکنندگان

۱۲
۱1

 

75
36

 
ب
/ ن

 

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

 زاتیوو تجه سواتیآالت و تأسنیمعودن و ماشو رهیوبا در نظر گورفتن ذخ ی،بردارپروانه بهره
  معدن

بووووه  یمووووال التیتسووووه یاعطوووواوثیقووووه 
 کارانمعدن

۱۲
۱۲

 

33
33

 
ش
/د 

 

ارائوه خودمات بوه  در یادار یعوال یورامصوبه شو
 انیدر امووووور متقاضوووو عیموقوووع، موووؤثر و تووووسر

جهووت  زمال التیصووونعت و فوووراهم نمووودن تسووه
 یصنعت یواحدها جادیدر ا یگذارهیسرما

 :ریونظ ،واگذارکننوده یمراجوع قوانون یسوو اسوناد صوادره از ریو سوا یاراض یقرارداد واگذار
هوا و سازمان جنگل ،یشهر نیسازمان زم ،یسوازمان امور اراض وران،یا یصونعت یهواتشرک

 مراتع کشور

 بهاعطایی  التیتسهوثیقه 
 یصنعت یواحدها جادیا انیمتقاض

۱۲
11
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ن

۲3
63
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66 

 ینحوووه اعطووامصوووبه شووورای پووول و اعتبووار در 
 خواهند آمد وجودهب طرح یکه در اثر اجرا ییهایطرح و دارا در موجود یهاییدارا یو ابتکار یاختراع یهابه طرح ژهیو التیتسه

 یبانک ژهیو التیتسه وثیقه
در مرحلوه  یو اختراعو یابتکوار یهواطرح
 یصنعت دیتول

۱۲
۲۲

 

ب/
ن

۲۲
56

/
16 

مصوووووبه شووووورای پووووول و اعتبووووار در قالووووب 
 ه،یوموواد اول یفروش اقسواط ییدستورالعمل اجرا

 و ابزار کار یدکیلوازم 

 واحدها نیا اجیاحت مورد هیاول یازهاین ریو سا یو ابزار کار مصرف یدکیو لوازم  هیمواد اول
محسووب  یکشواورزی دیوتول یواحودها هیواولی ازهوایاز جملوه نکه  رمولدیزنده غ واناتیح
 شوندیم

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

۱۲
1۲

 

ب/
ن

۲۲
56

/
16 

مصوووووبه شووووورای پووووول و اعتبووووار در قالووووب 
 وسووائل یفووروش اقسوواط یوویدسووتورالعمل اجرا

 نقووول، و حمووول لیآالت، وسوووانیماشووو د،یوووتول
کشوور و  دوام سواخت داخولبوا یمصرف یکاالها
 ساتیتأس

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

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

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

بووادوام  یمصوورف یونقوول، کاالهووا حموول
 ساتیساخت داخل کشور و تأس

 (.135۲نژاد )( و والی1375 -135۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهماخذ: اطالعات استخراج
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 تر وثایق واجد شرایط در ش که عانکی کشورعندی جامعط قه -16جدول 
 تضمین وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 وجه نقد
 وجه نقد وجه نقد

 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز 

های حساب
 بانکی

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

  …ه طال، شمش طال و کسطال شامل  طال

 بهاداراوراق

 یا دارایومنتشوره  کوکت و صوکانوواع اوراق مشواربهادار بودون ریسوک داخلوی شوامل: اوراق
 سوپرده خواص و عوام یمجواز، اوراق گوواه یو موسسات اعتبار یزکمر کن دولت، بانیتضم

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

شووده توسووط بهووادار تضمینمرکزی، اوراقشووده توسووط دولووت یووا بانووکبهووادار تضمیناوراق
  1مرکزی کشورهای گروه الفهایهای مرکزی یا بانکدولت

شوده ای چندجانبوه کوه نوام آنهوا در فهرسوت اعالمهای توسوعهبهادار صادره توسط بانکاوراق
  مرکزی قرار داردتوسط بانک

، کوک، صویعمووم ی، نهادهوایت بخش خصوصوکانواع اوراق مشاربهادار شامل سایر اوراق
  و ... یگذارهیسرما یاهصندوق یاوراق گواه

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

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

  های اختراعی و ابتکاریطرحهای حاصل از طرح در دارایی ۲معنوی

 3نامهضمانت

 های بانکی نامهضمانت های بانکینامهضمانت

های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیوت از نامهضمانت یداخل یاعتبار موسسات یهانامهضمانت
 مرکزی سوی بانک

های ضوومانت دولتووی، صووندوق نوووآوری و های صووادره توسووط صووندوقنامهضوومانت  و رانیوا صوادرات صوندوق ضومانت توسوط صوادره (یالیور-ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
 های پژوهش و فناوری غیردولتیشکوفایی، صندوق شوند  مییتاس قانون موجب به هک ییهاصندوق ریسا

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

  های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت
  یمرکزبانک موافقتدولت پ  از  ینتضم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضم

اعتبارات 
  المللیهای معتبر بیناسنادی دریافتی از بانکاعتبارات  اسنادی

های اجرایوی و شوده قراردادهوا از سووی دسوتگاهگواهی خالص مطالبات قطعوی تائید  سند دریافتنی
 حسابان مربوط برای همان دستگاه اجراییذی

 قرارداد

 یلویو تکم یلیع تبودی، صونایوزارت جهاد کشاورز یو دولت یمل یاراض یواگذار یقراردادها
 ییاجرا هایدستگاه با منعقدشده متقابلعیقرارداد ب یکشاورز

کننودگان اراضوی بورای پرداخوت تسوهیالت قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشواورزی و دریافت
  یردولتیغ بخش شدهدیتول خدمات و کاالها نید تضمیخر یها قرارداد بانکی

ت یوو سوند مالک یو دولتو یملو یا حوق انتفواع از اراضویوو  یبوردارا بهرهیاجاره و  یقراردادها
 یاحداث یانیاع

 

 :ریونظ ،واگذارکننوده یمراجوع قوانون یسوو اسوناد صوادره از ریو سوا یاراضو یقرارداد واگوذار
هوا و سوازمان جنگول ،یشهر نیسازمان زم ،یسوازمان امور اراض وران،یا یصونعت یهواتشرک

 مراتع کشور
 

  برداری از معدنبهرهپروانه 
  مه معتبریب یهاتکشر یهانامهمهیب نامهبیمه

رسید انبار و 
 کاال

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

آالت و ماشین
 تجهیزات

  آالت )منصوبه(ماشین
   )غیر منصوبه(آالت ماشین

  ابزار کار مصرفی

 وسایل نقلیه
  وسایل نقلیه نو و دست اول

  وسایل حمل و نقل
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
  نامه معتبرسند هواپیما و کشتی دارای بیمه

 دام وطیور
  حیوانات زنده غیرمولد

  حیوانات زنده مولد

 اموال غیرمنقول

 وثیقه ملکی امالک و مستغالت شهری
  ییاسناد منازل روستا

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

  محل طرح
  البیع به تشخیص بانکدیگر اموال غیرمنقول سهل

وام منعقود  یاعطوا یوژهو یپوول قراردادهوا المللویینکوه بوا صوندوق ب ییکشوورها یناند و همچنو توسعه درآمده یاقتصاد هاییکامل سازمان همکار یتاست که به عضو ییگروه الف شامل کشورها یکشورها -1
 است. یمرکزمذکور بانک یخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست کشورها یدولت یارز هاییمذکور از پنج سال گذشته بده یکشورها ینکهاند مشروط به انموده

 مالکیت معنوی ناشی از اختراع یا ابتکار است. سپاری حقصورت غیرمستقیم متمرکز بر وثیقهبه -۲
منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات نامه بهها و موسسات اعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتبانک 13/۴/1353مور   5۴۶۴7/53بخشنامه شماره  ۴3البته براساس ماده  -3

صورت سپرده نقدی خواه بهنامه ریالی از ضمانتاین کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانت 1۴/6/135۶مور   ۲۵۵7۵۵/5۶بخشنامه شماره  ۵۲اده اعتباری نیستند. با این وجود در م
 دریافت شده باشد.

 (.135۲نژاد )لی( و وا1375 -135۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیخذ: اطالعات استخراج و طبقهآم

 

 

 

 

 



 

17 

  ۲و  ۱ای در ایران و سه گروه مورد عررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمی  شناخ ههای عهمقایجه م دد دارایی -15جدول 

  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

یی
ارا
د

شتر
 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

به 
رت

1 

 √ آالت و تجهیزاتماشین √ آالت و تجهیزاتماشین × 3حیوانات، محصوالت، الوار × یک حساب دریافتنی √ آالت و تجهیزاتماشین
 √ وسایل نقلیه √ وسایل نقلیه √ موجودی انبار × چندین حساب دریافتنی √ نقلیه موتوریوسیله 

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی √ امالک و مستغالت     

 
 √ دام و طیور √ دام و طیور √ سفته، اسناد قابل انتقال    

 × هادریافتنی × هادریافتنی √ سهام     

 √ موجودی انبار √ موجودی انبار √ کشتی     

به 
رت

۲ 

 √ گذاری )سهام(دارایی سرمایه   √ هواپیما × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی × تولیدات کشاورزی

 
 √ های بانکیحساب √ آالت و تجهیزاتماشین 

 
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 

 √ مالکیت فکری   √ تجهیزات √ وسیله نقلیه موتوری  

 
 های صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایراندارایی × هادریافتنی √ گذاریدارایی سرمایه 

 وجه نقد √ وسایل نقلیه √ مالکیت فکری  

 طال   √ موجودی انبار  

به 
رت

3 

 نامهضمانت √ مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی √ دام، طیور و غیره

 × چندین حساب دریافتنی
 شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت

× 
موووووووواد معووووووودنی، مشوووووووتقات 

 اعتبار اسنادی × هیدروکربن

 نامهبیمه √ حقوق قراردادی √ دام، طیور و غیره √ موجودی انبار

 
 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 

 
  

تعوووووووووووووداد 
اشتراک با هر 

 گروه
 ۴ 

 
7  13 

 
۴ 

 
7 

 اند. استخراج شده 11، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 13و  5گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -1
 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  - 16جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
سپاری در کشور های منقول واجد وثیقهتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییسپاری حیوانات )دام و طیور( در کشور فراهم است، بنابراین نمیاز آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقه -3

 ت.در نظر گرف
نوژاد ( و والی135۶-1375مرکزی )های نظوارت بانوک(، بخشونامه۲31۲(، شورکت لِکو  مونودی )۲31۲های آلووارز دمال کمپوا، دَونوز و هنینیوگ )شده محقوق از مطالعوهشده و پردازشمآخذ: اطالعات استخراج

(135۲.) 

 



 

18 

  ۲و  ۱یجه عا سه گروه مورد عررسیعازنگری در نقاط اش راک و اف راق وثایق منقو  در ایران در مقا –۲3جدول 

  نقطه اشتراک در آسیا  نقاط اشتراک در سه گروه  گروه دوم آسیا  گروه اول آسیا  کل  

تم
با 

یی
ارا
ر د
ز ب
رک

شتر
 بی
ت
ولی
مقب

 با 
ای
ه

 

ران
ا ای
ک ب

ترا
اش
ط 
نقا

 

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

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

 
 √ وسایل نقلیه   √ هواپیما √ وسیله نقلیه موتوری 

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

ران
ا ای
ق ب

ترا
 اف
اط
نق

 

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی × 3الوارحیوانات، محصوالت،  × یک حساب دریافتنی × تولیدات کشاورزی
 × هادریافتنی × هادریافتنی × هادریافتنی × چندین حساب دریافتنی × چندین حساب دریافتنی

 
 × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی 

موووووووواد معووووووودنی، مشوووووووتقات 
 هیدروکربن

× 
 

   

    × تولیدات کشاورزی  
 های صرفاً مورد اشاره در شبکه بانکی ایراندارایی   × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیکشتمحصوالت   
 نامهنامه، اعتبار اسنادی، بیمهوجه نقد، طال، ضمانت      

های مندرج در گروه های منقول، امالک و مستغالت از داراییدر این جدول با تمرکز بر دارایی اند.استخراج شده 11، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 13و  5گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -1
 دوم آسیا حذف شدند.

 اند.ن جدول مشخص شدهدر ای× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  -1۴جدول  -سپاری در شبکه بانکی کشور های واجد شرایط وثیقههای مندرج در هر گروه با دارایینقاط اشتراک دارایی -۲
سپاری در کشور های منقول واجد وثیقهتوان ترکیب سه نوع دارایی فوق را جزو داراییسپاری حیوانات )دام و طیور( در کشور فراهم است، بنابراین نمیاز آنجا که در مورد این سه نوع دارایی صرفاً امکان وثیقه -3

 در نظر گرفت.
نوژاد ( و والی135۶-1375مرکزی )های نظوارت بانوک(، بخشونامه۲31۲، شورکت لِکو  مونودی)(۲31۲) های آلووارز دمال کمپوا، دَونوز و هنینیوگشوده محقوق از مطالعوهپردازش شده ومآخذ: اطالعات استخراج

(135۲.) 

 



  یدر شبکه بانک اییقهوث مالیینساختار تام یواکاو
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های ایرانوی منودرج ازنامه شورکتبا اقالم مختلف دارایی در تر ۲3و  15ای بین جداول در این راستا با انجام مقایسه ساده
های سالم در کنوار دو گوروه از فصل اول که متمرکز بر سهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه هم جمع کلیه شرکت 5در نمودار 

توانود منقولی که در شبکه بانکی ایوران نمی شود مهمترین داراییهای کوچک و متوسط و بزرگ سالم است، مشاهده میشرکت
 ها برخوردار است. های این شرکتسپاری شود، از سهم باالیی در داراییوثیقه
دهنود، خوود اختصواص میها بیشوترین حجوم از دارایوی را بوه ها که در بین انواع مختلوف شورکتتر، دریافتنیبیان دقیق به

 .  عنوان وثیقه واجد شرایط شناخته شوندتوانند در شبکه بانکی ایران بهصورت کلی نمیبه
هوا بخوش بیشوتری از سپاری در کشوور، دریافتنیاز این رو با توجه به آنکه از گروه سه قلم دارایی منقول فاقد شرایط وثیقه

انودازی کوردن خوال موجوود، در گوام اول بایود بور راه؛ بنابراین برای برطرف1دهندها را به خود اختصاص میهای شرکتدارایی
رسود کوه فوراهم نظر میای متمرکوز شود. در گوام بعود بوهموالی وثیقوهاز ایون دارایوی در تامین های الزم برای استفادهزیرساخت

ساختن زیرساخت مربوطه در استفاده از محصوالت کشاورزی به دلیل تعلق داشتن به بخش مهمی در اقتصواد و اثربخشوی بور 
گام آخر نیز پرداختن به زیرسواخت موورد نیواز  مالی در این بخش ضروری است مورد توجه قرار گیرد. درارتقای ظرفیت تامین

 تواند در دستور کار قرار گیرد. ای به پشتوانه دارایی آتی میمالی وثیقهدر تامین
در حقیقت از بین سه قلم دارایی منقول مورد اشاره، دارایی آتی به دلیل نوین بودن بحوث و مشوخص نبوودن تموامی ابعواد 

ای قورار گیورد. بوه بیوان موالی وثیقوهربط در بسط ظرفیوت تامینر اولویت آخر توجه مقامات ذیتواند دحقوقی آن در ایران، می
اند شودهرسمیت شناختهعنوان یک دارایی در نظام مالی ایران بههای موجود در گروه سه قلم مورد اشاره، بهتر دیگر داراییدقیق

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

ای در شوبکه بوانکی کشوور موالی وثیقوههای منقول قابل استفاده در تامینبنابراین در مجموع ضرورت گسترش دامنه دارایی
هوا در رسومیت شوناختن ایون داراییشود و باید اقودامات زیرسواختی الزم قبول از بهشده مشاهده میهای انجاماس مقایسهبراس
 مالی، در کشور انجام شود.تامین

 های مورد نیاز آنای و زیرساختمالی وثیقهضرورت تامین .۲.۲
موالی موجوود در کشوور و بور پایوه ای، صرفاً براسواس الگووی تامینمالی وثیقهدر این قسمت، صرفنظر از الگوی مطلوب تامین

، بووه بررسووی 1375-135۶مرکزی در دوره زمووانی های نظووارتی بانووکسوواختار مقرراتووی شووبکه بووانکی و مبتنووی بوور بخشوونامه
هوای موالی، برخوی از ظرفیتنوه محودودی از مقوررات نواظر بور ایون روش تامینپردازیم. به این ترتیب با وجود تمرکز بر داممی

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

سپاری در شبکه بانکی کشور در زیربخش قبلوی، توا حودودی رفی شکاف دامنه اموال منقول واجدشرایط وثیقههر چند با مع
کاستی موجود در زیرساخت مقرراتی و حقوقی عنوان شده، اموا در فصوول بعود و بوا گسوترش دامنوه قووانین و مقوررات موورد 

بنودی ها در سوه زیرسواخت فووق طبقهو بهتوری ایون کاسوتیای، به نحوبررسی در کنار اشاره به ابعاد مختلف زیرساخت سامانه
 خواهند شد.

 ایمالی وثیقهضرورت توجه به تامین .۲.۲.۱
شود که پ  از اوج گرفتن مشکل مطالبات غیرجاری در کشوور های نظارتی نافذ بر شبکه بانکی مشاهده میدر بررسی بخشنامه
 یموسسوات اعتبوار یارزو  یالیوالوصوول ر مشوکوک و د گذشوته، معووقیسوناموه وصوول مطالبوات سررنییآ»و تنظیم و ابالغ 

، راهکارهای متنوعی جهت کواهش مطالبوات غیرجواری در شوبکه بوانکی )مشوتمل بور اعموال محودودیت در ارائوه ۲«)136۶(
و غیوره( در  خصوص عدم ارائه تسهیالت جدید بانکی به آنهاتسهیالت غیرجاری، و به برخوردار از خدمات بانکی به مشتریان

کنار راهکارهای نهادی خارج از شبکه بانکی )شامل ممنوعیت در تنظیم سند رسمی نقل و انتقال امووال منقوول و غیرمنقوول، 
الخروج شدن آنها، ایجاد موسسات تضومین اعتبوار، ارائوه ممنوعیت خرید سهام این افراد در بورس اوراق بهادار، اعالم ممنوع

                                                                                                                                                                                         
 در فصل اول رجوع شود. 5به نمودار  یشترب یحتوض یبرا 1
 رجوع شود. یمرکزبانک یت، مندرج در سا۶/1۲/136۶مور   537۲خصوص به بخشنامه شماره مب/ یندر ا ۲
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بنودی و اعتبارسونجی مشوتریان و غیوره( موورد توجوه قورار انودازی و کوار موسسوه رتبهاقدام بوه راه طرح جامع بیمه تسهیالت و
 ۲و 1گرفت. 

در کنووار  3(135۲( و سووپ  اصووالحیه آن )1366جووایگزین ) نامووه فوووق و حتووی نسووخهدر حقیقووت ارزیووابی سووطحی آیین
 یموال یهاصوورت در آن یافشوا و یاعتبوار مؤسسوه دفواتر از وصوول رقابولیغ مطالبوات ص و حذفیتشخ نحوه دستورالعمل

هوا در اثور مطالبوات سوازد کوه در طراحوی راهکارهوای موورد نیواز بورای کواهش زیوان بانکگر می، این مساله را جلوه3(1351)
یون در های الزم برای کارکرد موثر آن توجه نشوده اسوت. اای و زیرساختمالی وثیقههای موجود در تامینغیرجاری، به ظرفیت

های موورد نیواز، مالی، البته به پشتوانه نظام حقوقی و دیگور زیرسواختای از وثایق در تامینحالی است که اتکا به دامنه گسترده
 5گیری مطالبات غیرجاری را به مقدار زیادی کاهش دهد.ها در اثر شکلهای وارد بر بانکها و زیانتواند نر  بازیافت واممی

گوذاری در حووزه وثوایق، صورفاً بوه شود که در ایون راسوتا در مقرراتهای فوق مشاهده میوجه به بخشنامهبا این وجود با ت
وصوول »ناموه آیین ۲۲ضرورت اخذ وثایق الزم در کاهش ریسک اعتباری توجه شده است. در حقیقت با توجه به تبصره ماده 

شود، بوا اذعوان بوه ایون مسواله کوه انجوام مشاهده می 6«الوصول موسسات اعتباریمطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک
مشوتمل بور  -اقداماتی برای پوشش ریسک تسهیالت اعطایی در قالب راهکارهای نهادی خارج از شبکه بوانکی و فراسوازمانی 

 -ریانبندی و اعتبارسونجی مشوتایجاد موسسات بیمه و تضمین اعتبار، طرح جامع بیمه انواع تسهیالت و تاسی  موسسه رتبه
عنوان جوز وظوایف گیری تسهیالت غیرجاری را به صفر برساند، اخذ وثایق و تضمینات الزم بهتواند ریسک منتج از شکلنمی

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

تووان بوه مقودار زیوادی از حجوم مطالبوات غیرجواری قدرت اجرایی تملک دامنه وسیعی از وثایق منقول در صورت نکوول، می
ناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته، معووق و آیین»شده شود که در متن اصالحدر این خصوص حتی مشاهده می کاست.
شده که عمومواً منوتج از ی تسهیل تسویه مطالبات غیرجاری درنظر گرفتهراهکارهایی برا 7«الوصول موسسات اعتباریمشکوک

عنوان مثال امهال بدهی به مودت حوداکثر شوش مواه، ای در کشور است. بهمالی وثیقههای مناسب تامینعدم وجود زیرساخت
نمود. این در حالی اسوت کوه در  تواند از توجیه برخوردار باشد که نتوان به سرعت وثایق را تملیک و نقدبیشتر در شرایطی می

ویژه در خصوص وثایق منقول در کشورهای با صورت وجود زیرساخت مناسب در تملیک سریع و نقد کردن آنی وثیقه، که به
صوورت ضومنی از احتموال توان از انجام راهکارهای فوق اجتناب نموود و حتوی بهشده، میسازیزیرساخت مالی پیشرفته پیاده

   .6واسطه قدرت باالی تملک دارایی توسط موسسات مالی کاست نکول مشتری به
هوای ای، در شناسوایی داراییموالی وثیقوهعنوان مهمتورین زیرسواخت تامینهمچنین ظرفیت بالقوه سامانه ثبوت وثوایق، بوه

و حوذف  دسوتورالعمل نحووه تشوخیص»منقول و غیرمنقول مشتری و ضامنین مورد توجه قرار نگرفته اسوت. هموانطور کوه در 
عنووان شوده اسوت، عودم شناسوایی یوا « های موالیمطالبات غیرقابل وصول از دفاتر موسسه اعتبواری و افشوای آن در صوورت

دسترسی به اموال مشتری، ضوامن یوا ضوامنین بوه عنووان یکوی از دالیول موتقن غیرقابول وصوول بوودن مطالبوات توسوط کمیتوه 
ای، امکوان این در حالی اسوت کوه در صوورت وجوود چنوین سوامانه 9ود.شتشخیص مطالبات غیرقابل وصول در نظر گرفته می

                                                                                                                                                                                         
 نیز مدنظر قرار گرفته است. یمرکزبانک یت، مندرج در سا16/6/1366مور    17۵۲36/66در کنار منبع قبلی، بخشنامه شماره  خصوصدر این  1
برخی از این راهکارهای نهادی خارج از شبکه بانکی، شامل: ممنوعیت در تنظیم سند رسمی نقول و انتقوال امووال منقوول و غیرمنقوول، ممنوعیوت  البته ۲

ر موورد توجوه قورا 16/6/1366ربوط موور  ناموه ذیالخروج شودن آنهوا، در نسوخه جدیود آیینخرید سهام این افراد در بورس اوراق بهادار و اعالم ممنوع
 نگرفته است. 

 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1392/12/22مور   92/377540شماره  بخشنامهدر این خصوص به  3
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک31/31/1351مور   ۲1۲73/51در این خصوص به بخشنامه شماره  3
در  (Dalberg Global Development Advisors)ران توسوعه جهوانی دالبورگ شوده توسوط شورکت مشواوتوان به مطالعه انجامدر این خصوص می 5

هوای واسوطه ایون طورح، نور  نکوول وامای در چین اشاره نمود. نتایج ایون مطالعوه بیوانگر آن اسوت کوه بهو در خصوص طرح معامالت وثیقه ۲311سال 
 های اعطایی به پشتوانه منابع غیرمنقول شده است.ها برابر یا کمتر از نر  نکول وامپشتوانه دریافتنیاعطایی به

 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1388/8/18مور   88/175208خشنامه شماره به ب خصوصدر این  6
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1392/12/22مور   92/377540در این خصوص به بخشنامه شماره  7
 سیط مجدد بدهی حداکثر به مدت پنج سال است.نامه مشتمل بر بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین و تقراهکارهای دیگر اشاره شده در این آیین 6
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک31/31/1351مور   ۲1۲73/51در این خصوص به بخشنامه شماره  5
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هوا و موسسوات اعتبواری فوراهم شده و از این رو امکان کاهش مطالبوات غیرجواری در بانکسپردهوثیقههای بهرهگیری دارایی
 شود.می

ه بوانکی، بیوانگر عودم توجوه بوه مرکزی در شوبکالبته عالوه بر مورد فوق، بررسی بسیاری از دیگور اقودامات مقرراتوی بانوک
های منقول، صرفنظر از توانایی کاهش مطالبات غیرجاری است. در ایون مالی بر پایه داراییهای بالقوه این روش تامینظرفیت
بوه شده پذیر و تضمین تسهیالت ارائهمالی اقشار آسیبهای دولت در پشتیبانی تامینتوان به امکان بالقوه کاهش هزینهزمینه می

 آنها اشاره کرد. 
هوا و موسسوات اعتبواری بوه از مجمووع تسوهیالت پرداختوی بانک ٪۲۵توان به الزام ارائوه حوداقل ها میدر مورد این هزینه

اشواره نموود کوه در صوورت تخلوف، منجور بوه  135۴بخش کشاورزی، منابع طبیعی و صنایع وابسته با نر  ترجیحی در سوال 
اری بوه هوا و موسسوات اعتبوالبتوه در راسوتای مهیوا نموودن تمایول بانک 1افزایش سپرده قانونی متناسب با تخلف خواهد شود.

ریزی کشوور، توامین اعطای این تسهیالت نیز صرف شمول تسهیالت غیرمشارکتی در کنار الزام تائید سازمان مدیریت و برنامه
موالی در حقیقت هزینه کمک بوه تامین ۲التفاوت سود توسط یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت مورد اشاره قرار گرفت.مابه

های منقولی برخوردار است کوه در بسویاری از ولت محول شد، در حالیکه این بخش از داراییپذیر کشاورزی به دبخش آسیب
توانود ها و بودون نیواز بوه دخالوت دولوت و بوار کوردن هزینوه بوه آن، میکشورها به رسمیت شناخته شده و براساس این دارایی

 مالی داشته باشد.دسترسی الزم را به بازار تامین
مالی، حتی شورایط ای از وثایق منقول در تامینرسمیت شناختن گسترههای الزم در بهزیرساخت همچنین در صورت وجود

صوورت دارایوی غیور نحوی که با استفاده از وثوایق منقوول کوه در شورایط فعلوی بهتواند بهبود یابد؛ بهاعطای تسهیالت خرد می
 133اسوتفاده از یوک ضوامن معتبور بورای تسوهیالت زیور سوقف مالی برخوردار نیستند، دیگور نیوازی بوه مولد از توانایی تامین
رسومیت واسوطه بهعنوان بخشوی از تسوهیالت خورد، بههوای اعتبواری مرابحوه بوه. همچنوین در ارائوه کارت3میلیون ریال نباشود

زیوابی اعتبواری شودن امکوان ثبوت آنهوا در سوامانه ثبوت وثوایق، امکوان ارای از وثایق منقوول و فراهمشدن دامنه گستردهشناخته
تر بوا ثبوت اطالعوات وثیقوه در سوامانه ثبوت وثوایق و آید. بوه بیوان دقیوقوجود میتر و اطمینان بیشتر در بازیافت اعتبار بهدقیق

برقراری ارتباط آن با سامانه مکنا کوه وظیفوه سونجش اعتبوار مشوتری قبول از صودور کوارت اعتبواری را بور عهوده دارد، امکوان 
 3شود.تر و لحظ نمودن سقف اعتباری باالتر برای مشتری فراهم میقیقارزیابی اعتباری د

های شوود کوه در سوالموالی حموایتی از بخوش آب و کشواورزی مشواهده میعنوان یک رویکورد تامینبراین همواره بهعالوه
ابالغ شده  مرکزیها از طرف بانکهایی در خصوص ضرورت حفظ سقف خاصی از تسهیالت به این بخشمختلف بخشنامه

های دولتی و غیردولتوی کوه حوداقل تسهیالت اعطایی کلیه بانک ٪۲۵الزام شده که حداقل  1353عنوان مثال در سال است. به
های قبول، ایون الوزام در در سوال 5درصد سهام آنها متعلق به دولت است، باید به بخوش آب و کشواورزی اختصواص یابود. ۴3

ایون در حوالی اسوت کوه اعموال  6شود.های دولتی و غیردولتوی در نظور گرفتوه مییه بانکوبیش مشابهی حتی برای کلسطوح کم
هوای منقوول ای بوه پشوتوانه انوواع داراییموالی وثیقوهصورت کواراتر و بوا گسوترش ابعواد تامینتواند بهسیاست حمایتی فوق می

 سازی شود.موجود در این بخش و بدون اعمال هزینه حمایتی بر دولت پیاده
 

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1394/05/07مور   94/116364در این خصوص به بخشنامه شماره  1
، 1394/06/19موور   94/162644بخشنامه شوماره  و 3۵/11/1353مور   ۲۶۲713/53توان به بخشنامه شماره می مثالعنوان به در این خصوص ۲

 د.مومرکزی رجوع نمندرج در سایت بانک
میلیوون ریوال،  133اند برای تسهیالت زیر سقف ها و موسسات اعتباری ملزم شده، بانک33/36/1353مور   161167/53براساس بخشنامه شماره  3

 فقط از یک ضامن معتبر برای تضمین بازپرداخت تسهیالت استفاده نمایند.
مرکزی رجووع ، منودرج در سوایت بانوک1395/06/18موور   95/194227های اعتباری مرابحه به بخشنامه شوماره در خصوص شرایط اعطای کارت 3

 شود.
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک1393/03/20مور   93/72057خصوص به بخشنامه شماره  اینر د 5
موووور   7۴۵و موووب/ 31/33/136۵موووور   733، موووب/3۵/11/1353موووور   ۲6۲713/53های شوووماره تووووان بوووه بخشووونامهدر ایووون خصووووص می 6

 های تجاری درنظر گرفته شده است.این الزام صرفاً برای بانک 33/37/1363مور   11۴۶در بخشنامه شماره مب/ رجوع شود. ۲1/3۴/136۴
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  ۱ای م مرکز عر وثایق منقو مالی وثیقههای مغفو  تامینتواناییهایی از نمونه -۲1دول ج
 توضیحات توانایی مغفول بُعد

ضه
عر

بار
عت
ده ا

کنن
 

مووودیریت مناسوووب 
ریسووک و مطالبووات 

 غیرجاری

 کاهش بالقوه مطالبات غیرجاری

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 

 دهد شدت کاهش میمقایسه با وثایق غیرمنقول به
هوای سهولت و سورعت در شناسوایی امووال از طریوق رهگیوری دارایی

 مانه ثبت وثایقسپاری شده مندرج در ساوثیقه

 حذف سریع این مطالبات از ترازنامه
نقدشوندگی سریع این وثایق براساس زیرساخت موورد نیواز، منجور بوه 

عنوان راهکووار متووداول در عوودم نیوواز بانووک بووه توسوول بووه امهووال وام بووه
 شودپشتوانه وثایق غیرمنقول میای بهمالی وثیقهتامین

بار
عت
ده ا

کنن
ضا
تقا

 

مووالی تامینارتقووای 
 خرد

 تسهیل شرایط اخذ اعتبار
جای الوزام معرفوی های منقول افراد بهتمرکز بر انواع مختلفی از دارایی
 ضامن معتبر برای اعتبارات خرد

بووا امکووان برقووراری ارتبوواط بووین سووامانه مکنووا و سووامانه ثبووت وثووایق، و  های اعتباری مرابحهارتقای سقف کارت
 سریع وثایق منقولاطمینان از نقدشوندگی 

با لحاظ اثر حق تملیوک سوریع و نقدشووندگی بواالی وثوایق منقوول در  کاهش هزینه اعتبار
 محاسبه هزینه اعتبار )در صورت وجود زیرساخت اجرایی مورد نیاز(

ت
دول

 

دولت  کاهش هزینه
در حمایوووووووووووت از 

مووووووووووووووووالی تامین
 های خاصبخش

تووامین تسووهیالت بوورای  ینووهکوواهش هز
 دولت 

 دولت ینهبه هز اییارانه یهااز وام یعیبه ارائه حجم وس یازعدم ن

عوووودم دخالووووت مسووووتقیم در الگوووووی 
 هااعتباردهی بانک

هوا بوه اختصواص بانک یمبوه ملوزم کوردن مسوتق یازعدم نعنوان مثال به
  ۲و آب یکشاورز هایی مانندبه بخش یالتاز تسه یبخش

موالی در بخوش بوانکی اسوتخراج شوده و بوا فعلی فضای مقررات نظارتی حاکم بور تامینموارد مندرج در این جدول براساس وضعیت  -1
ای را به نحو مناسوبی هور چنود محودود بوه مالی وثیقهتواند نیاز به ارتقای ساختار تامینمالی کشور میمحور بودن نظام تامینتوجه به بانک
 تصویر بکشد.

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

 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

ار نگرفتن نر  سوود تسوهیالت ای در کشور، تحت تاثیر قرمالی وثیقهکننده عدم توجه به ماهیت تامیناز دیگر مسایل تبیین
ای و موالی وثیقوهوثیقه سوپرده شوده اسوت. در حقیقوت بوا گسوترش دامنوه تامیناعطایی براساس نوع، مقدار و ارزش دارایی به

هوای منقوول و بوا درجوه نقدشووندگی بواال، ها و اموال غیرمنقول و با درجه نقدشوندگی اندک به سمت داراییحرکت از دارایی
های نظوارتی باشیم. این در حالی است که براساس بخشونامهاهد کاهش نر  بهره تسهیالت در کشورهای مختلف توانیم شمی

و  1ای در نظر گرفتوه شوده اسوتای وغیرمبادلهمرکزی، عموماً سقف و یا کفی برای نر  سود تسهیالت در دو گروه مبادلهبانک
صوورت مسوتقیم بور نور  سوود زیرا ارزش وثیقه و میوزان نقدشووندگی آن بهشود گیرنده وارد میاز این منظر زیانی بر تسهیالت
 تسهیالت اثرگذار نخواهد بود.

تور در فصول قبول موورد ای کوه پیشموالی وثیقوههای تامینها و تواناییبه این ترتیب با توجه به بررسی ابعاد مختلف ویژگی
مووالی در نظووام مووالی مرکزی متمرکووز بوور الگوووی تامینرت بانووکهای نظووانامووهبررسووی قوورار گرفتووه بووود و انطبوواق آنهووا بووا بخش

واسوطه عودم اتکوا بوه ظرفیوت های زیوادی بهشود کوه فرصوت(، مشاهده می۲1های مختلف )جدول محور کشور در سالبانک
دو طورف عرضوه و توجهی نیز نه تنها بوه های قابلهای منقول، از دست رفته و هزینهمالی توسط گستره متنوعی از داراییتامین

                                                                                                                                                                                         
اشاره نمود که در آن حداکثر نر  سود تسهیالت عنوان شوده اسوت. بوا  1394/11/29مور   94/351189شماره  توان به بخشنامهدر این خصوص می 1

مقدار نر  سود قطعی عقود غیرمشارکتی در کنار دامنوه نور  سوود موورد انتظوار عقوود  3۵/11/1353مور   ۲6۲713/53جود در بخشنامه شماره این و
هوای دولتوی و ای متفواوتی در بانکنیوز نور  سوود قطعوی عقوود مبادلوه 13/3۴/136۶موور   13۶5مشارکتی اعالم شده است. در بخشنامه شماره موب/

هوای دولتوی و غیردولتوی صورفنظر از نر  سود تسهیالت اعطایی بانک ۲5/31/136۵مور   1۴6الغ شده و در سال قبل و در بخشنامه مب/غیردولتی اب
حداقل نر  سود موورد انتظوار تسوهیالت براسواس  35/33/1363مور   3۲3در بخشنامه شماره مب/نوع عقود در دو مقدار متقاوت در نظر گرفته شد. 

 های دولتی مورد توجه قرار گرفته است.بانکعقود مختلف در 
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های های زیادی شده است. بنابراین برای کواهش هزینوهمالی وارد شده؛ بلکه دولت نیز در این زمینه متقبل هزینهتقاضای تامین
های موورد نیواز بورای ایون روش ویژه در شبکه بانکی، ضروری است با شناسایی زیرساختمالی، بهفوق و ارتقای الگوی تامین

هوای محور اسوت؛ گاممالی بانکمالی موجود در شبکه بانکی ایران که کشوری با نظامرکز ویژه بر ساختار تامینمالی، با تمتامین
   نیازهای اجرایی و عملیاتی نمودن این روش برداشته شود.ساختن پیشالزم برای فراهم

 های مورد بررسیهای مورد نیاز منبعث از بخشنامهزیرساخت .۲.۲.۲
ای است کوه عودم وجوود و هم پیوستههای بهریزی زیرساختای در کشور نیازمند پایهمالی وثیقهاز روش تامین استفاده مناسب

تر، در مالی خواهود شود. بوه بیوان دقیوقیا عدم طراحی و کارکرد نامناسب هریک از آنها، منجر به کارکرد ناقص این روش تامین
. براسوواس 1گیرنوودای مووورد توجووه قوورار میی حقوووقی، اجرایووی و سووامانههامووالی، عموموواً زیرسوواختطراحووی ایوون روش تامین

موالی، های منقول در تامینهای متنوعی از داراییویژه گروهها و بهزیرساخت حقوقی، امکان استفاده از انواع مختلفی از دارایی
رسود و در زیرسواخت ه بوه اثبوات میشود. در زیرساخت اجرایی، قودرت اعموال حوق وثیقواز جایگاه قانونی الزم برخوردار می

 شود.سازی میای، با تمرکز بر سامانه ثبت وثایق، زیربنای عملیاتی برای ثبت، اعالم و امکان اعمال حق وثیقه پیادهسامانه
ای در کشوور، زیرسواخت موالی وثیقوهبا توجه به آنکه با شناسایی شکاف موجوود در وثوایق منقوول واجود شورایط در تامین

الزم در مورد تعدادی از وثایق منقول در کشور موجود نیست، بنابراین صرفنظر از این زیرساخت، دو زیرساخت دیگر حقوقی 
مرکزی موورد بررسوی قورار های نظوارتی بانوکای را با تمرکوز بور بخشونامههای اجرایی و سامانهمورد نیاز مشتمل بر زیرساخت

صوورت ضومنی ایون هایی است که بهضای کلی مقرراتی فعلی مبتنی بر بخشنامهدهیم. هدف از این بررسی نیز عنوان کردن فمی
ای مبتنوی بور موالی وثیقوهریزی نظوام تامینسازی آنهوا را حتوی بودون پایوهاند و نیاز به پیادهرا مورد اشاره قرار داده هازیرساخت

   ۲اند.شیدهتصویر کنوعی بهگستره متداول و متعارف وثایق منقول در دیگر کشورها، به
ای که نقش مهمی در عملیاتی شدن ثبت و اجرای حق وثیقوه دارد، مبتنوی بور البته از آنجا که کارکرد موثر زیرساخت سامانه

های موجوود ربط است، بنابراین در ادامه به نیاز ارتبواطی ضومنی ایون سوامانه بوا دیگور سوامانههای ذیارتباط آن با دیگر سامانه
تصوویر کشویده های نظارتی شوبکه بوانکی بهه این نکته ضروری است که این ارتباط، صرفاً براساس بخشنامهپردازیم. توجه بمی
تر، این بررسوی بورای باشد. به بیان دقیقهای مورد توجه در کشورهای دیگر نمیشود و نافی دربرگرفتن پیوند با دیگر سامانهمی

راساس الگوی مقرراتی موجود، و نوه الگووی مقرراتوی و زیرسواخت حقووقی صرف عنوان کردن نیاز بالقوه به ارتباطات فوق، ب
 ای است.مالی وثیقهبهینه و مورد انتظار در کارکرد موثر تامین

 زیرساخت اجرایی .۲.۲.۲.۱
دنبال دارد، نظور بوه آنکوه ایون مقولوه بیشوتر در در زمینه این زیرساخت که عموماً اطمینان از امکان اعمال سریع حق وثیقه را به

مرکزی تصوریح شوده اسوت، گذاری بانکاالجرا و دیگر مقررات خارج از حیطه مقرراتنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین
الوصوول  مشوکوک و د گذشوته، معووقیناموه وصوول مطالبوات سررسونییآ ۲1حدود به ماده صورت متوان در این قسمت بهمی

هوای خواص و ایجواد عنووان کارشوناس رسومی دادگسوتری در که تشکیل دادگاه 3( اشاره نمودیارزو  یالی)ر یموسسات اعتبار
 های سیستم بانکی جهت وصول مطالبات مد نظر قرار داده است. امور بانکی و غیره را جهت تسهیل رسیدگی به پرونده

ریزی شوده باشود، پایوه باید در طول چند سال گذشته در کشورهای تخصصی فوق که تر، برخورداری از دادگاهبه بیان دقیق
توانسوت کموک مووثری در ارتقوای زیرسواخت مرکزی، میگوذاری بانوکدر کنار مقررات دیگر تنظیمی خوارج از حیطوه مقررات

صوورت ضومنی نیواز بوه زیرسواخت اجرایوی در های منقول نماید. از ایون رو بهاجرایی در به اجرا گذاشتن حق وثیقه در دارایی
صوورت شود، در مقررات شبکه بانکی دیده شده؛ هرچند بهشدن رویه اجرا میاص که منجر به کوتاههای خسطح تشکیل دادگاه

اندازی شوده اسوت؛ در حالیکوه در الزم تاکنون عملیاتی نشده است. در حقیقت صرفاً تاکنون دادسرای جرائم پولی و بانکی راه
تری از مقوررات بوه آنهوا پنجم با هدفگذاری دامنوه وسویع های اجرایی دیگری موجود است که در فصلکنار این مقوله، شکاف

 شود.اشاره می

                                                                                                                                                                                         
 براساس مطالب مندرج در فصل اول. 1
 مرکزی در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.تر از فضای نظارتی بانکالبته زیرساخت حقوقی فعلی در فضایی گسترده ۲
 مرکزی رجوع شود.ت بانک، مندرج در سای1388/8/18مور   88/175208در این خصوص به بخشنامه شماره  3
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 ایزیرساخت سامانه .۲.۲.۲.۲
ای مشوتمل گرفته بر پایه زیرساخت حقوقی، باید زیرساخت سوامانهای، صرفنظر از زیرساخت اجرایی شکلمالی وثیقهدر تامین

ای موالی وثیقوهباشد. حتی صرفنظر از نیاز به این زیرسواخت در تامین سازی شدهبر سامانه ثبت وثایق در کشور طراحی و پیاده
ای از وثایق منقول که هنوز در کشور امکان استفاده از آنها فراهم نشده، با این حال با توجه بوه رویکورد فعلوی متمرکز بر گستره

 شود.ای مشاهده میاخت سامانهمالی نیز، همچنان الزام وجود این زیرساستفاده از دامنه محدود وثایق در تامین
وصووول مطالبووات سررسووید گذشووته، معوووق و »نامووه هووا براسوواس موواده پوونج آیینتر همووانطور کووه بانکبووه بیووان دقیووق

موقع از پرتفووی مطالبوات )جواری و دهوی بوهای بورای گزارشموظف به طراحوی سوامانه 1«الوصول موسسات اعتباریمشکوک
ای هوا بایود سوامانهگوذارد؛ نوه تنهوا در بانکرا به نمایش می یت بالفعل مطالبات غیرجاریصورت وضعاند که غیرجاری( شده

ای جهوت مودیریت مناسوب وثوایق و ریسوک تمرکوز در انوواع هوای وثیقوهبرای ثبت و ارائه گزارش وثایق براسواس نووع دارایی
موجوود باشود، بلکوه ایون سوامانه بایود از  تصورت وضعیت بالقوه مطالبات غیرجاری غیور قابول بازیافو مختلف وثیقه و ارائه

هوا و موسسوات ارتباط و پیوند الزم با سامانه متمرکز ثبت وثایق برخوردار باشد تا امکوان رهگیوری مناسوب وثوایق بورای بانک
توثیق و یا های منقول و غیرمنقول قابل معامله، از منظر در رهن، اعتباری و حتی عموم، از منظر انواع گوناگون اموال و دارایی

تووان از حوق تقودم در تملیوک وثیقوه و میوزان پوشوش واقعوی تری میآزاد بودن فراهم شده باشد. به این ترتیب به نحو مناسوب
ریسک اعتباری توسط ارزش باقیمانده وثیقه اطمینان حاصل نمود و حداقل از ارائوه دو حوق تملیوک اولیوه صووری در قورارداد 

 موثری به مدیریت مطالبات غیرجاری پرداخت. صورتوثیقه جلوگیری نمود و به
الوصوول  مشوکوک و د گذشوته، معووقینامه وصول مطالبات سررسنییآ 6توان به ماده عنوان مثال بازرتر در این زمینه میبه

. در این ماده به محو  شناسوایی مطالبوات غیرجواری بویش از پانصود میلیوون ۲( اشاره نمودیارزو  یالی)ر یموسسات اعتبار
گیورد. ایون در ریال، الزام ارائه اطالعات تکمیلی در مورد مشتری مشتمل بر شناسایی امووال وی در دسوتور کوار بانوک قورار می

تواند از کفایت الزم برخوردار باشود، زیورا بسویاری از ایون های مشتری نمیحالی است که صرف دسترسی به اطالعات دارایی
تواننود در بازیافوت ه و صرفاً براساس نووع اولویوت و تقودم در حوق تصورف و تملیوک میتوانند موضوع وثیقه بودها میدارایی

مطالبات غیرجاری مورد استفاده الزم قرار گیرند. با این وجود در صورت وجود سامانه یکپارچه و متمرکز ثبوت وثوایق، دیگور 
هوای گیرنده، به صورت وضوعیت داراییهیالتتواند براساس نام تسمشکل موثری در این زمینه موجود نخواهد بود و بانک می

توانود نوه تنهوا در بازیافوت هوا میای فرد دسترسی داشته باشد. از این رو ارتباط بین این سامانه و سوامانه تسوهیالت بانکوثیقه
مووثری  تر اعتباری وثوایق از منظور توانوایی بوالقوه پوشوش ریسوک اعتبواری کموکمطالبات غیرجاری، بلکه در ارزیابی مناسب

 نماید. 
منظور کواهش مطالبوات نامه فوق این امکان برای موسسوات اعتبواری در نظور گرفتوه شوده کوه بوهآیین 1۴همچنین در ماده 

طور غیرقابول رجووع، موسسوه اعتبواری از اختیوار معوق و افزایش امکان وصول اقساط، با درنظر گرفتن شورط ضومن عقود بوه
های ریالی و ارزی، اموال و اسناد مشتری، افوراد تحوت از موجودی هر یک از حساب برداشت هرگونه مطالبات غیرجاری خود

تکفل وی، ضامن و یا ضامنین نزد موسسه اعتباری یا سایر موسسات اعتباری، راساً و بدون نیاز به حکوم قضوایی یوا اجرایوی، 
توانود فته باشند، لذا وجود سامانه ثبت وثایق میتوانند موضوع وثیقه قرار گرها میبرخوردار خواهد بود. از آنجا که این حساب

هوا و موسسوات اعتبواری تری در خصوص فرآیند و راهکارهای بازیافت تسهیالت غیرجاری را در اختیار بانکاطالعات جامع
آزاد قابول  هوایعنوان نمونه دیگوری از کواربرد حیواتی سوامانه ثبوت وثوایق در شناسوایی داراییقرار دهد. از این رو این مورد به

 تواند مورد توجه قرار گیرد.رجوع در بازیافت تسهیالت غیرجاری می
های نظارت بر صرف ارزیابی اعتبواری و اهلیوت مشوتری شود که تمرکز بخشنامهبنابراین با توجه به موارد فوق مشاهده می

کننده کواهش مطالبوات تواند تضمیننمی 3های برگشتیهای تسهیالت و تعهدات و چکبا تاکید ویژه بر اخذ استعالم از سامانه
غیرجاری باشد زیرا این راهکار در نهایت به کارایی وثیقه دریافتی در بازیافت تسهیالت متکی است، در حالیکوه اطمینوان الزم 

شوده سپاریاز کارایی مربوطه در نظام فعلی حاکم بر وثیقه موجود نیست و بانک به اطمینان کامل از اهلیت دقیق دارایی وثیقه
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های نظوارتی موورد رسد. از این رو در این قسمت و حتی براساس فضای مقرراتی حاکم بر شبکه بانکی براسواس بخشونامهنمی
( در تسوهیل ارزیوابی حوق تصورف و تملیوک اولیوه در وثیقوه و سورعت ۲۲بررسی، ضرورت وجود سامانه ثبت وثایق )جدول 

های آن، حتی در صوورت عودم اهش مطالبات غیرجاری، صرفنظر از دیگر کاراییبخشیدن به ارزیابی و اعمال حق وثیقه در ک
 شود.مالی، مشاهده میتمرکز بر دامنه وسیعی از وثایق منقول در تامین

 ث   وثایق مزایای زیرساخ  سامانه -۲۲جدول 
 توضیحات حوزه

 مدیریت وثیقه
 غیرمنقولهای منقول و ثبت و رهگیری حق وثیقه انواع مختلف دارایی

 های قبلی و با اولویت و تقدم باالتر در وثیقهو تملیکارزیابی دقیق حق تصرف

 مدیریت ریسک اعتباری
 تر میزان پوشش ریسک اعتباری توسط پذیرش وثیقهتخمین مناسب
 های مشتریتر مطالبات غیرجاری در تصرف دیگر داراییمدیریت مناسب

 مطالبات غیرجاری غیرقابل بازیافتامکان دسترسی به صورت وضعیت 
 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

 هاالزام ارتباط با دیگر سامانه .۲.۲.۲.۲
وجوه ای کوه موورد تهای ناظر بر اعطای انواع مختلفی از تسهیالت، مسالهتوجه به این نکته ضروری است که در بیشتر بخشنامه

ربط است. با این وجوود براسواس ضورورت بررسوی اهلیوت ویژه قرار گرفته، ارزیابی اهلیت مشتری و سپ  ارزیابی وثیقه ذی
ها بوا های مختلف و ارتبواط تنگاتنوگ موجوود بوین اطالعوات منودرج در ایون سوامانهمشتری برپایه اطالعات مندرج در سامانه

شود که در طراحی سامانه ثبت وثایق باید به ضورورت بکه بانکی کشور، مالحظه میسپاری در شهای واجد شرایط وثیقهدارایی
های موجود، توجه دقیقی شوود. از ایون رو آنچوه در اداموه در ایون قسومت برقراری ارتباط بین این سامانه و یک سری از سامانه

ای نظوارتی دوره زموانی موورد بررسوی اسوت. ههای موورد اشواره در بخشونامهگیورد، صورفاً براسواس سوامانهمورد توجه قرار می
های موجوود نیوز بایود هرچند در صورت توجه به کارکردهای دقیق و جزیی سامانه ثبت وثایق، مسلماً ارتباط آن با دیگر سامانه

اط مورد توجه قرار گیرد، اما این مساله در فصول بعدی موورد بررسوی قورار خواهود گرفوت و در اداموه صورفاً نیواز ضومنی ارتبو
 شود.ای براساس فضای نظارتی فعلی تحلیل میسامانه

ای کوه ها و موسسات اعتباری اشاره کرد. هر نووع سوامانهتوان در گام اول به سامانه تسهیالت در بانکدر این خصوص می
بی وثیقوه و گیورد بایود جهوت ارزیواگیری در خصووص ارائوه وام و اعتبوار موورد اسوتفاده قورار میدر شبکه بانکی بورای تصومیم

ربط بوا سوامانه ثبوت وثوایق در ارتبواط باشود. هور چنود در موورد سوامانه تسوهیالت بوه سوامانه مشخصوی در مدیریت وثیقه ذی
هایی در ایون بخشونامه موورد توجوه قورار های نظارتی اشاره نشده است، اموا در موورد اعطوای اعتبوار و تعهود، سوامانهبخشنامه
 شود.اشاره میاند که در ادامه به آنها گرفته

به عنوان مثال در ارائه اعتبار، سامانه مکنا )مرکز کنترل و نظارت اعتباری( موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت کوه در گسوترش 
های اعتباری در کشور نقش موثری ایفا نماید. در حقیقت ضرورت وجودی این سوامانه براسواس نسوخه اول زیرساخت کارت

کارت اعتباری، مبتنی بر سنجش اعتبار مشتری قبول از صودور کوارت اعتبواری و دریافوت دستورالعمل اجرایی صدور و خرید 
تر توانود بوا ارزیوابی دقیوق. از این رو برقراری ارتباط بین ایون سوامانه و سوامانه ثبوت وثوایق می1است گزارش اعتباری از بانک

ارزیابی موقعیت اعتباری وی و سوطح مجواز اعتبواردهی شده متقاضی کارت اعتباری، نقش موثری در سپاریهای وثیقهدارایی
 به وی ایفا نماید.
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توان به سامانه سپام اشاره نمود. از آنجا که استفاده از این سامانه برای ثبوت های مورد توجه در این زمینه میاز دیگر سامانه
و براسواس بخشونامه  1د استفاده قرار گرفتههای بانکی ریالی مورنامهصدور، اصالح، تمدید، پرداخت، خاتمه و ابطال ضمانت

 یاسوالم یجمهوور یمرکوز بانوک توسوط آن انهیسوال یبوازنگر و یخدمات بانک کارمزد حداکثر و حداقل زانیم و انواع نییتع»
ری شده است؛ بنابراین برای کنترل ریسک اعتبواها به رسمیت شناختهنامه، دامنه وسیعی از وثایق در صدور این ضمانت۲«رانیا

 ها، ضروری است سامانه سپام از ارتباط و پیوند به سامانه ثبت وثایق برخوردار باشد.نامهاین ضمانت
ها سامانه دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، سامانه حساب یارانه افراد مشمول دریافت یارانه است. از آنجا که به بانک 

میلیون ریال، عالوه بر اخذ ضوامن معتبور، بخشوی از وثوایق را از  133اجازه داده شده است در خصوص تسهیالت زیر سقف 
، ضروری است بین سامانه حسواب یارانوه و سوامانه ثبوت وثوایق نیوز ارتبواط الزم برقورار 3محل حساب یارانه آنها تامین نمایند

 شود.
های اجرایوی عقوود ورالعملهای موورد توجوه اسوت. در حقیقوت در دسوتسامانه ثبت اسناد و امالک کشور از دیگر سوامانه

، به ضرورت انجام برخی معامالت وثایق دریافتی در دفاتر اسوناد رسومی اشواره شوده اسوت. از ایون رو نوه 3استصناع و مرابحه
خصوص تسهیالت فروش اقساطی مسوکن و اجواره بوه شورط تنها در مورد وثایق ذیل این عقود، بلکه در مورد دیگر عقود و به

و تجهیزات، ضروری است ارتبواط الزم بوین سوامانه ثبوت اسوناد و اموالک کشوور در موورد ثبوت بوا اعوالم آالت تملیک ماشین
 های ثبت وثایق منقول و غیرمنقول به وجود آید. ای از اموال منقول و غیرمنقول، و سامانهعمومی ترهین یا توثیق گستره

گیرنده، ضورورت ارتبواط ایون صوورت نکوول تسوهیالت ای یوا ترهینوی درهمچنین با توجه به ضرورت فروش دارایی وثیقه
انود. در ایون های نظوارت موورد توجوه قورار گرفتهشود که در فروش دارایی بدهکار در بخشنامههایی مطرح میسامانه با سامانه

بازیافوت ، راهکوار امکوان 5«پوذیر و ارتقوای نظوام موالی کشوورقوانون رفوع موانوع تولیود رقابت»خصوص، بوا توجوه بوه آنکوه در 
هوای وی در بوازار فرابوورس و تسهیالت سررسید گذشته در صورت درخواست بدهکار بانکی از طریق مناقصه اموال و دارایی

های معوامالتی فووق بوا سوامانه ثبوت وثوایق، یا بورس کاال در نظر گرفته شده است؛ از این رو وجود ارتباط و پیوند بین سامانه
 نماید. ربط در بازار فوق و فرآیند بازیافت وام میهای ذیفرآیند فروش داراییکمک موثری در سرعت بخشیدن به 

بهوادار معامله مشتری در بازار بورس اوراقبهادار قابلهای مورد بررسی به مقوله فروش اوراقاز این رو هرچند در بخشنامه
بهادار تهران و سامانه ثبت وثایق برای اطمینوان از اوراقربط در شرکت بورس اشاره نشده است؛ اما باید ارتباط بین سامانه ذی

بهوادار گذاری مرکوزی اوراقها برقرار شود. البته در این راستا با توجه به نقش شرکت سپردهدرجه نقدشوندگی سریع این دارایی
تر ضوروری اسوت رکت؛ به بیان دقیقبهادار در این شبهادار در کنار امکان توثیق اوراقدر نقل و انتقال و ثبت الکترونیک اوراق

تنها اطالعوات مربووط بوه سوهام ارتباط منسجمی بین سامانه الکترونیک این شورکت و سوامانه ثبوت وثوایق برقورار شوود؛ توا نوه
 عنوان یک نوع از دارایی قابل توثیق در کنار دیگر انواع دارایی در سامانه ثبت وثایق تجمیوع شوود؛ بلکوه بواشده بهسپاریوثیقه

انجوام شوود توا در  سورعتبهادار فرد نکول نموده، عملیات ثبت نقل و انتقال مالکیت این دارایوی بوه اعمال حق تملیک اوراق
 شده را وصول نمود.بهادار، مقداری از مطالبات سوختادامه بتوان با فروش آنها در بازار بورس اوراق

نفع در ثبت مالکیت یا مبادلوه وثیقوه، مقولوه بیموه دارایوی های ذیامانهدر مرحله بعد از الزام ارتباط سامانه ثبت وثایق با س
و  6سوازی فورم عقوود تسوهیالت بوانکیهای ناظر بر موضوع یکنواختشود. از آنجا که براساس دستورالعملای مطرح میوثیقه

براین ارتبواط بوین سوامانه بیموه و اند، بنوامشتریان ملزم به بیموه دارایوی موضووع وثیقوه شوده 7دستورالعمل اجرایی عقد مرابحه
تواند در یادآوری زمان بیمه وثایق به ذینفعان و ارائه راهکار برای انجام خودکار آن در صوورت ارتبواط بوا سامانه ثبت وثایق می

 گذار، موثر واقع شود.شده توسط وثیقههای معرفیحساب
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مرکزی ، در سوایت بانوک1393/05/02موور   93/120285و شوماره  1392/07/11موور   92/206546های شوماره بوه بخشونامه خصوصدر این  6

 رجوع شود.
 مرکزی رجوع شود.، در سایت بانک1394/11/27مور   94/347278شماره  به بخشنامه خصوصدر این  7



  یدر شبکه بانک اییقهوث مالیینساختار تام یواکاو

67 

 
 ای پیشنهادی با سامانه ثبت وثایقارتباطات سامانه -۱شکل 

 (.1375-135۶مرکزی )های نظارت بانکبندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

 از وصوول رقابولیغ مطالبوات حوذف و صیتشوخ نحووه دستورالعمل»شود که براساس در گام بعد، باید به این مساله توجه 
، موسسوات اعتبواری موظوف بوه درج اطالعوات مربووط بوه مطالبوات «های مالیصورت در آن یافشا و یاعتبار مؤسسه دفاتر

اند و ایون افوراد از دریافوت برخوی خودمات بوانکی منوع مرکزی شدهشده خود در سامانه جامع اطالعات مشتریان بانکسوخت
مرکزی موظوف بوه ایجواد نوک، با1351های پولی، اعتبواری و نظوارتی بورای سوال در حقیقت براساس بسته سیاست 1اند.شده

در این راستا نکول مشتری در بازپرداخت وام، مشومول محرومیوت از  ۲بانک اطالعات مشتریان محروم از خدمات بانکی شد.
شوده اسوت. البتوه در کنوار محرومیوت از خودمات  3برخی خدمات بانکی از جمله عدم امکان دریافوت کوارت اعتبواری مرابحوه

برخی حقووق اجتمواعی از جملوه امکوان خوروج از کشوور براسواس میوزان بودهی غیرجواری نیوز بوه  بانکی، اخیراً محرومیت از
 3مجموعه اقدامات فوق، افزوده شده است.

کننوده، برقوراری ارتبواط بوین سوامانه اطالعوات مشوتریان تر بور فورد نکولاز این رو جهت اعمال محدودیت بیشتر و سوریع
های شدیدتر بر بدهکار بانکی، شامل منوع تواند حتی امکان اعمال محدودیتثایق میمحروم از خدمات بانکی و سامانه ثبت و

ها به جز با هدف بازپرداخت بودهی بوانکی توا های منقول و غیرمنقول و یا خرید و فروش این داراییسپاری دیگر داراییوثیقه
 لبات غیرجاری شبکه بانکی نماید.زمان تسویه بدهی فوق را فراهم نموده و از این رو کمک موثری به کاهش مطا

(، مشواهده 1مالی در شبکه بانکی )شکل های نظارت بانکی و عموماً متمرکز بر فرآیند تامیناین ترتیب براساس بخشنامهبه
ار های اثرگذار بر اخذ تصومیم در اعطوای وام یوا اعتبوای از سامانهشود که برقراری ارتباط بین سامانه ثبت وثایق با مجموعهمی

ای و همچنوین کننوده معاملوه دارایوی وثیقوههای ثبتهای بیموه، سوامانهبراساس ارزیابی اعتباری متقاضی و وثیقوه وی، سوامانه
موالی شوود. بوه ای تامینتواند منجر به ارتقای زیرساخت سوامانهکننده میهای مرتبط به اتخاذ اقدامات تنبیهی برای نکولسامانه

موالی در شوبکه های فوق، نه تنها قدرت اجرایوی حوق وثیقوه را براسواس سواختار تامینرتباط بین سامانهتر، برقراری ابیان دقیق

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک31/31/1351مور   ۲1۲73/51در این خصوص به بخشنامه شماره  1
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک3۵/11/1353مور   ۲6۲713/53ه در این خصوص به بخشنامه شمار ۲
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک16/3۶/135۵مور   15۴۲۲7/5۵شماره  بخشنامهدر این خصوص به  3
خووروج بوودهکاران بووانکی مووور  هووا در اسووتفاده از الیحووه قووانونی ممنوعیووت بانک عاموولمرکزی بووه موودیران در ایوون خصوووص بووه نامووه ریووی  کوول بانووک 3

 مرکزی رجوع شود.مندرج در سایت بانک 13/11/135۵

 سامانه ثبت وثایق

های نواظر بور اخوذ تصومیم در سامانه
طای وام یا اعتبار براساس ارزیوابی اع

 اعتباری و ارزش وثیقه

های نواظر بور سامانه سامانه
 ایهای وثیقهمعامله دارایی

 های بیمههای شرکتسامانه

های اتخووواذ کننوووده اقووودام سوووامانه
 سامانه ثبت اسناد و امالک - تنبیهی برای فرد نکول کننده

گذاری مرکوووووزی سوووووامانه شووووورکت سوووووپرده -
 بهاداروراقا

 سامانه شرکت بورس اوراق بهادار تهران -
 سامانه شرکت فرابورس ایران -
 سامانه شرکت بورس کاالی ایران -

سووووووووووووووامانه  -
 تسهیالت

 سامانه سپام -
 سامانه مکنا -
سامانه حسواب  -

 یارانه

سوووووامانه اطالعوووووات  -
مشووووووتریان محووووووروم از 

 خدمات بانکی
 سامانه روادید -
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مالی در اطمینان از کاهش مطالبات غیرجاری خواهود سازی موثر این روش تامینبانکی افزایش خواهد داد؛ بلکه منجر به پیاده
   شد.

 مرکزیبانکهای نظارتی نامهاصالحات مورد نیاز در بخش .۲.۹
ای به پشوتوانه انوواع مختلفوی مالی وثیقهمرکزی نه تنها کمک موثری در ارائه ضرورت تامینهای نظارتی بانکنامهبررسی بخش

های موورد نیواز بورای بسترسوازی ایون روش از اموال منقول در کنار اموال غیرمنقول مورد استفاده و پررنگ نمودن زیرسواخت
ای در شبکه بوانکی را مالی وثیقهگذاری نظارتی در تامینه ضرورت اعمال اصالحاتی در رویکرد سیاستکن؛، بلکمالی میتامین

 (.۲3دنبال خواهد داشت )جدول مالی بهنیز برای کارکرد موثر و حتی استقبال از این روش تامین
ای بوه موالی وثیقوهام در پیشوبرد تامینعنوان اولوین گومرکزی آنچوه کوه بوههای نظارتی بانوکدر این راستا با بررسی بخشنامه

پشتوانه وثایق منقول باید مورد توجه قرار داد، ضرورت لحواظ اثور مسوتقیم ارزش وثیقوه نسوبت بوه مبلوغ تسوهیالت، در کنوار 
موالی منجور بوه کواهش میزان سهولت نقدشوندگی آن در نر  سود تسهیالت اعطایی است. در غیر اینصورت، این روش تامین

تسهیالت خرد اعطا شده به پشتوانه این وثایق نخواهد شد. از این رو، هور چنود همچنوان اعوالم حوداکثر نور  سوود نر  سود 
های مبتنی بر حداقل نور  سوود تواند از توجیه بررخوردار باشد؛ اما باید از ارایه بخشنامهتسهیالت مشارکتی و غیرمشارکتی می

 تسهیالت اکیداً اجتناب نمود. 
هوای منقوول، هرچنود سوطح توجه به این نکته ضروری است که گسترش دامنه وثوایق بوه انوواع مختلوف داراییبراین عالوه

تووان حتوی راهکارهوای ها، میواسطه سامانه ثبت وثایق و ارتباط آن با دیگر سوامانهدهد؛ اما بهدسترسی به اعتبار را افزایش می
واسوطه هکارهای موجود اعموال نموود. بوه عنووان مثوال در ایون زمینوه بهموثرتری در کاهش مطالبات غیرجاری در مقایسه با را

 -بهوادار؛ عوالوه بور امکوان فعلوی برداشوت گذاری مرکوزی اورقضرورت ارتباط بین سامانه ثبت وثایق و سامانه شرکت سوپرده
ال و اسوناد فورد نوزد موسسوه های ریوالی و ارزی، اموواز هر یک از حساب -راساً و بدون نیاز به حکم قضایی و صدور اجرائیه 

تووان ؛ حتی در آینوده می1اعتباری یا سایر موسسات اعتباری، در صورت عدم پرداخت مطالبات پ  از سررسید توسط مشتری
گذاری مرکوزی هوای بوا درجوه نقدشووندگی بواالی مشوتری در سوامانه شورکت سوپردهبهوادار و داراییامکان تملیک سریع اوراق

« الوصوول موسسوات اعتبواریناموه وصوول مطالبوات سررسوید گذشوته، معووق و مشکوکآیین» 1۴در مواده  بهادار را نیزاوراق
   تری را در وصول سریع مطالبات غیرجاری مورد توجه قرار داد.منظور و از این رو راهکارهای متنوع

هوای حقووقی، وجود اتکا بوه ظرفیتای حتی با مالی وثیقهاز سوی دیگر، توجه به این نکته ضروری است که گسترش تامین
گیری مطالبات غیرجاری، اما به دلیل گسترش حجم اعتبواردهی؛ نیواز بوه ای مورد نیاز در کاهش احتمال شکلاجرایی و سامانه

رساند. از آنجا که از زمان ابالغ امکان استفاده از این همکاری با بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری را به صفر نمی
ای بوه پشوتوانه موالی وثیقوهبرداری از ظرفیوت تامینگذرد؛ بنابراین ضروری است قبل از بهره، مدت زمانی طوالنی می۲ریهمکا

ربوط در ایون زمینوه برداشوته اندازی و ارتقای سطح فعالیت نهادهای خصوصی ذیوثایق منقول، اقدامات الزم در خصوص راه
 شود. 

شوود کوه در بخشونامه مربوطوه، صورفاً بهادار نیز مشواهده میاعتباری به اوراقدر خصوص تبدیل مطالبات رهنی موسسات 
بهوادار برخووردار مطالبات ناشوی از اعطوای تسوهیالت فوروش اقسواطی و اجواره بوه شورط تملیوک، از قابلیوت تبودیل بوه اوراق

تواننود در ف امووال منقوولی کوه مسولماً نمیای به انواع مختلومالی وثیقه. از این رو با توجه به آنکه گسترش دامنه تامین3اندشده
ها بار کورده و از ایون رو ها بر بانکبهادارسازی داراییهایی را در اوراقمالی فوق قرار گیرند، محدودیتهای تامینزمره روش

منقوول شوود؛  ای بوه پشوتوانه انوواع مختلوف وثوایقموالی وثیقوهممکن است منجر به عدم تمایل آنها در اسوتفاده مووثر از تامین
 اندیشی در این زمینه از ضرورت باالیی برخوردار است. بنابراین چاره

همچنووین توجووه بووه ایوون نکتووه ضووروری اسووت کووه موسسووات اعتبوواری صوورفاً زمانیکووه دیووون آنهووا از مشووتری بووه طبقووه 
صورفاً زمانیکوه تواخیر در  الوصول منتقل شده باشند، از امکان تبدیل به حال کردن مطالبات خود برخووردار هسوتند؛ ومشکوک

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک16/36/1366مور   17۵۲36/66به بخشنامه شماره  1
 .۶ماده  تبصرههمان،  ۲
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک۲1/37/1367مور   15۲63/67به بخشنامه شماره  3
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موالی ایون در حوالی اسوت کوه عمومواً در تامین 1شوود.ماه باشد، مطالبه به طبقه مذکور منتقل می 16پرداخت مطالبات بیش از 
شود و وثایق نیز در برخی موارد از طول عمور مفیود مدت به متقاضی ارائه میای به پشتوانه اموال منقول، تسهیالت کوتاهوثیقه
های موسسات اعتباری، با در نظر گرفتن فواصول زموانی بندی داراییی برخوردارند. از این رو دستورالعمل ناظر بر طبقهکوتاه
های مختلوف موورد نیواز در بندی مطالبات غیرجاری، حتی با کوارکرد مناسوب زیرسواختالمللی در طبقهتر از عرف بینطوالنی
موالی در توانود منجور بوه ثمور نشسوتن هودف موورد انتظوار از ایون روش تامینقوول، نمیای به پشتوانه اموال منمالی وثیقهتامین

 کاهش مطالبات غیرجاری شود. از این رو ضروری است بازنگری الزم در این دستورالعمل نیز صورت پذیرد.

 مرکزیهای نظارتی عانکاص حات مورد نیاز در عخشنامه -۲3جدول 
 توضیحات حوزه

 لزام اثربخشی مستقیم ارزش وثیقه و میزان نقدشوندگی آن بر نر  سود تسهیالتا اعطای تسهیالت

 مطالبات غیرجاری

 ای از وثایق منقولواسطه دسترسی به گسترهامکان تنوع بخشیدن به راهکارهای کاهش مطالبات غیرجاری به
 ضرورت افزایش همکاری بیشتر بخش خصوصی در وصول مطالبات غیرجاری

 هابهادارسازی داراییهای اوراقگسترش روشالزام 
 ها و موسسات اعتباریهای بانکبندی داراییضرورت بازنگری در دستورالعمل ناظر بر طبقه

 ها و موسسات اعتباریهای ثابت بانکاتخاذ تدابیری در مدیریت مناسب دارایی مدیریت دارایی
 (.1375-135۶مرکزی )نظارت بانکهای بندی محقق از مطالعه بخشنامهماخذ: جمع

های زمانی خاصوی های منقول، ممکن است در دورهمالی و با تاکید بر داراییواسطه این روش تامینهمچنین از آنجا که به
افزوده شود، بنوابراین  ها و موسسات اعتباری به واسطه نکول مشتری به سطحی فراتر از سطوح فعلیهای بانکبر انواع دارایی

هوای ثابوت و گسوترش مرکزی در زمینوه داراییشده توسط بانوکهای تعیینضروری است در خصوص چگونگی رعایت نسبت
 های الزم انجام شود. نیز بازنگری ۲های غیرضروری موسسات اعتبارینامه نحوه واگذاری داراییابعاد آیین

 بندیجمع .۲.۲
شوود، بنوابراین بررسوی مالی توسط شبکه بانکی انجوام میش اعظمی از تامینمحور است و بخاز آنجا که نظام مالی کشور بانک

توانود کموک مرکزی، میهای اداره نظارت بانوکای در کشور براساس بخشنامهمالی وثیقهساختار کلی مقررات حاکم بر تامین
 مالی در شبکه بانکی نماید.موثری به واکاوی ابعاد مختلف این روش تامین

در  1375-135۶مرکزی بورای دوره زموانی های الکترونیک فووق منودرج در سوایت بانوکا با مطالعه بخشنامهدر این راست
شوده توسوط و گردآوری 13۶۲-1366های حووزه نظوارت بورای دوره زموانی کنار رجوع به مجموعوه غیرالکترونیوک بخشونامه

موالی، اطالعوات دقیقوی در خصووص فرآینود سپاری در تامینهای ناظر بر وثیقه(، و البته با تمرکز بر بخشنامه135۲نژاد )والی
ای واجود شورایط هوای وثیقوهشود. از ایون رو در بررسوی انوواع داراییمدیریت وثیقه در شبکه بانکی کشور به تصویر کشیده می

اجود شورایط در هوای منقوول وای در کشور در مقایسه با کشورهای مختلف، شکاف موجوود در گسوتره داراییمالی وثیقهتامین
های سوازی زیرسواختهایی جهوت طراحوی و پیادهشبکه بانکی کشور به تصویر کشیده شد. شکاف فوق ضرورت برداشتن گام

ها، محصووالت کشواورزی و دارایوی آتوی را بوه های منقول مشتمل بر دریافتنیای از داراییالزم برای به رسمیت شناختن دامنه
اند را نیوز های موورد بررسوی اشواره نشودههای منقول که در نمونوهوق باید انواع دیگری از داراییکشد. البته به گروه فتصویر می

تور از آن دلیل مقبولیوت اسوتفاده در دیگور کشوورها و مهمهوا، اسوناد دریوافتنی بوهاضافه نمود. با این وجوود در بوین ایون دارایی
ر به آن، باید در صدر توجه مسرولین قرار گیرد و در مرحلوه اول های فعال در کشوهای بنگاهاختصاص بخش اعظمی از دارایی

 سپاری آن طراحی شود. راهکارهای اجرایی برای قابلیت وثیقه
تر؛ و هر چنود محودود، از ای، تصویر دقیقویژه در حوزه زیرساخت اجرایی و سامانههای فوق، بهتر بخشنامهواکاوی دقیق

دهد. البته ایون بررسوی، الگوویی اند، در اختیار قرار میسازی نشدهرا که تاکنون در کشور پیادهها ابعاد مورد نیاز این زیرساخت

                                                                                                                                                                                         
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک3۵/33/136۶مور   777بخشنامه شماره مب/ بهدر این خصوص  1
 مرکزی رجوع شود.، مندرج در سایت بانک3۶/1۲/136۶مور   ۵37۲در این خصوص به بخشنامه شماره مب/ ۲
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کشد. همچنین در پایوان، بوا ای را نیز به تصویر میمالی وثیقهای مرتبط به فرآیند تامینهای سامانهاز الزام ارتباط بین زیرساخت
ها بوورای ارتقووای زیرسوواخت ، بووه اصووالحات مووورد نیوواز در ایوون بخشوونامهایمووالی وثیقووههای فوووق در تامینواکوواوی بخشوونامه

 شود.های مختلف اشاره میای در حوزهمالی وثیقهتامین
با این وجود توجه به این نکته ضروری اسوت کوه در فصوول بعود و بوا گسوترش دامنوه مقوررات موورد بررسوی )صورفنظر از 

ه بووه تجربیووات دیگوور کشووورها در حوووزه سووامانه ثبووت وثووایق، اطالعووات مرکزی( و همچنووین توجووهای نظووارتی بانووکبخشوونامه
 تری در خصوص ابعاد مورد انتظار از هر یک از سه زیرساخت فوق، در دسترس قرار خواهد گرفت.دقیق
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 ای مالی وثیقهتامین های مورد نیاز درزیرساخت
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 مقدمه .۲.۱
عنوان راهکاری برای افزایش دسترسی بوه اعتبوار و ارتقوای ای با استفاده از حق وثیقه اموال منقول، هر چند بهمالی وثیقهتامین

هوا صورفاً در صوورت وجوود شوود؛ اموا دسوتیابی بوه مجموعوه ایون آرمانسالمت بانکی و حتی توسعه بازار سرمایه شوناخته می
ای در فصول قبل و به تصوویر از تامین خواهد شد. از این رو با درک ارزش اعتبار وثیقههای مورد نیها و زیرساختچهارچوب

سپاری در شبکه بانکی کشور، در این قسومت بوه ضورورت توسوعه اسوتانداردها و کشیدن دامنه محدود اموال منقول قابل وثیقه
 شود. های الزم برای طراحی نظام موثر حق وثیقه اشاره میزیرساخت
موالی را شناسوایی کورده و سوپ  جهوت های کلی مورد نیاز برای کارکرد موثر ایون روش تامینراستا ابتدا زیرساخت در این

سازی آن در دیگر کشوورها، متمرکوز های اصلی، براساس تجربه پیادهسازی موثر آن در کشور، بر ابعاد مختلف زیرساختپیاده
 شویم.می

ای و اجرایوی اسوت؛ اموا ایون سوه مقرراتوی، سوامانه -های حقووقی رسواختهای اصولی مشوتمل بور زیهر چنود زیرسواخت
گیری کوارا و زیرساخت برای کارکرد موثر، نیاز به ابعاد دیگری نیز دارند که وجود آنها در کنار سه زیرساخت فوق، امکان شکل

چند در ادامه سه زیرساخت فوق مورد بررسوی  سازد. از این رو هرای به پشتوانه اموال منقول را مهیا میمالی وثیقهپایدار تامین
 مالی غفلت کرد.سازی این روش تامینها در پیادهگیرند، اما نباید از اهمیت دیگر زیرساختقرار می

ای مورد توجه الزم قورار براین با توجه به آنکه ابعاد مختلف زیرساخت اجرایی عموماً در زیرساخت حقوقی و سامانهعالوه
ای برای این مقوله اجتناب شده است. از این رو در این فصل پو  از براین در ادامه از اختصاص زیربخش جداگانهگیرد، بنامی

ای از منظور رقابوت بوین ایون مالی وثیقوهمالی، بر فرآیند کلی تامینهای کلی مورد نیاز در این روش تامینپرداختن به زیرساخت
شویم. بررسی این قواعد کلی، بوه صوورت ضومنی ابعواد لی ناظر بر آن متمرکز میمالی و قواعد کهای تامینروش و دیگر روش
ای بوه تصوویر موالی وثیقوهای و اجرایی موورد نیواز را در کوارکرد مووثر تامینمقرراتی، سامانه -های حقوقی مختلف زیرساخت

 کشد.می
بر ضرورت زیرساخت مقرراتی، الگوی کلی ایون ای، پ  از تمرکز در ادامه برای درک بهتر دو زیرساخت مقرراتی و سامانه

مورد توجوه قورار گرفتوه و در  1الملل سازمان ملل متحد )آنسیترال(کمیسیون حقوق تجارت بینزیرساخت براساس چارچوب 
پوردازیم. در خصووص ایون زیرسواخت نیوز، بوه دلیول عودم وجوود چنوین ای میادامه به معرفوی الگووی کلوی زیرسواخت سوامانه

ای بوه پشوتوانه امووال منقوول تمرکوز نمووده و در اداموه موالی وثیقوهدر کشور، ابتودا بور نقوش و ضورورت آن در تامین ایسامانه
ای موشوکافی شوده و در اداموه براسواس سازی چنین سوامانهبراساس رهنمود معرفی شده توسط آنسیترال، رویکرد کلی در پیاده

 گیرد.انه در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار میسازی این ساماصول بهترین عملکرد، تجربه پیاده
ای بوه پشوتوانه امووال منقوول مبتنوی بور موالی وثیقوهرود با تمرکز این فصول بور معرفوی ابعواد کلوی تامیناز این رو انتظار می

خووی سووازی برالمللووی و تجربووه کشووورها، شووناخت الزم بوورای پیادههای مووورد نیوواز آن براسوواس رهنمودهووای بینزیرسوواخت
های عمیق موجوود در اصوول زیربنوایی بورای اسوتفاده از ظرفیوت بواالی امووال منقوول در ها و برطرف کردن شکافزیرساخت

 ای در کشور فراهم شود.مالی وثیقهتامین

 ایمالی وثیقههای مورد نیاز در تامینزیرساخت .۲.۲
ای بوه مالی وثیقوهرت حقوق قانونی بر ابعاد مختلف تامینشده در فصل یک مبتنی بر تمرکز شاخص قدبا توجه به مطالب ارائه

های موورد توجوه ای بر پرسوشمالی وثیقههای مختلف تامینپشتوانه اموال منقول، در این قسمت نیز برای شناسایی زیرساخت
های زیرسواختتری حتوی از ابعواد بندی این سواالت، درک مناسبطبقه شویم. در حقیقتدر محاسبه این شاخص متمرکز می

 دهد. مورد نیاز را در اختیار قرار می
 
 

                                                                                                                                                                                         
1 United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL).  



 نظام بانکی ایران سپاری اموال منقول و غيرمنقول درهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

76 

 1ایمالی وثیقههای تامینو زیرساخ  اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی -۲۴ جدول

 زیرساخت موضوع شماره
 های منقولای در ایجاد، اعالم و اجرای حق وثیقه داراییوجود ساختار قانونی برای معامالت وثیقه 1

ی 
قوق

ح
- 

تی
ررا
مق

 

امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف در یک گروه واحد از اموال منقوول و بودون توصویف مشوخص  ۲
 وثیقه

 امکان استفاده از حق وثیقه بدون حق تصرف برای همه اموال منقول و بدون توصیف مشخص وثیقه 3

تسوری آن بوه محصووالت، عوایود و شوده، و یوا های آتی یا بعوداً خریداریامکان لحاظ حق وثیقه برای دارایی ۴
 های اولیههای داراییجایگزین

ها و تعهودات بوا ذکور نامه وثایق برای همه انوواع بودهیها و تعهدات در توافقمجاز بودن توصیف کلی بدهی ۵
 نامه وثیقهحداکثر میزان دارایی به رهن گذاشته شده در توافق

کشور و برای انواع مختلف دارایی با پایگواه داده الکترونیوک قابول وجود صرفاً یک سامانه ثبت وثایق در کل  ۶
 گیرندهبازیابی براساس نام وام

انه
سام

 ای

گهی 7  ضرورت وجود سامانه ثبت وثایق مبتنی بر انتشار آ
 با امکان ثبت، اصالح، حذف و جستجوی آنالین توسط افراد ثالث ذینفع وجود سامانه ثبت وثایق پیشرفته 6
 برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه خارج از فرآیند ورشکستگی 5

یی
جرا

ا
 

 برخورداری از حق تقدم طلبکاران با وثیقه در فرآیند انحالل 13

در معرض توقف یا تعلیق قرار نگرفتن مطالبات اعتباردهنده دارای وثیقه در فرآیند بازسازی بدهکار، و یوا در  11
 برای آننظر گرفتن بازه زمانی 

، قانونی بودن فوروش وثیقوه توسوط نامه وثیقهدرج امکان اعمال حق وثیقه در فرآیند خارج از دادگاه در توافق 1۲
 اعتباردهنده به پشتوانه وثیقه توسط حراج عمومی یا مزایده خصوصی و یا حتی قب  وثیقه در عوض بدهی

و توسووط محقووق  اسووتخراج www.doingbusiness.org/reports اطالعووات مربوووط بووه اجووزای شوواخص قوودرت حقوووق قووانونی از -1
 بندی شده است.طبقه

ای، در مجمووع بایود سوه زیرسواخت مشوتمل مالی وثیقهشود که برای کارکرد مناسب تامینمشاهده می ۲۴براساس جدول 
در محاسوبه  ۵توا  1ای های و اجرایوی فوراهم شوده باشود. در حقیقوت پرسوشهای مقرراتی )حقووقی(، رسوامانهبر: زیرساخت

نواظر بور سوه فرآینود مهوم  اقرراتای جااا  -سااخبار حقالقی  شاخص قدرت حقوق قانونی و مبتنی بر ضرورت برخورداری از
تر در اولین زیرساخت، صورفنظر از . به بیان دقیق1ایجاد، اعالم و اجرای حق وثیقه در دارایی منقول به وثیقه سپرده شده است

ای از اموووال منقووول بووا تمرکووز بوور ضوورورت تسووهیل شناسووایی دارایووی بووه سووپاری دامنووه گسووتردهوثیقهشوودن امکووان فراهم
شده و با تاکید بر صرف معرفی کلی دارایی، صرفاً زیربنای اولیه مقرراتی مورد نیاز در استفاده بوالقوه از ایون روش سپردهوثیقه
 شود.مالی فراهم میتامین

گرفوت،  تر قورار خواهودای که در ادامه مورد بحث و بررسوی دقیوقمالی وثیقهکرد موثر تامینکاراین در حالی است که برای 
ای موجوود اسوت و در کنوار آن بایود ای برای ثبت و اعالم عمومی و سریع حق وثیقه بر دارایوی وثیقوهسامانه نیاز به زیرساخت

خصوووص در فرآینوودی خووارج از مراحوول ه و بهزیرسوواخت الزم در اعمووال سووریع حووق وثیقووه در صووورت نکووول اعتبارگیرنوود
 مدت دادگاه در نظر گرفته شده باشد.طوالنی

                                                                                                                                                                                         
گیرنود، اموا زیرسواخت ای و اجرایی در ادامه مورد توجه قرار مویهای سامانهو اجرای حق وثیقه در قالب زیرساخت ، حق تقدمفرآیندهای اعالمهر چند  1

 برای انجام موثر آنها باید در قالب زیرساخت حقوقی و مقرراتی تامین شده باشد. و اولیه حقوقی الزم



  اییقهوث مالییندر تام یازمورد ن هاییرساختز
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 ایمالی وثیقههای اصلی مورد نیاز در تامینزیرساخت -۲ شکل
 .ماخذ: محقق

موالی عنوان سواختار زیربنوایی و کلیودی تامینبوه ضوروری اسوت کوه زیرسواخت حقووقی و مقرراتویالبته توجه به این نکتوه 
ای و در در ارتباط با حقوق طورفین ذینفوع در معاملوه وثیقوه زیرساخترود. در حقیقت هر آنچه که در این شمار میای بهوثیقه

ترسوامانه سوب و کاربردیانودازی مناهای منقول و غیرمنقول تبیین شود، فرآیند طراحی و راهای از داراییارتباط با انواع گسترده
و  کنود. در حقیقوت برپایوه زیرسواخت حقووقیرا مهیوا میدر اعموال حوق وثیقوه ثبت وثایق و تدوین حوزه قضوایی موورد نیواز 

از  ای شوکل خواهنود گرفوت.مالی وثیقهمورد نیاز برای استفاده موثر از تامین انه ثبت وثایق و ارتقا حوزه اجرایی، ساممقرراتی
جهوت دسوتیابی بوه اهوداف و مقوررات مناسوب نواظر بور حوق وثیقوه مناسب زیرساخت حقوقی و تبیین قواعود  این رو طراحی

 ربط، از اهمیت خاصی برخوردار است. ذی
موالی شده توسوط شورکت تامینتوان به مطالعه انجامها میتر از این زیرساختبرای دستیابی به تصویری دقیق در این راستا

نیوز اشواره کورد ( ۲۵)جودول  1ای در کشورهای مناارزیابی میزان موثر بودن نظام معامالت وثیقه در 13۲3در سال  المللیبین
 کشودرا بوه تصوویر میها برای کشورهای موجود در این گوروه های موجود در هر یک از این زیرساختهایی از کاستیکه نمونه
در بین کشورهای منطقوه منوا، صورفاً افغانسوتان از مقوررات،  ،ش فوق(. البته در زمان تنظیم گزار۲313ژوئن  اال کمپ)آلوارز دم

 ای برخوردار بوده است.چارچوب و سامانه پیشرفته معامالت وثیقه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
1 MENA Countries. 

 ای زیرساخت سامانه
 )سامانه الکترونیک ثبت وثایق( 

زیرسووووووووووووواخت 
 اجرایی

ین
تام
ثر 
مو
رد 
رک
کا
از 
ن 
مینا

اط
یقه
 وث
لی
ما

 ای

مووووالی سووووازی بووووالقوه تامینظرفیت زیرساخت مقرراتی
 ایوثیقه

سووازی بووالقوه تبوودیل ظرفیت
ای به حالوت مالی وثیقهتامین

 بالفعل 
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 ای در کشورهای مناارزیاعی نظا  حاکم عر م ام ت وثیقه -۲۵ جدول

ابعاد مورد توجه در شاخص حقوق  زیرساخت
 قانونی

کشورهای منطقه در حوزه عمل در 
 های ارائه شدهتوصیه منا

حقوقی 
- 

مقرراتی
 

 هابه رسمیت شناختن انواع دارایی -
بووووووه رسوووووومیت شووووووناختن انووووووواع  -

 مقابلهایطرف
بووه رسوومیت شووناختن انووواع توافقووات  -

 قراردادی

هوای مشوهود و تمرکز زیاد بر دارایی -
 های نامشهودعدم استفاده از دارایی

وثیقوووه  محووودودیت در ثبوووت حوووق -
های حقوووووقی در برخووووی شخصوووویت

 کشورها
عدم وجود شواهدی مبتنی بور انوواع  -

 توافقات قراردادی

گسووووترش دادن حوووووزه معووووامالت 
 ایوثیقه

سامانه
ای

 

وجووود سووامانه ثبووت وثووایق متمرکووز  -
 الکترونیک مبتنی بر وب و ارائه آگهی

ثبت انوواع مختلوف حقووق وثیقوه در  -
 انواع مختلف اموال منقول

 ساده بودن فرآیند ثبت -
 قابلیت جستجوی آسان -

کننوده صرف وجود یک سوامانه ثبت -
گهی )افغانستان(  آ

ثبت حوق وثیقوه دامنوه محودودی از  -
 اموال منقول

 دست و پاگیر بودن فرآیند ثبت -
 عدم جستجوی آسان -

 های ثبت وثایقسازی سامانهمدرن

اجرایی
اعمووال حووق وثیقووه خووارج از فرآینوود  - 

 داوری
 فرآیندهای سریع داوری در دادگاه -
 حق تقدم اولیه -

صرفاً در چهار کشور امکوان اعموال  -
 حق وثیقه خارج از فرآیند داوری

بهبوووود سوووازوکارهای اعموووال حوووق 
 وثیقه

 (.۲313 ا )ژوئنال کمپماخذ: آلوارز دم

ااالی ای، بسابر اولیاه بارای تااینوثیقاهزیرسااخت اقرراتای باا گسابرز حالزم ا ااا ت شوود کوه از این رو مشاهده می
ای و اجرایا،، اایاان تققاق تینای اساباادم از نمایی. این در حالی است که دو زیرساخت دیگار ساااانهای را فراهم ایوثیقه

 القلمبایافته ظرفیت افزایش ،در حقیقتو  ؛ای بر ابنای بسبر اولیه زیرساخت اقرراتی را فراهم کردماالی وثیقهظرفیت تااین
ای بوه پشوتوانه مالی وثیقهتامین بالا لسپاری را به ظرفیت ای به پشتوانه دامنه گسترده اموال منقول قابل وثیقهمالی وثیقهتامین

   .کننداموال منقول تبدیل می
سوه حلقوه فووق در شورایطی مناسوب اسوت کوه و تمرکوز بور البته توجه به این نکته ضروری است که صرف در نظور گورفتن 

 ایموالی وثیقوهتامین زیرسواخت اولیوه سوازیتر در شورایط پیادهکشوری به زیرساخت الزم دست پیدا کرده باشد. به بیان دقیوق
عتبوار را اجزایی که دو طرف عرضوه و تقاضوای ا ؛شده، باید اجزای دیگری نیز مورد توجه قرار گیردمشتمل بر سه حلقه عنوان
 .بخشدارتقا میمالی را در آنها ن روش تامینکارگیری ایدر بر گرفته و ظرفیت به

موالی سوازی مووثر تامینشوود، بورای پیادهموالی نمیدر کشوری که اسوتفاده زیوادی از امووال منقوول در تامین تربه بیان دقیق
از  هاای های بخشای تمالای باه گرومآگاهیاعتبوار،  یدر حووزه تقاضوا های فووق،کوردن زیرسواختای در کنوار فراهموثیقه

الااا  آاالزز باه (،  ۲313اهمیت وافری برخوردار است. در طرف عرضه اعتبار نیز حتی در مطالعوه آلووارز دمال کمپوا )ژوئون 
 به کشورهای گوروه منوا گنجانوده المللیمالی بینهای شرکت تامیندر توصیه مالیاستفاده از این روش تامیندر  السسات االی

 است. شده
ای مبتنی بر وثایق منقول در کشورهای مختلف کوه سازی چارچوب معامالت وثیقههای پیادهرنامهالبته در صورت بررسی ب

های موورد نیواز بوه تصوویر کشویده تری از زیرسواختشود، ابعواد دقیوقالمللی اجرا میمالی بینعموماً با همکاری شرکت تامین
ارائوه شوده  ۲۶سازمان برای کشورهای نوظهور که در جودول  عنوان مثال در ابزار و چارچوب کلی پیشنهادی اینخواهد شد. به

 توان به درک بهتری از ابعاد عملیاتی این مساله دست یافت.های پیشنهادی آن میو حتی با توجه به هزینه
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 الم  یمالی عینای توسط شرک  تامینسازی چارچوب م ام ت وثیقهاع اد عرنامه پیاده -۲۶ جدول
 )دالر( هزینه تقریبی هافعالیت بخش توالی

ت 
ضعی

ی و
سای

شنا
ل: 
 او
فاز

ود
وج
م

 

 شناسایی اولیه حوزه کار  -1

 ای در کشورتجزیه و تحلیل دقیق معامالت وثیقه -
 های هدفتمرکز بر گروه -
 نفعانهای هدف و ذیبرگزاری جلسات با گروه -
 هاارائه گزارش و توصیه -

63333 

 بررسی چارچوب حقوقی موجود - ایوثیقه چارچوب حقوقی معامالت -۲
 دانانبرگزاری جلسات با حقوق -

33333 

اده
 پی
وم:

ز د
فا

بی
زیا
 ار
ش و

پای
ی، 

ساز
 

 برقراری اجماع و افزایش آگاهی -3
 نفعانبرگزاری کارگاه با ذی -
 های کاریایجاد گروه -
 برگزاری جلساتی برای افزایش آگاهی عموم -

53333 

و مقووررات جدیوود یووا نگووارش قووانون  -3
اعمووال اصووالحاتی در قووانون و مقووررات 

 موجود

 های مورد نیازتنظیم نسخه -
هووای کوواری شووده در گروههای تنظیمبووازبینی و بررسووی نسووخه -

 نفعانمتشکل از ذی
63333 

 ایجاد سامانه ثبت وثایق -5
 53333 طراحی سامانه و عملکردهای مورد انتظار آن

 133333 افزارهای مورد نیازطراحی و توسعه نرم 
 53333 سخت افزارها و تجهیزات مورد نیاز برای راه اندازی آن

 نفعانآموزش کارمندان سامانه و ذی -6
 آموزش کاربران نهایی سامانه )موسسات مالی( -
 63333 آموزش کارمندان سامانه -

 53333 شدهسازی پایش کارکرد مناسب ساختار پیاده - پایش و ارزیابی -7
 633333 شده طرحبینیکل هزینه تقریبی پیش

 (. ۲313المللی )مالی بینماخذ: شرکت تامین

سوازی صرفنظر از فاز اولیه طرح که مبتنی بر شناسایی وضعیت موجود است، در فاز دوم کوه تمرکوز بور پیاده ۲۶در جدول 
مورد توجوه قورار  ،شدهو ارزیابی کارکرد ساختار طراحیپایش  ها در کنارسازی زیرساختهپیاد :مشتمل بر ؛ دو جزء کلی،است
های مووورد توجووه و مسووتخرج از های مووورد نیوواز فراتوور از زیرسوواخت. در حقیقووت در ایوون طوورح، زیرسوواختاسووت گرفتووه

وری که از سازی چارچوب کلی مورد نیاز در کشتر در پیادهکننده شاخص قدرت قانونی است. به بیان دقیقهای تعیینپرسشنامه
سوازی شوده در مقایسه با کشوری که این ساختار در آن پیاده مبتنی بر سه زیرساخت کلیدی برخوردار نیست، وساختار مطلوب 

 است، ابعاد بیشتری برای نهادینه شدن آن باید مورد توجه قرار گیرد.
در قالوب  )زیرسااخت اجرایا،  وثیقاهحاق زیرسااخت االرد انبراار در اتماال البته با توجه به آنکه در طرح فوق مسولماً 

ت ییل و اتماال االا حات و یا  های قضایی جدید در ذیل این مقرراتزیرساخت مقرراتی و تدوین قوانین و مقررات و رویه
شکل خواهود گرفوت، بنوابراین زیرسواخت اجرایوی در قالوب زیرسواخت مقرراتوی و در  های ف لیدر قلانین و اقررات و رویه

شوود کوه در کنوار سوه زیرسواخت متوداول از جدول فوق به صوورت ضومنی دیوده شوده اسوت. از ایون رو مشواهده می ۴بخش 
به ویژم السساات  - ان نادو زیرساخت دیگر اببنی بر افاایش آگاهی تملای و آالزز ذیای و اجرایی، به مقرراتی، سامانه

 توجه شده است. - االی
سوازی آنهوا بویش از دو برابور هزینوه شوده بورای پیادهاهمیت این دو زیرساخت در حدی است که مجموع هزینوه درخواست

 ،درخواستی برای نگارش قوانین و مقررات جدید و یا اعمال اصالحات در قوانین و مقررات جواری اسوت. بوه نظور ایون نهواد
هوای دولتوی و خصوصوی، دنبوال کوردن راهبورد ارتبواطی بوا نفعوان در بخشبخشی عمومی بورای ذیهای آگاهیی کارگاهبرگزار
و کارکنوان  دانان در کنار موسسات مالیوکارها و نهادهای مالی(، آموزش قضات و حقوقنفعان اصلی )کسبگذاری ذیهدف
گیری آنهوا در ی نیز از این منظر با اهمیت است کوه منجور بوه جهوتاز اهمیت وافری برخوردار است. آموزش موسسات مال آنها

ای بوه پشوتوانه امووال منقوول موالی وثیقوهدر طراحوی خطووط اعتبواری جدیود تامین نووینهای اعتباردهی داخلی اتخاذ سیاست
 .(۲313)آلوارز دمال کمپا نوامبر  خواهد شد

سوازی چوارچوب معوامالت پیاده اسوت کوه در برناموه زموانیدر حودی  نفعانافزایش آگاهی عمومی و آموزش ذیضرورت 
نیوز کوه بورای دوره زموانی پونج سواله طراحوی شوده اسوت، مودت زموان در نظور  المللویموالی بینای توسوط شورکت تامینوثیقه
ر در برناموه تهای کلیدی این سازوکار است. به بیان دقیوقشده برای ارتقای این زیرساخت، تقریباً معادل دیگر زیرساختگرفته
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جز در نظر گرفته شده و بیشترین تمرکز دوره  7اجزای آن به تصویر کشیده شده است،  ۲7سازی که در بند چهارم جدول پیاده
 سازی طرح است.زمانی این برنامه نیز در قسمت پیاده

مشواهده  ۲6در قالوب جودول  سازی طرح و زمان اختصاص داده شده به آنتر اجزای پیادهبندی و تحلیل دقیقالبته با طبقه
سوازی و ای، آگاهزیرساخت کلی حقووقی و مقرراتوی، سوامانه ۴سازی، بقیه اجزا در قالب شود که صرفنظر از قسمت اجماعمی

شدن برخوردارند. با توجوه بوه آنکوه زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی عمومواً مشوتمل بور زیرسواخت بندیآموزش از قابلیت طبقه
بندی رسید که چهار زیرساخت مورد نظر مشتمل بر: حقووقی و توان به این جمعباشد، میاظر بر آن نیز میاجرایی و مقررات ن
سوازی در ایون طورح موورد توجوه قورار گرفتوه و از منظور زموان تخصویص یافتوه، ای، اجرایوی، آمووزش و آگاهمقرراتی، سوامانه

گاه ماه، از کمترین زمان اختصواص یافتوه برخووردار  1۶با  ۲آموزشماه، از بیشترین زمان اختصاصی؛ و  ۲۴با  1سازی عمومیآ
مواه  ۴1ای معوادل است. همچنین مجموع زمان اختصاص یافته به سه زیرساخت اصلی حقوقی و مقرراتی، اجرایوی و سوامانه

ماه( برابور اسوت.  ۴3سازی عمومی )های اختصاص یافته برای زیرساخت آموزش و آگاهاست که از این نظر تقریباً با تعداد ماه
های موورد نیواز بورای سازی در کنار دیگر زیرسواختاز این رو این مساله نیز تائید کننده نقش کلیدی زیرساخت آموزش و آگاه

 ای به پشتوانه دامنه گسترده اموال منقول است.مالی وثیقهسازی موثر تامینپیاده
ای در دیگور موالی وثیقوهسازی چوارچوب تامینتجربی پیادهتوان به شواهد در خصوص اهمیت این دو زیرساخت حتی می

اموا بوه  ،سوازی شودای پیادهمالی وثیقوهچارچوب تامین 1555عنوان مثال در کشور اندونزی در سال اشاره کرد. به نیز کشورها
ر نهایوت در گیری شود و دحرکت به سمت تغییر رویوه موجوود جهوت ۲31۲دلیل مشکالت موجود و عدم کارایی آن، در سال 

 ای با بانک جهانی منعقد شد تا چارچوب موجود ارتقا پیدا کند.نامهتفاهم ۲313سال 
جامعه هودف  ،رسانی اولیههای اطالعکمپیندر این کشور، در این راستا و براساس مطالعات بانک جهانی مشخص شد که 
ظرفیات و در کنوار ای به پشتوانه امووال منقوول، ی وثیقهمالرا پوشش نداده بودند. همچنین دانش اندک کارکنان بانک در تامین

های داخلوی بانوک در و از ایون رو سیاسوت گذاری داانه اقیودی از ااالال انقاللها در ارززتلانای، تکنییی اقیود بانک
وجوود را فوراهم نکورده هوای بوالقوه مها، امکان استفاده موثر از ظرفیتای به پشتوانه دامنه محدودی از داراییمالی وثیقهتامین

هوای ایون نیز در این زمینه منجر بوه گورایش بانک های الزون به ریسکارکای در اقاسبه دارای،شناسی بانکروزبود. البته 
   (.۲317کشور به استفاده از دامنه محدودی از اموال منقول شده بود )گروه بانک جهانی 

تا هنگامی کوه موسسوات موالی  است رد کشورهای اقیانوسیه، مشاهده شدهبانک توسعه آسیا در مو در این راستا در مطالعه
ای به پشتوانه اموال منقول آگاهی الزم را کسب نکننود، نوه تنهوا از آن اسوتفاده مالی وثیقهاعتباردهنده از مزایای چارچوب تامین

 موورد انتظوار در افزایش ،زند و در نهایتپردابلکه به ایجاد و طراحی محصوالت جدید در این چارچوب نمی ؛کنندالزم را نمی
االی های الز  در خصلص این روز تااینتی  دریافت دسبلرال مل ،دسترسی به اعتبار حاصل نخواهد شد. در این مطالعه

نحوی کوه در کشوورهای منطقوه ، از دالیل عدم موفقیت آن در برخی کشورهای ایون منطقوه توصویف شوده اسوت؛ بوهدر ش  
اطالعات الزم درخصوص نحوه استفاده از آن، از واحدهای صف در اختیار ستاد قرار نگرفته بود، منجر بوه عودم  اقیانوسیه که

    3(.۲31۴های بانک شد )بانک توسعه آسیایی مالی و عدم تلفیق آن در سیاستاستفاده از این روش تامین
گیرنودگان و ای مشوتمل بور قرضمالی وثیقوهتامینشود که در کنار توجه به ضرورت آموزش دو طرف از این رو مشاهده می

 وظاای  زیارمثوال عنوان های الزم را در این حوزه انجام دهنود. بوهربط نیز باید برخی هموارسازیدهندگان، نهادهای ذیقرض
کمپوا ژوئون )آلووارز دمال  در ایون فرآینود در نظور گرفتوه شوده اسوت ارکایباناکالمللوی بورای مالی بیندر گزارش شرکت تامین

الاالرت ااایاو  بهو  اایااان ارزشااگذاری دارایاا، در بااازار بااه الاالرت تیناای وجاالد داشاابه باشاای(. در گووام اول بایوود ۲313

                                                                                                                                                                                         
گاه 1  ای است.مالی وثیقهمبتنی بر آموزش طرف تقاضا در تامین عمومیسازی آ
ای را تحوت پوشوش قورار مالی وثیقهآموزش در این طرح که مشتمل بر آموزش کارکنان سامانه ثبت وثایق و کاربران آن است، آموزش طرف عرضه تامین ۲

 دهد.می
حویکه در صوورت عودم وجوود دانوش الزم در موسسوات موالی در اسوتفاده از ایون روش این مساله در کشور کلمبیا نیز مورد اشاره قرار گرفته است. به ن 3

 مالی، اهداف مورد انتظار طرح حاصل نخواهد شد. برای اطالعات بیشتر به ماخذ زیر مراجعه شود:تامین
- Innovation for poverty action. 2013. The Impact of Secured Transactions Reform on Access to Capital for Small and 
Medium Enterprises in Colombia. Retrieved from: https://www.poverty-action.org/printpdf/7491. 
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زیرسااخت الز  در مرکزی بایود ای تدوین شده توسط بانوکمالی وثیقه. از این رو در فرآیندهای تامینارزشگذاری اجید شلد
 .  ها الا  به پایش ایاو  وثایق شلنیواجی شرایط تیارک دییم شیم باشی و بانکگذاری انلاع اخبل  االال انقلل قیمت
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 الم  یمالی عینای توسط شرک  تامینسازی چارچوب م ام ت وثیقهعرنامه زمانی پیاده -۲7 جدول

 اجزای طرح
ل  3سال  ۲سال  1سال 

سا
۴ 

ل 
سا

۵ 

1 ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 7 6 5 13 11 1۲ 
1 ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 7 6 5 13 11 1۲ 
1 ۲ 3 ۴ ۵ ۶ 7 6 5 13 11 1۲ 
  

                                       شناسایی طرح -1
                                       سازی طرحآماده -۲
                                       تشخیص تمامی ابعاد طرح -3
                                       سازیپیاده -۴
                                       سازیاجماع -۴-1
                                       تدوین قانونطراحی و  -۴-۲
                                       هانامهطراحی مقررات و آیین -۴-3
سازی سامانه ثبت طراحی و پیاده -۴-۴

 وثایق
                                      

                                       سازی عمومیآگاه -۴-۵
آمووووزش کارکنوووان سوووامانه ثبوووت  -۴-۶

 وثایق
                                      

                                       آموزش کاربران -۴-7
                                       دوره آزمون سامانه -۵
                                       پایش و ارزیابی -۶
                                       تکمیل طرح و خروج -7

  (.۲313المللی )مالی بینماخذ: شرکت تامین
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 الم  یمالی عینتوسط شرک  تامین آنسازی پیادهای در عرنامه مالی وثیقههای ک یدی تامینزیرساخ  -۲6 جدول
 1تجمیع زمان مورد نیاز هاتجمیع زیرساخت 1زمان مورد نیاز بندی در قالب زیرساختطبقه ایمالی وثیقهسازی تامینابعاد پیاده

 17 - 17 - سازیاجماع

 13 حقوقی و مقرراتی طراحی و تدوین قانون
 ۲۲ ۲حقوقی و مقرراتی

 5 حقوقی و مقرراتی هانامهطراحی مقررات و آیین

 15 ایسامانه 15 ایسامانه سازی سامانه ثبت وثایقطراحی و پیاده

گاه گاه سازی عمومیآ گاه ۲۴ سازیآ  ۲۴ سازیآ

 ۶ آموزش آموزش کارکنان سامانه ثبت وثایق
 1۶ آموزش

 13 آموزش کاربران آموزش

 زمان مورد نیاز برحسب ماه در نظر گرفته شده است. -1
 این زیرساخت دربرگیرنده زیرساخت اجرایی نیز است. -۲

 .۲7استخراج محقق از جدول ماخذ: 

 

سوازی کورده هوا طراحوی و پیادهرا بورای فوروش ایون دارایی بازارهای ثانلیه با درجه نقیشالنیگی بااالهمچنین دولت باید 
ها و عدم امکان فروش به موقع آنهوا در بوازاری نقود، ها توسط این داراییباشد. در غیر اینصورت با متورم شدن ترازنامه بانک

بازم زاانی سررسیی این نالع مرکزی باید در مورد اسناد دریافتنی نیز بانک 1با انجماد بیشتر دارایی مواجه خواهند شد.ها بانک
 . ای براساس دورم زاانی بازپرداخت وا  را ت یین کنیاالی وثیقهشین در تااینها برای واجی شرایط شناخبهدارای،

گیری در خصووص تصومیم مقودار اعتبواردهی بوه پشوتوانه انوواع مختلوف یممرکزی برای تسهیل فرآیند تصمهمچنین بانک
را پیشنهاد دهد. برای مثال در برخوی کشوورها ایون  اقیار ارزز وا  به ارزز وثیقههایی در خصوص تواند نسبتها میدارایی

مرکزی تعیوین شوده وسط بانکت %73ها معادل و برای وام دهی به پشتوانه دریافتنی %63نسبت برای اموال غیرمنقول معادل 
   .(۲313است )آلوارز دمال کمپا ژوئن 

کنود. بورای مثوال در شدن آن نقشوی کلیودی در مقودار ایون نسوبت ایفوا میهای الزم و نهادینهالبته برخورداری از زیرساخت
هسوتند، مقودار نسوبت ارزش منود های فوق بهرهها قبل از زیرساختکشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی که از سال

است. در کشورهای نوظهوری که نظام حقوقی خود را بورای  ٪63و تجهیزات  ٪133وام به وثیقه در خصوص وسایل نقلیه تا 
 ٪63درصود و بورای تجهیوزات توا  133توا  73اند، این نسبت برای وسایل نقلیوه بوین افزایش دسترسی به اعتبار اصالح نموده

اند، مقدار ایون متغیور ر حالی است که در کشورهای نوظهوری که به اصالح در نظام حقوقی نپرداختهگزارش شده است. این د
 ۲درصد اعالم شده است. 63تا  ۶3درصد و برای تجهیزات بین  6۵تا  ۶3برای وسایل نقلیه بین 

ی در دو طورف عرضوه و بخشی عموومو آگاهیهای سه گانه و اهمیت وافر آموزش در کنار زیرساختدر مجموع از این رو 
موالی ها و فرآیندهای الزم در تامینربط باید اقدامات الزم را در خصوص تسهیل رویهمرکزی و دیگر نهادهای ذی، بانکتقاضا
در ایون خصووص وجوود  .مواجه نباشدای مشکل و مانع محدود کننده مالی باعمل، این روش تامینای انجام دهند تا در وثیقه

 (.۲ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است )شکل ی اموال منقول و توانایی ارزشگذاری مناسب این داراییبازار نقد برا
های اصولی موورد ای، عمومواً زیرسواختموالی وثیقوهبا این وجود به دلیل آنکه برای درک الگووی بنیوادین و زیربنوایی تامین

های تکمیلوی فووق در دسوت نیسوت، ی در خصووص زیرسواختگیرنود و در ادبیوات موجوود نیوز اطالعوات زیوادتوجه قرار می

                                                                                                                                                                                         
 .  شودمی گرفته نظر در خصوصی و عمومی مناقصه بازارهای در دارایی فروش امکان خصوص این در 1

2 Asian Development Bank (2014). 



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

81 

پردازیم. البته با توجه به ادغام بیشتر ابعاد زیرساخت اجرایوی بنابراین در ادامه صرفاً به تفسیر و توضیح کلی این زیرساخت می
ای، صورفاً بور ارائوه هموالی وثیقودر حوزه مقررات و زیرساخت مقرراتی مورد نیاز، در اداموه پو  از توصویف کلوی فرآینود تامین

 شود.ای تمرکز میهای مقرراتی و سامانهمطالبی در خصوص زیرساخت

 
 ایمالی وثیقههای اصلی و تکمیلی مورد نیاز در تامینزیرساخت -۳ شکل

 .ماخذ: محقق

 ایمالی وثیقهفرآیند کلی تامین .۲.۲
ای، ضروری است شناخت کوافی از فرآینود کلوی آن از هنگوام اعطوای مالی وثیقههای مورد نیاز تامینبرای درک بهتر زیرساخت
تووان ل منقول در صورت نکول اعتبارگیرنده موجود باشد. در حقیقت بدون اطالع از این فرآینود، نمیاعتبار تا زمان تصرف ما

موالی متوجوه شود. از ایون رو در اداموه، ابتودا نکواتی کلوی در تامینسوازی ایون روشها را در پیادهاهمیت هر یوک از زیرسواخت
گیری بوورای شووود تووا در هنگووام تصوومیمای ارائووه میوثیقووهمووالی غیرمووالی در مقایسووه بووا روش تامینخصوووص ایوون روش تامین

موالی هوای تامینموالی، ظرفیوت موجوود در دیگور روشپوذیری ایون امووال در تامینسازی و تمرکز بر وثایق منقول و وثیقهپیاده
 1شود.مالی ارائه میشدت مخدوش نشود. سپ  در ادامه قواعد کلی ناظر بر این روش تامینبه

 ایمالی وثیقهدر گسترش تامین نکات عمومی .۲.۲.۱
مالی منتهوی شوود، های تامینای ممکن است به مزیت و ارجحیت آن در مقایسه با دیگر روشمالی وثیقههر چند توجه به تامین

ای را از نبایی تااوت الجلد بین جایگام حقلقی این دو نلع روز اتبباردهی چنان وسی  باشی که ارزز اتببار غیروثیقهاما 
ای، ممکن اسوت ارزیوابی مالی وثیقهدهنده به وضعیت و ارزش وثیقه در تامین. در حقیقت به دلیل تمرکز بیشتر قرضبین ببرد

                                                                                                                                                                                         
( اسوتفاده De Boeck & Laryeaای، از نظرات دمبوئِک و الریوی )مالی وثیقهکارگیری و استفاده از تامینومی و قواعد کلی در بهنکات عم توصیفدر  1

 شده است. 

 زیرساخت مقرراتی

 ایزیرساخت سامانه
 )سامانه الکترونیک ثبت وثایق(

 زیرساخت اجرایی
ت
اخ
رس
زی

لی
ص
ی ا

ها
 

گذاری مقررات
 مرکزیبانک

بازار ثانویه اموال 
 منقول

هووووووووای در حوزه
جانبی اثرگذار بور 
تمایوول و گوورایش 

هووووووا بوووووووه بانک
موووووووووووووالی تامین
 ایوثیقه

وجووود بووازاری 
نقد با سوهولت 
امکووووووووووووووووان 
ارزشووووووگذاری 

 اموال منقول

اده
 پی
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طمی
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ین
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ای، الوزام ارزیوابی مناسوب موالی غیروثیقوهمناسبی از ریسک اعتباری وی انجام ندهد. این در حالی است کوه در صوورت تامین
نقوش مهموی در سوالمت شوبکه  ،جود است و این مدیریت و ارزیابی مناسوب ریسوک اعتبواریگیرنده موریسک اعتباری قرض

 کند.بانکی ایفا می
گیرنودگان کوه گروهوی از قرض ای از رواج بیشوتری برخووردار شوود؛ثیقوهمالی واگر در نظامی، تامین صرفنظر از مورد فوق،

ممکون اسوت دسترسوی بوه  بازپرداخوت بوه موقوع بودهی را دارد؛ انوکار آنهوا امکووثیقه در اختیار ندارند اما شرایط مالی کسب
شود کوه ای دنبال میهای غیروثیقههای حقوقی، سازوکارهای غیرتوافقی در ارائه واماعتبار پیدا نکنند. از این رو در برخی نظام

ها و یوا حتوی حوق حق تقودمحق امتیازها یا مانند ارائه  ،ها را به دنبال داردآمیز در قبال دیگر اعتباردهندهبه نوعی رفتار تبعی 
 حوق وثیقوهکننود و از کوارایی نیوز برتوری پیودا می حوق وثیقوههای قانونی و قضایی. حتی در برخی موارد ایون حقووق بور حب 

 شیم به اتبباردهنیگان در سازوکارهای غیرتالافقی افااایشها و اابیازهای دادمدر حقیقت هر چه اوللیتکاهد. قراردادی می
 .  یابیای کاهش ایپییا کنی، قیرت اجرا و کارای، اتببار وثیقه
هوای مود بوین روشبورای جلووگیری از ایجواد تونش ناکارآشوده ای طراحیمالی وثیقوهبنابراین مدیریت ساختار الگوی تامین

خووارجی آن بوور دیگوور ای، بایوود اثوورات مووالی وثیقووهالی از اهمیووت زیووادی برخوووردار اسووت و در گسووترش تامینموومختلووف تامین
 مالی مورد توجه قرار گیرد.های تامینروش

 ایمالی وثیقهناظر بر تامین قواعد کلی .۲.۲.۲
(. در جزء یا مرحله اول، ایجواد حوق وثیقوه ۴گیرد )شکل ای عموماً فرآیندی مشتمل بر چهار جزء شکل میمالی وثیقهدر تامین

شوود. در مرحلوه دوم، اعوالم ایون حوق بوه سوپاری مطورح میناموه وثیقهدر قالب توافق بین اعتباردهنده و اعتبارگیرنده و عموماً
گیرد تا دیگور افوراد از وجوود آن اطوالع حاصول مقابل سوم از طریق ثبت آن در سامانه ثبت وثایق مورد توجه قرار میهایطرف

بر دارایی منقول، و امکان برخورداری از حوق  کنند. البته این حق در صورت تقدم و اولویت داشتن نسبت به دیگر حقوق وارد
ای خواهد بود که این مقوله نیوز مالی وثیقهکننده به گسترش تامینتقدم اولیه در تصرف و تملیک وثیقه در صورت نکول، کمک

ریع دهود. در مرحلوه آخور، ایون حوق بایود از قودرت اعموال یوا اجورای سوالی را تشوکیل میموسوم ایون روش توامین عموماً جزء
ای در صورت نکول اعتبارگیرنده بیافزاید. در ادامه این اجزا به صورت کامل مورد مالی وثیقهبرخوردار باشد تا بر کارایی تامین

ای بوه موالی وثیقوهسازی کوارای تامینهای الزم برای پوشش این ابعاد در پیادهگیرند تا درک دقیقی از زیرساختبررسی قرار می
 ول حاصل شود.پشتوانه اموال منق

 
 ایمالی وثیقهاجزای اصلی تامین -۴ شکل

 .ماخذ : محقق

 حق وثیقهایجاد  .۲.۲.۲.۱
کار گرفتوه شوود و تشوریفات اداری در ایجواد آن بوه حوداقل ممکون به حق وثیقهای برای ایجاد قلاتی سادمبه صورت کلی باید 

براساس  رساند.، هزینه کلی ایجاد آن را به حداقل میحق وثیقهسازی تشریفات در ایجاد انواع مختلف همچنین یکسانبرسد. 
مشتمل  در این زمینهدیگر الزامات رسمی از این رو ، ایجاد آن وابسته به توافق بین بدهکار و بستانکار است. ماهیت حق وثیقه

، الزامواً موورد نیواز نبووده و : تنظیم سند کتبی، سند عادی یا محضری، ثبت یا تحویل مالکیت دارایی به وثیقوه گذاشوته شودهبر

 اعالم حق وثیقه

 حق تقدم در حق وثیقه اجرا یا اعمال حق وثیقه

 ایجاد حق وثیقه

 ایمالی وثیقهاجزای تامین

 زیرساخت مقرراتی

 زیرساخت اجرایی زیرساخت مقرراتی

زیرساخت 
 ایسامانه
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 موالیوثایق منقول در تامینمنجر به کاهش استفاده از در بیشتر موارد ، این الزامات و تشریفات اضافی عموماً تحمیلی هستند.
ربوط بینوی در چوارچوب حقووقی ذیو یا افزایش انگیزه برای دورزدن این تشریفات و از این رو کاهش شفافیت و قابلیت پیش

 د شد.نخواه
هوای حوال و آینوده را در کنوار مشتمل بر دارایی انقلل االالای از گسبردم داانهسپاری باید امکان وثیقه مربوطهچارچوب 

 امووالتصوریح دقیوق انوواع  موالی اسوتفاده شوود و بواتا از حداکثر ظرفیت بالقوه ایون روش تامین اموال غیرمنقول فراهم نماید
در عرصوه عمول، برخوی بوا ایون وجوود  یسور شوود.ای مموالی وثیقوهکاهش هزینه معامالتی در تامین توثیق، منقول واجدشرایط

برای مثال در خصوص بدهی مصرفی، شود. سپاری اموال منقول مشاهده میها در زمینه واجدشرایط شناختن وثیقهمحدودیت
 پذیر باشد.هایی در این زمینه شاید توجیهاعمال محدودیت
هایی محودودیتنباید براساس خصوصیات بدهکاران ربط ذیعنوان یک قاعده کلی، چارچوب حقوقی بهتر و به بیان دقیق

شوود کوه سیاسوت حمایوت اقتصوادی از بودهکاران . بوا ایون وجوود، عمومواً مشواهده میرا در ایجاد حوق وثیقوه بوه وجوود آورد
اغلب منجر به تنظیم قواعدی خاص در خصوص بدهکاران اعتبار  ،از اندازهبدهی بیشمخاطرات ناشی از تر در مقابل ضعیف
شووود و بووه ایوون ترتیووب کننده در خصوووص موووارد زیوور میاز مصوورفشووود. ایوون قواعوود عموموواً منجوور بووه حمایووت رفی میمصوو

 ای در اعتبار مصرفی به دنبال خواهد داشت:مالی وثیقههایی در تامینمحدودیت
 و لوازم منزل( ای که برای معیشت آنها مورد نیاز است )مانند درآمد آتی، درآمد بازنشستگیهای وثیقهدارایی. 
  ها(.وثیقه )مشتمل بر کلیت داراییکاالهای به دست آمده از  های غیرمالکانه در خصوصحق وثیقهایجاد 
 .تضمین تعهدات بدهی آتی 

ها نیوز حمایوت از حقووق طورفین ممکون اسوت حتوی بوه دلیول اعموال برخوی اهوداف مهوم اقتصوادی و البته در برخی نظام
 نیز تسری پیدا کند.  ران اعتبار غیرمصرفی مانند کشاورزانعی به گروهی از بدهکااجتما

تواند در خصوص اعتباردهندگان خارجی یوا موسسوات غیرموالی می حق وثیقهدر ایجاد  هااز طرف دیگر برخی محدودیت
ه اعتبوار ها باید با توجه ویژه به اثورات منفوی آنهوا در خصووص کواهش میوزان دسترسوی بواعمال شود. البته اعمال این سیاست

تمووایزی بووین  ،هووای حقوووقینبایوود در چارچوب ،گذاریالمللووی و سوورمایهجهووت رشوود اعتبووار بینصووورت کلووی بهاتخوواذ شووود. 
ایوون تموایز در قبووال موسسووات غیرمووالی  بوا ایوون وجووود،نظوور گرفتووه شووود.  در حووق وثیقوهاعتباردهنودگان داخلووی و خووارجی در 

خواهد کاست. البته باید توجه داشوت کوه  سمت اعتباردهندگان غیر رسمیار بهعتبزیرا از گرایش متقاضیان ا ،پذیر استتوجیه
 1تعداد اعتباردهندگان و مجاری اعطای اعتبار منتهی شود. شدید خارجی کاهش ها نباید به اثراعمال این محدودیت

تووان بوه مقولوه لووازم و ای از امووال منقوول قابول توثیوق، میدر خصوص مشوکالت ناشوی از عودم تصوریح دامنوه گسوترده
صوراحت در قالووب به هواایون نووع داراییهوای حقووقی مودرن، در نظامشوده در امووال غیرمنقوول اشواره کورد. تجهیوزات نصب

شوود. هوای غیرمنقوول اعموال میتی در مورد آنها در مقایسه با داراییشده و ساختار حقوقی متفاوبندیهای منقول طبقهدارایی
کنند و در این شرایط اگر فرد مالی استفاده میهای حقوقی، از ساختار رهن برای این تامیناین در حالی است که در برخی نظام

آن ملک نصب کرده برخوردار نیسوت. حتوی مالی به پشتوانه تجهیزاتی که خودش در ملک را اجاره کرده باشد، از توانایی تامین
صورتی که خود فرد مالک ملک باشد، در صورت مجاز نبودن اعمال رهن ثانویه، متقاضی در صورت ترهین قبلی ملوک بوه در 

در صورت مجاز بودن رهن ثانویه در نظام حقوقی نیز این فرآیند منجر به اعمال هزینه بواال در  اعتبار دسترسی نخواهد داشت.
عنوان وثیقه بانک در نظر گرفته شود که هزینه باالی ثبوت وثیقوه مالی خواهد شد زیرا در نهایت باید ملک با ارزش باال بهینتام

 (.  ۲33۶گیرنده تحمیل خواهد کرد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا غیرمنقول در دفترخانه را بر قرض
کنار توجوه بوه دیگور شورایط حقووقی نواظر بور معاملوه آن دارایوی شود که گسترش نوع وثیقه منقول، در بنابراین مشاهده می

   همراه داشته باشد.ای را بهمالی وثیقهتواند امکان استفاده مناسب از ظرفیت تامینمی
کنود. رسومیت شوناختن وثوایق ایفوا مینقشوی کلیودی در بوه  ۲وثیقه تلالی  های منقول نیز عموماًدر انتخاب دامنه دارایی

مالی عموماً تکنیکی و سخت است. عالوه براین از آنجا که در بیشوتر مووارد شناسایی خاص و دقیق دارایی در این روش تامین
بنوابراین توصویف  های سوم از منظر در وثیقه بودن دارایوی اسوت،وجود آوردن مبنایی برای طرفهدف از شناسایی دارایی، به

                                                                                                                                                                                         
 رجوع شود.( ۲333و یارلی ) دمبوئِکهای فوق به در خصوص محدودیت 1

2 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 
 (.۲333دارایی، بیش از حد محدودکننده خواهد بود )دمبوئِک و یارلی 

شوده سپردهوثیقهتوصویف کلوی دارایوی منقوول بهبوه بایود سپاری اموال غیرمنقول، برخالف فرآیند متداول در وثیقه بنابراین
هوای غیرمنقوول اسوت؛ در ای به پشتوانه داراییتمرکز بر توصیف دقیق وثیقه، منتج از معامالت وثیقه ،بسنده کرد. در حقیقت

منقوول  حودودیت در حووزه وثوایقهوای منقوول، منجور بوه مای بوه پشوتوانه داراییحالیکه اصرار بر این امر در معوامالت وثیقوه
 (.  ۲33۶شرایط خواهد شد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا واجد

شوند ها، مانند موجودی انبار، صرفاً برای اطمینان از فرآیند تولید نگهداری میتر بسیاری از اموال منقول بنگاهبه بیان دقیق
از ایون رو در صوورت تمرکوز بور ویژگوی  و جهت کسب سود و درآمد باید به سرعت در فرآیند تولید مورد استفاده قرار بگیرند.

تری العاده کوتاهکارگیری سریع در فرآیند تولید از عمر فوقدلیل ضرورت بهسپرده شده براساس رسید انبار که بهکاالی به وثیقه
هد شد. گیرنده مواجه خوادر مقایسه با دوره اخذ اعتبار برخوردار است، بانک با مشکل در ضبط وثیقه در صورت نکول قرض

و تمرکوز بور ویژگوی و خصوصویات کلوی  صیات دقیق موجودی انبار توثیقیاین در حالی است که عدم تمرکز بر ویژگی و خصو
هایی که در طوول فرآینود تولیود، دارایی سازد؛ای مشابه را فراهم میهآن، امکان شناور شدن وثیقه و تسری حق وثیقه به دارایی

شوود کوه زیرسواخت حقووقی بوه نحووی تنظویم می ،. در این شرایط1شوندمالی میر فرآیند تامیند توثیقیجایگزین دارایی اولیه 
نامه جدید وثیقه در هر زموان کوه کواالی جدیودی بوه انبوار نیازی به تنظیم توافقکه  شود ایگونهقرارداد اعتبار بهمنجر به تدوین 

)فالیسویگ، صوفویان، فوراهم شوود موالی ار حفظ قدرت تامینشود نبوده و امکان تسهیل چرخش موجودی انبار در کنوارد می
 (.۲33۶دمالپمنا 

حق  سنتیصورت بهسپاری است. در وثیقه تی  ضرورت تملک دارای،مقوله دیگری که در ایجاد حق وثیقه اهمیت دارد، 
 الوزامتمرکوز بور  شوود.مالکانه در اموال منقول ارائه می حق وثیقهغیرمالکانه در اموال غیرمنقول و  حق وثیقهدر دو قالب  وثیقه
در ایون فرآینود عنوان مثوال بوهزیورا  ؛شوودای میموالی وثیقوهمنجر به محودودیت ظرفیوت تامین ،سپاریوثیقه از قبل کاال تملک
ی کوه هنووز بوه تملوک آنهوا پشوتوانه کواال و خودمات وارداتوتواننود بهپردازنود، نمیهایی که به واردات کاال و خودمات میشرکت

پشوتوانه کاالهوای تولیودی آتوی خوود بوه خواهنود بههایی کوه میموالی بپردازنود. ایون مسواله در موورد شورکتدرنیامده، بوه تامین
   .(۲33۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  مالی بپردازند نیز صادق استتامین
غیرمالکانوه در امووال  حوق وثیقوهحوذف امکوان ایجواد  در ایون خصووص معتقدنود کوه (۲333همچنین دمبوئِک و یارلی ) 
در تملوک گورفتن امووال  تر،اعتباردهندگان خارجی اثرگوذار اسوت. بوه بیوان دقیوقمالی از طریق به صورت کلی بر تامین ،منقول

حتوی وردار اسوت و برخو کننده داخلیمالیی در مقایسه با تامیناز قابلیت اعمال کمتر ،کننده خارجیمالیمنقول برای یک تامین
 مکن اسوت خیلویکننده خارجی در اموال غیرمنقول در کشور دیگر ممالیاین حق وثیقه برای تامیناعمال  ها و تشریفاتهزینه

جووذابیت کمتوور بوورای کننوود، های غیرمالکانووه را فووراهم نمیحووق وثیقووهزیوواد باشوود. از ایوون رو کشووورهایی کووه امکووان اعمووال 
 .خواهند داشتغیرمالکانه  حق وثیقهکننده ایسه با کشورهای اعمالرجی در مقگذاری خاسرمایه

گوذاری خواص چندگانوه یوا غیرمالکانوه بورای امووال منقوول توسوط قانون حوق وثیقوهدر بسیاری مووارد حتوی امکوان ایجواد 
های موجوود در محودودیت ،واسطه آنتا به حق وثیقه فراهم شدهحقوق شبه از واسطه استفاده تصمیمات قضایی غیررسمی به

های حقوقی متنوعی در این زمینه با تشریفات چارچوب ،برطرف شود. از این رو در بسیاری از کشورها حق وثیقهنظام رسمی 
کوه برخوی از آنهوا حتوی از پیچیودگی، کمبوود شوفافیت و  اندحق وثیقه ایجاد شودهو اعمال  حق تقدممتمایز در ایجاد، تکمیل، 

غیرمالکانوه  حوق وثیقوهربط در حووزه ، مقررات ذیحق وثیقهبرند. از این رو در گسترش حوزه ی بودن رنج میبینغیرقابل پیش
 تنظیم شود. حق وثیقهمند و با رویکرد حفظ انسجام در چارچوب حقوقی صورت نظاماموال منقول باید به

حق برحسب اعمال محدودیت در راتی مقرهمچنین تجربه نشانگر آن است که در شرایط سفت و سخت بودن شدید نظام 
، طراحوی حوق وثیقوهوپاگیر در ایجواد ها و تشوریفات سونگین و دسوتغیرمالکانه در اموال منقول، یا اعموال محودودیت وثیقه

                                                                                                                                                                                         
گیرنوده، نیواز نیسوت کواالیی بوا هموان شود. زیرا در صورت نکوول قرضدهی میبه کاهش هزینه پایش وام و کاهش ریسک وام منجراین امر در حقیقت  1

گیرنده درآید؛ زیرا این کاال مسلماً در طول فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفتوه شده در قرارداد وام براساس رسید انبار به تصرف قرضشماره سریال درج
شودت پشوتوانه ایون وثوایق بهتواند در انبار موجود باشد. بنابراین در ساختار حقووقی متمرکوز بور توصویف کلوی وثیقوه، احتموال بازیافوت وام بهر نمیو دیگ

 افزایش خواهد یافت.
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. این معوامالت اشوکال مختلفوی دارنود اموا دنبال خواهد شدشده در قانون های اعمالمعامالت مالی برای دور زدن محدودیت
 کنند. تحقق پیدا می قالب انتقال مالکیت سریع، یا انتقال امانی مالکیت یا حق انتقال مالکیت فیزیکیعموماً در 

مشوابه حوق وثیقوه رفتوار نشووند، سوازوکارهای  ۲دنبال نشده و سازوکارهای مبتنی بر مالکیوت 1یدرویکرد کاربرتا زمانیکه 
الوزام اعوالم عموومی مواجوه خواهنود بوود. البتوه عودم الوزام  فوق با مشکل عدم تبعیت از تشریفات رسمی و یوا 3حفظ مالکیت

عمومی بودن، منجر به عدم اطمینان حقوقی در این روش می شوود؛ زیورا دیگور اعتباردهنودگان توانوایی الزم را در بررسوی ایون 
رهای حفوظ مالکیوت مساله نخواهند داشت که آیا دارایوی در تملوک بودهکار واقعواً بوه آنهوا تعلوق دارد یوا بوه دیگوران. سوازوکا

ربوط، دیگور بخشوی از امووال بودهکار نخواهود بوود و توانند بر فرآیند و رویه ورشکستگی نیز اثرگذار باشند زیورا دارایوی ذیمی
تواند مانع طلب دیگران نسبت به این مال شود. بنابراین هرچند هدف از این سازوکار نیز مشابه حق وثیقوه دارنده عنوان آن می

بیشتر از آنچه کوه از  بسیارقدرتی در برخی موارد اعطا شده به دارندگان آن ممکن است حتی خیلی زیاد باشد و ، حمایت 3است
ارزش باقیمانوده نظر اقتصادی بورای حمایوت از مطالبوات الزم اسوت در اختیوار دارنوده آن قورار دهود و از امکوان دسترسوی بوه 

 ها جلوگیری کند.بدهکار در دارایی
که بسیاری از کشورها تقابول بوین مالکیوت  بازپرداخت اعتبار منجر به آن شده از مالکیت به عنوان تضمینافزایش استفاده 

ا ر حوق وثیقوهو حقوق قراردادها )به ویژه قراردادهای فروش( را از یک سو، و از سوی دیگر نیز قواعد قابول کواربرد در حووزه 
در نظر گرفته و قواعود  حق وثیقهبرخی مالکیت حقوقی را معادل  نند.کدنبال را رویکردهای مختلفی  مورد بررسی قرار دهند و

در دیگر کشورها یا در شرایط محودودی اجوازه اسوتفاده از  اند؛ در حالیکهت حقوقی را به وثیقه تسری بخشیدهمربوط به مالکی
در گرفته شده و یا به صورت کلی امکان استفاده از آن ممنووع شوده اسوت.  در نظربازپرداخت اعتبار مالکیت به عنوان تضمین 

برحسوب درجوه  حوق وثیقوهگرایش کلی در این شرایط به سمت کاهش رتبه اثر مالکیت بوه عنووان تضومین در مقابول مجموع، 
 و در فرآیند ورشکستگی است.  حق وثیقهدر اعمال  ،اولویتتقدم و 

امکوان اعموال حوق  بوه نووعی رد شده است. در این شرایط، وثیقه در ا االه حقها نیز ظام، در برخی نموارد فوقعالوه بر 
بهادارسوازی شوود کوه امکوان اوراقشود. در حقیقت این مساله منجر به آن میثانویه در دارایی به وثیقه سپرده شده رد میقدم ت

موالی ه شود و از این رو امکان تسری اثور انبسواطی بوازار تامینبا مشکالتی مواج ،شده به پشتوانه وثایقهای ارائهپرتفویی از وام
 .(۲33۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  شودای به بازار بدهی محدود وثیقه

فراهم کردن زیرساخت مناسب در ایجاد حق وثیقه باید در گوام اول قواعود  جهت ۵و با توجه به شکل بنابراین در مجموع 
عنوان وثووایق هووای منقووول بووهی از داراییامعرفووی دامنووه گسووترده ه مووورد توجووه قوورار گیوورد. سووپ ای در ایجوواد حووق وثیقووسوواده
شوده از اهمیوت کلیودی برخووردار سپردهبه وثیقه ه در کنار عدم الزام به تملک داراییتوصیف کلی وثیق با تکیه برشرایط، واجد

هووای واجدشوورایط یی در امکووان گسووترش دامنووه داراییتوانوود نقووش موووثر و زیربنووافوووق می اسووت. در حقیقووت توجووه بووه موووارد
بهادارسازی پرتفوویی از رد، لحاظ حق معامله در وثیقه نیز نقش موثری در امکان اوراقامو در کنار این سپاری ایفا نماید.وثیقه
 .کندپشتوانه وثایق منقول ایفا میشده بههای ارائهوام

                                                                                                                                                                                         
1 Functional Approach. 
2 Title-based Mechanisms. 
3 Title Retention Mechanisms. 
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 اجزای زیربنایی در ایجاد مناسب حق وثیقه -۵ شکل
 .ماخذ: محقق

   حق وثیقهیا اعالم  ۱تکمیل .۲.۲.۲.۲
تکمیول هوم اعموال  حوق وثیقوه،اسوت، اموا در برخوی مووارد بوه محو  ایجواد  حق وثیقوههر چند مفهوم تکمیل جدا از ایجاد 

ای هوا، نشوانه، در بیشوتر نظاماولویت برخوردار خواهد شد. با توجه به اهمیت تکمیولتقدم و از  حق وثیقهشود. با تکمیل، می
عموماً به این منظور دنبال شده اسوت. البتوه ثبوت عموومی در سامانه ثبت  حق وثیقهکنند. ثبت عمومی عینی از تکمیل ارائه می

هوای مالکانوه، عمومواً بورای تکمیول از ثبوت کند. حوق وثیقوهنیز از امکان معرفی دارایی نادرست توسط بدهکاران جلوگیری می
 کند.حق وثیقه برای دارنده آن کفایت میو حفظ مالکیت دارنده  معاف هستند. در این موارد، نگهداری

در سامانه ثبت باید دیگر حقوق ناظر بر دارایوی  شود که آیا عالوه بر حق وثیقهدر این زمینه نیز عموماً این سوال مطرح می
درج شود؟ این مساله با ضرورت اختصاص منابع اضافی به حفوظ و نگهوداری سیسوتم بورای جسوتجو و تاییود حوق مالکیوت، 

 های بیشتری را بر سیسوتم بوار کورده وتوانند هزینهدهد زیرا این تشریفات اضافی میکارآیی سامانه ثبت را کاهش ممکن است 
 .ن بیافزایندبر تاخیر آ
شوی مشوکالت نا در کنار ثبت حق وثیقه ممکن اسوت بر مورد فوق، فراهم شدن امکان ثبت سازوکارهای غیرتوافقیعالوه

اعوالم عموومی حوق های مدرن نیز سازوکارهای غیرتوافقی در حد . در برخی نظامدهدرا کاهش  از عدم شفافیت در این حوزه
باید به این مساله توجه کرد که  با این وجود در مجموعاند. ملزم به ثبت شده ،ایقهاردهندگان غیروثینسبت به حقوق اعتب تقدم
 .  ۲(۲333)دمبوئِک و یارلی  از کارایی عملیاتی آن کاسته شود بر سامانه ثبت بار شود که بار اضافی نحویبهنباید 

 حق تقدم در حق وثیقه .۲.۲.۲.۲
اشاره دارد. با توجه بوه تعوداد بسویار زیواد  حق وثیقهبه جایگاه نسبی در بین دارندگان یا حق تصرف و تملیک اولیه،  حق تقدم

یوه هور سوامانه منافع و حقوق موجود، این مساله تا حدودی پیچیده است. با این وجود شفافیت و سادگی باید جزو اهوداف اول
ای در موالی وثیقوهتامیندر حقیقت،  مشکالت احتمالی به مقدار زیادی کاهش یابد.ثبتی در ایجاد حق تقدم قرار گیرد تا دامنه 

موالی توانود انگیوزه الزم را در وی بورای تامینوثیقوه میدر تملیوک و تصورف اولیوه  قودمدهنده از حوق تسایه برخورداری قرض
هنگام اعطای اعتبوار برخووردار خواهود بوود و دهنده از امکان تخمین دقیق ارزش وثیقه در قرض ،وجود آورد. در این شرایطبه
وجود ثانویوه بورای اعتباردهنوده بوه قودماولیه در مقایسوه بوا پوذیرش وثیقوه بوا حوق ت ش کمتری در ارزش وثیقه با حق تقدمتور

 خواهد آمد. 
صوورت عودم  تر دردهود. بوه بیوان دقیوقدهنوده افوزایش میاولیه، احتمال بازیافت وثیقوه را بورای قرض همچنین حق تقدم

شوده بایود بوه دادگواه رجووع کنود و پو  از اولیوه در وثیقوه، بورای بازیافوت اعتبوار سوخت قدمدهنده از حق تبرخورداری قرض
ربوط، از امکوان تصورف اولیوه در دارایوی ذی قودمدریافت حکم دادگاه در اجازه تصرف دارایی، پ  از خواهان دیگری با حق ت

 دارایی برخوردار خواهد بود.

                                                                                                                                                                                         
1 Perfection. 

صورت کامل مورد بررسی قرار خواهد گرفت، از توضیح بیشتر در این قسمت اجتنواب از آنجا که در ادامه فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق به ۲
 شود.می

 قواعد ساده در ایجاد حق وثیقه

 معامله در وثیقهحق 

 دامنه گسترده وثایق منقول

 توصیف وثیقه عدم تملک

 مالی مجدد به وسیله وثیقهشدن تامینفراهم

 امکان گسترش عملی دامنه وثایق منقول

 سپاری اموال منقولایجاد تمایل اولیه در وثیقه
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این رو برای ارتقای جایگاه قدرت حق تقدم در اعمال حق وثیقه، در هر چارچوب حقووقی بایود سوازوکارهای مناسوبی از 
منوافع تووافقی و بوین دارنودگان  و یوا حوق تقودم دارایوییوک هوای قوراردادی ایجواد شوده بور گیری بین حوق وثیقوهبرای تصمیم
بعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی توثیقی موورد . در کنار آن ضروری است دیگر ا۲تنظیم شود 1غیرتوافقی

 .  3توجه قرار گیرد
 الف. حق تقدم بین دارندگان حق وثیقه

آن گوروه از بوه خصووص در  زیوادی دارد،اهمیوت  حقوق وثیقوهاولویت با توجه به انواع مختلف  تقدم و سازی قواعدساده
هر چه در یک نظوامی  .برخوردارند حق وثیقهانواع مختلفی از از های حقوقی که به واسطه قوانین خاص و گوناگون، چارچوب

تور خواهود بوود کوه بیشتر خواهد بود. مسواله وقتوی جودیهای ممکن بیشتر باشد، احتمال تضاد بین این منافع حق وثیقهتعداد 
گیری بوه کنند. در این مواقع عمومواً تصومیمرا تعیین  حق وثیقهن انواع مختلف بی حق تقدمقوانین مختلف ناظر بر آنها نتوانند 

شود. این مساله خوود ینی و در برخی موارد ناسازگار میبز منجر به نتایج غیرقابل پیششود که این امر نیمقام قضایی محول می
 یابد. یت از اعتباردهندگان کاهش میمنجر به عدم اطمینان حقوقی بیشتر اعتباردهندگان شده و در نهایت سطح حما

ایون قاعوده کلوی اسوت کوه اولوین  بخشوی بوا اتخواذسازی قاعده تقدم و اولویوتد مطلوب معمول در این زمینه، سادهرویکر
براسواس  تقودمبرخوردار خواهد بود. از این رو  حق تقدمصرفنظر از نوع دارایی به وثیقه سپرده شده، از  حق وثیقه،کننده ثبت
نیوز بوا الوزام اطوالع عموومی و ثبوت  حوق وثیقوهمشخص خواهد شد. به این ترتیب در صورتیکه ایجواد  حق وثیقهیخ ایجاد تار

توان در ی استثناها را برای این قاعده کلی میصرفاً برخدر حالت بهترین عملکرد، همراه باشد، اجرای آن نیز ساده خواهد بود. 
 .  باشدهای اجتماعی یا تجاری سیاست ل شده با لغو و نادیده انگاشتننظر گرفت که باید محدود به موارد اعما

 ب. حق تقدم بین دارندگان منافع توافقی و دیگر سازوکارها
های کلی، تنظیم قواعدی در خصوص تضاد منافع احتمالی ناشی از وجود سوازوکارهای غیور تووافقی از اهداف چهارچوب

وافقی نیز به دنبال فراهم کردن ارجحیت در قبال دیگور اعتباردهنودگان بوه ذینفعوان ، سازوکارهای غیرتحق وثیقهاست. همانند 
برخووردار  اندزودتر حق وثیقه خود را ثبت کرده نسبت به اعتباردهندگانی که حق تقدماز  حتی خود هستند. در برخی موارد آنها

 د.کشای را به چالش میاعتبار وثیقهبینی در حمایت از این مساله اطمینان قوی و قابلیت پیش شوند کهمی
شود بوه ر این زمینه نیز استثنا منظور میحذف سازوکارهای غیرتوافقی است. البته د ،بهترین راهکار در مقابله با این مساله

هوای ی ماننود دسوتمزد کوارگران یوا رجحواناین نحو که صرفاً سازوکارهای غیرتوافقی ضروری در حووزه اجتمواعی یوا اقتصواد
کوه انوواع جدیودی از مووارد  یوز توجوه کننودنباید به این مساله گذاران قانون الیاتی از قابلیت اعمال برخوردارند. عالوه براین،م

های ی ایون حقووق غیور تووافقی در سوامانهبینی با الوزام اعوالم عموومشفافیت و قابلیت پیش و استثنا در این زمینه ایجاد نکنند
 دنبال شود. مربوطه

 ابعاد عملیاتی ج. دیگر
موورد توجوه  اولیاه قای ت حاق اتمال برای دارای، داشبن تصر  در الاا  تی ربط، عموماً در تدوین قوانین و مقررات ذی

ایون حوق نیوز  ؛ هرچند برای اجرا و اعموالشودای میمالی وثیقهالزام تصرف دارایی منجر به کاهش گستره تامین زیرا قرار گیرد
 گرفته شده باشد. در نظرهای الزم باید زیرساخت

گیرد. محودودیت و آن مورد توجه قرار می اسبمرار عموماً ،اولیه در وثیقه قدم، در تنظیم مقررات ناظر بر حق تبراینعالوه
دنبال پوذیر بوهرا برای وثیقهگذار مشکالتی ، عموماً در صورت نکول وثیقهوثیقهعدم استمرار حق وثیقه به محصوالت و عواید 

انوواع  ،کارگیری رویکردهوای نووین حقووقیای بوا بوهموالی وثیقوهخواهد داشت. در حقیقت از آنجوا کوه در بسوط ظرفیوت تامین
گوذار در برخوی و بوا توجوه بوه آنکوه وثیقه گیرند؛قرار می شرایط مورد پذیرشعنوان وثایق واجدهای منقول بهیمختلفی از دارای

کنود و دارایوی اولیوه و یوا حتوی شده را قبل از آزاد شدن وثیقوه بوه کواالی دیگوری تبودیل میسپردهدارایی منقول به وثیقه ،موارد
بنوابراین ضوروری اسوت راهکواری  قی ممکن است بتوانود بفوروش برسواند؛های حقودارایی ثانویه تولید شده را در برخی نظام

 اص در نظام حقوقی وثیقه مورد توجه قرار گرفته باشد. پذیر در این شرایط خبرای حفظ حقوق وثیقه

                                                                                                                                                                                         
1 Consensual and Non-Consensual Interests. 

 اند.( استخراج شده۲333مطالب ناظر بر موارد فوق از دمبوئِک و یارلی ) ۲

  ( استفاده شده است.۲33۶شده از فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا )وثیقه سپردهدر تشریح ابعاد عملیاتی در استفاده از حق تقدم در تصرف دارایی به 3
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حتوی بوا فوروش و  به این ترتیوبگیرد. مورد توجه قرار می حق وثیقه زنجیرم شینشیسبه تی در این موارد عموماً رویکرد 
اولیوه و  قودمذیر از حق تپشده در بانک، مجدداً وثیقهگذاریبه دارایی دیگر و حتی به وجه نقد سپرده توثیقییا با تبدیل دارایی 

حوق شودن زنجیوره شده در بانک برخووردار اسوت. در حقیقوت در صوورت شکستهگذاریحتی برداشت از موجودی نقد سپرده
 شدت افزایش خواهد یافت.مالی به، هزینه تامینوثیقه

رد کوه بانوک در بازیافوت توان به این مساله اشواره کو، میحق وثیقهتر ضرورت استمرار زنجیره اعمال جهت توصیف دقیق
مقابل، ملزم به رجوع به وی برای مذاکره قبل از طوی کوردن فرآینود رسومی رجووع بوه دادگواه جهوت وام در صورت نکول طرف

اولیه خود در وثیقه خواهد شد. در صورت عدم موفقیت مذاکره، هزینه رجوع به دادگاه و انجوام فرآینود داوری  قدماعاده حق ت
ه ممکون اسوت رای دادگواه از حوق دلیل تبودیل وثیقوشده توسط بانک خواهد افزود و در نهایت نیز بهلی انجاممابر هزینه تامین

یافته تغییر یابد که ایون مسواله خوود احتموال بازیافوت شده به حق غیر اولیه در دارایی تبدیلسپردهوثیقهاولیه در دارایی به تقدم
 وام را کاهش خواهد داد.

خرج دهد. اموا بوا توجوه بوه دهنده باید احتیاط زیادی را در نظارت بر نحوه تبدیل وثیقه بهقرض ،ین شرایطبراین در اعالوه
های دیگر تبدیل شوند، از این رو هزینه اعمال توانند با سرعت به داراییگیرندگان میآنکه تجهیزات یا محصوالت برخی قرض

در  ؛یابدشدت افزایش میای بهر مجموع هزینه این نوع تسهیالت وثیقهدهنده نیز چشمگیر خواهد بود و داحتیاط توسط قرض
شدت کاهش خواهد یافت و بانوک ملوزم بوه لحواظ نور  بهوره بواال، دوره کوتواه حدی که تمایل به اعطای این نوع تسهیالت به

 خواهد شد. وثیقهشدن زنجیره حق در صورت عدم شکسته ایبازپرداخت و کاهش شدید ارزش این نوع تسهیالت وثیقه
هوایی منقوول واجدشورایط در موالی و تمرکوز بور افوزایش تعوداد داراییبنابراین در صورتیکه با هدف گسترش ظرفیت تامین

سپار در نظور گرفتوه شوود، شده برای وثیقهسپردهوثیقهسپاری، حق اعمال دخل و تصرف در دارایی منقول و غیرمنقول بهوثیقه
با زیرساخت حقوقی عدم محدودیت و استمرار حق وثیقه به محصوالت و عوایود وثیقوه تجهیوز ضروری است این زیرساخت 

 شود.
در  1گاردان هاایوا  در وثیقاه در اولیاه تقای  حاق تساری باه تووانیخاص از ضرورت استمرار حق وثیقه م یمثال عنوانبه
 صوورتبه گوردان هوایوام هیوارا بوا وثیقوه اولیوه قودمت حوق ،هوانظام یوندر ا یقوتاشاره کورد. در حق یشرفتهپ یحقوق یهانظام

 در نظور گردان اعتبار برای سقفی عموماً و یابدمی تسری متقاضی به دهندهتسهیالت توسط شدهارائه جدید هایوام به خودکار
 گورفتندر نظور  بوا همچنوین. باشود برخوردار اعتبار از سقف این اعتباری ریسک پوشش امکان از باید وثیقه که شودمی گرفته
 دیگور در ثانویوه قودمت حوق بوا سوپاریوثیقه بورای شودهسپردهوثیقهبه دارایی گذاریارزش امکان گردان، اعتبار برای فوق سقف

 بخشدمی تسهیل را گردان اعتبار اعطای فرآیند خود وثیقه، اولیه قدمت حق تسری امکان رو این از. شد خواهد فراهم معامالت
 .دهدمی کاهش شدتبه وثیقه جدید قرارداد تنظیم در را اعتبار نوع این معامالتی هزینه و

ای که زودتور از دیگوران حوق خوود را در سوامانه ثبوت وثوایق در کنار ضرورت تصریح حق تقدم دارنده حق وثیقهاز این رو 
حق تصریح استمرار سازی جایگاه آن نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در وثیقه، باید ثبت کرده و همچنین شفاف

در طراحوی  برای اعمال حق تقدم اولیه، عدم الزام در تصرف دارایی مراههبه، حق وثیقهشدن زنجیره عدم شکسته تقدم اولیه و
   .(۶)شکل  سپاری اموال منقول مورد توجه قرار گیرندنظام حقوقی زیربنایی الزم جهت کارکرد مناسب وثیقه

                                                                                                                                                                                         
1 Revolving Loans. 
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 ابعاد ضروری در طراحی چارچوب حق تقدم در اعمال حق وثیقه -۶ شکل
 .محققماخذ: 

 حق وثیقهاجرا یا اعمال  ۲.۲.۲.۲
ای، کاهش ریسک اعتباری با افزایش احتموال بازپرداخوت، نوه تنهوا در سررسوید، بلکوه در صوورت هدف اصلی از اعتبار وثیقه

نکول بدهکاران است که با طراحی سازوکارهای مناسب در اعمال حق وثیقه، تامین خواهد شد. البته این مسواله از دو بعود در 
ربوط در قبوال بودهکاران یوا حوداقل از های اعموال تعهود ذینی بر کاهش ریسوککاهش ریسک موثر خواهد بود. بعد اول، مبت

رائه حق وثیقوه بور یوک دارایوی با اتر، به بیان دقیقاست.  در اللرت نکلل حق وثیقهکاهش فشار سازوکارهای اتمال طریق 
و بوه  شودهعتبارگیرنوده خارجمالکیوت اربوط از دارایوی ذی ایون مسواله کوه در صوورت نکوول، به اعتباردهنده، و اعوالم عموومی

بدهی خود را به موقع پرداخوت کورده و  ای در اعتبارگیرندگان به وجود خواهد آمد تاانگیزه یت اعتباردهنده در خواهد آمد؛مالک
وکارهای بوا ارگیرندگان و پرداخت آنها به کسبپذیری اعتبرا کاهش دهند. این مساله حتی بر میزان ریسک ریسک اعتباری خود
واسوطه کوول نیوز بوه. البتوه در صوورت نمنجور خواهود شودریسک اعتبواری آنهوا  گذار خواهد بود و به کاهشریسک باال نیز اثر

 ، اعتباردهندگان از پشتیبانی باالیی برخوردار خواهند شد.حق وثیقهفرآیندهای سریع اعمال 
. از آنجوا کوه بوا نکوول رقیب است گر بسبانکاراندر ارتباط با دی حق وثیقههای اتمال کاهش ریسکبعد دوم نیز مبتنی بر 

حق با اعطای  دهندگان نیز وجود خواهد داشت؛قرضاحتمال نکول وی در مقابل دیگر  ،اعتبارگیرنده در قبال یک اعتباردهنده
ن )چوه به یوک اعتباردهنوده، وی از احتموال بازیافوت بودهی خوود در مقایسوه بوا دیگور اعتباردهنودگا تقدم در اعمال حق وثیقه

 (.۲333دمبوئِک و یارلی ای( برخوردار خواهد شد )ای و چه غیروثیقهاعتباردهندگان وثیقه
، در کنوار امکوان تملوک و تصورفالزامات قضایی خاصی بورای اطمینوان از  با این وجود فرآیندهای فوق در صورت وجود

و فوروش  ملکسرعت با تبه اعتبارگیرنده بتواند ،مقابلنحوی که در صورت نکول طرفموثر خواهد بود. بهفروش سریع وثیقه 
های منقول کوه رد داراییخصوص در مواین مساله به .بکاهدای وثیقه از میزان ریسک اعتباری ناشی از اعطای تسهیالت وثیقه

شوامل هوای منقوول دارنود، از اهمیوت حیواتی برخووردار اسوت. در حقیقوت بسویاری از ایون داراییمر بسیار کوتواهی ععموماً 
دیگر از مشوتری در بوازار  ،که با گذر زمان و تغییر فصل هستندمدت و یا کاالهایی کاالهای فاسد شدنی یا اسناد اعتباری کوتاه

روز بوودن، قابلیوت عرضوه در بوازار بورای و یا با فاسد شدن و یا حتی با کاهش مزیت تکنولوژیکی و بوه برخوردار نخواهند بود
کوه -دوره زمانی بلندمدتی را طلب نماید  ،های غیرمنقولگر فرآیند تصاحب و فروش آنها مانند دارایی. بنابراین افروش ندارند

دیگور امکوان  -( ۲33۶شووند )فالیسویگ، صوفویان، دمالپمنوا زده میهای غیرمنقول یک تا سه سوال تخموینعموماً برای دارایی
گیرنوده ریسوک اعتبواری نکوول قرضو وی ملوزم بوه تقبول  نداشوتهبه پشوتوانه ایون امووال وجوود بازیافت وام برای اعتباردهنده 

 .شودمی
شووند توا نحوی طراحوی میهای موورد نیواز بوهای، عمومواً زیرسواختموالی وثیقوهبنابراین در کاهش ریسوک فووق در تامین

شی از اعمال حوق وثیقوه اعتباردهنده به مح  نکول اعتبارگیرنده از توانایی اعمال سریع حق وثیقه برخوردار شده و ریسک نا
 (.7توسط دیگر بستانکارن برای وی به حداقل ممکن برسد )شکل 

 الف. قدرت اعمال در قبال بدهکاران

 عدم الزام در تصرف دارایی برای اعمال حق تقدم اولیه

 حق تقدم نسبت به دیگر دارندگان حق وثیقه

جایگاه نسبت به دارندگان منافع توافقی و غیرتوافقی در 
 وثیقه

 شدن زنجیره حق وثیقهاستمرار و عدم شکسته

 های گردانتسری حق تقدم در تصرف در وام

 دیگر ابعاد عملیاتی

 جایگاه نسبت به دیگران
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 اشود. در حقیقوت در کنوار طووالنیتواند کارا بمنقول، عموماً فرآیند مرسوم رجوع به دادگاه نمی اموال حق وثیقهدر اعمال 
وجود خواهود آمود و منجور بوه بودن این فرآیند و برخی خطاهای موجود در اعالم حکم، مشکالت زیادی بورای اعتباردهنوده بوه

مدت اخذ رای نهوایی از دادگواه، ارزیوابی و ارزشوگذاری بر فرآیند طوالنی خواهد شد. عاله حق وثیقهشدن دوره اعمال طوالنی
شوودن نتیجووه نهووایی داوری شووده توسووط دادگوواه، بوور پیچیووده، نامشووخص و طوالنیهای مشووخصدارایووی و حووراج آن در رویووه

 افزاید. می
های اجرایی دادگاه مبتنی بر پرداخت درصدی از ارزش مطالبه هنگام تنظیم الیحوه، در در کنار مسائل فوق، باال بودن هزینه

حوق روش دارایی، در نهایت هزینه مالی اعموال گذاری و فکنار ضرورت پرداخت کارمزد وکیل و انحصاری بودن فرآیند قیمت
در بسیاری از کشورها عدم وجود دادگاه تخصصی در حوزه بوانکی و عودم اشوراف قضوات از این رو دهد. را افزایش می وثیقه

 یافزاید.ب حق وثیقهتواند بر مشکالت موجود در اعمال ای میمالی وثیقههای ابتدایی استفاده از تامینبه حقوق وثیقه در سال
ای را موالی وثیقوهبودن ایون فرآینود، انگیوزه تامین ملک وثیقه در صورت طوالنیبراین ضرورت اخذ حکم دادگاه در تعالوه

های شده در حد امکان اتکوا بوه رویوه دادگواه حوذف شوود و رویوههای حقوقی سعیکاهش خواهد داد. از این رو در برخی نظام
را، تا جایی که منجور بوه نقو   1عنوان مثال در برخی کشورها حق تصرف شخصی وثیقه. بهجایگزین مورد استفاده قرار گیرد

 .(۲33۶)فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا  دانندنشود، مجاز می ۲آرامش
شود میزان توانایی بودهکاران در اسوتفاده ( نیز مطرح می۲333)دمبوئِک و یارلی که توسط ای در این راستا مهمترین مساله

از شناسایی نکول تا فروش دارایوی و  حق وثیقه،این سوال در تمامی مراحل اعمال  به نظر آنها است. 3کارهای خودیاریراهاز 
مطرح است. در این خصوص چارچوب حقوقی باید تعادل بین تضادهای موجود در منوافع را از  ،توزیع عواید ناشی از فروش

بدهکاران و اجتناب از دخالت بیش از حد دولت یا مقامات  توسطاز حقوق استفاده ق حمایت از بستانکار در مقابل سوء طری
 قضایی، فراهم نماید.
اسوت. وضوع چنوین الزاموی منجور  حق وثیقهالزام رجوع به دادگاه قبل از اعمال  ،ترین سواالت در این زمینهیکی از ابتدایی

ین رو در بسویاری از کشوورها، خوود بودهکار بوه صوورت خواهد شد. از ا حق وثیقهبه ممانعت شدید در عواید ناشی از اعمال 
هوای شوود کوه تواخیر و هزینوهی انجوام میبوه نحوو دازد. حتی اگر نیاز به قضاوت باشد، این امرپراین حق میمستقیم به اعمال 

 شود.میواهد خاص ناظر بر طلب استفاده های قضایی کوتاه براساس ششود و از رویهوارده بر اعتباردهندگان محدود 
و فوروش  تملوکشوود کوه آیوا ضورورت دارد اعتباردهنوده بورای در طراحی چارچوب حقوقی مربوطه به این مساله توجه می

. تواند این اموور را انجوام دهودربط میم و مجوزی از مقامات ذیاز دادگاه حکم دریافت کند یا بدون نیاز به حک توثیقیدارایی 
بورای بط نیاز باشد، ضروری است مبتنی بر دفاعیه محدود و حداقل تشریفات الزم باشود )ردر صورتیکه به حکم از مراجع ذی

. هر چه نظام قضایی ناکارآمدتر باشود، اسوتفاده از راهکارهوای خودیواری 3ابل(مقو نکول طرف حق وثیقهمثال مدارک دال بر 
نودگان بوه مقودار زیوادی در معورض سووء اسوتفاده تر است. با این وجود در این راهکار نیوز ممکون اسوت اعتبارگیرمتقاعدکننده

انجوام شوود کوه از جملوه ایون  حمایت از اتببارگیرنیگاناعتباردهندگان قرار گیرند. از این رو اعمال این راهکارها باید در کنار 
ول و الوزام توان به موارد زیور اشواره نموود: اطوالع قبلوی، دوره انتظوار اعموال حوق وثیقوه، حوق برطورف کوردن نکوراهکارها می

اعتباردهندگان نیز قبل از جلسه دادگاه باید سوند  5اعتباردهنده به استفاده از راهکارهای قابل قبول تجاری در اعمال حق وثیقه.
اتفواق بیافتود، بوا ایون وجوود  مبتنی بر مالکیت حق اعمال را به دادگاه تسلیم کنند. هور چنود ایون حوق بایود بودون نقو  صولح

آمیز دارایوی و انصوراف از تملوک دارایوی تووثیقی، از انند در صورت امتناع اعتبارگیرنده از تسلیم مسوالمتتواعتباردهندگان می
 دخالت دادگاه استفاده کنند.

                                                                                                                                                                                         
1 Private Repossession of Collateral. 
2 Breach of the Peace 
3 Self-Help Remedies. 

دهنده صورت سریع انجام شود تا از اعمال هزینه بر قرضموجود نیست، فرآیند داوری به دادگاهشده در شرایطی که امکان حذف رای در حد امکان سعی 3
 (.۲33۶قه در طول زمان جلوگیری شود )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا واسطه کاهش ارزش وثیبه
شوده در  شده در تملک و تصرف شخصی وثیقه و یا سوء استفاده از حقوق در نظر گرفتوهعموماً در صورت تخلف اعتباردهنده از شرایط در نظر گرفته  5

 (.  ۲33۶ان، دمالپمنا های سنگینی برای وی منظور خواهد شد )فالیسیگ، صفویقانون، مجازات
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های حقوقی متفاوت تفاسیر گوناگونی دارد. به صورت کلی بر این اساس البته اعمال حق وثیقه بدون نق  صلح در نظام
توانود موثالً ه زور وارد شدن به ملک خصوصی برای اعاده حق خوود اسوتفاده کنود. معمووالد فورد میتواند از زور یا بطلبکار نمی

تواند بودون شکسوتن موتور سیکلت توثیقی را از خیابان یا از پارکینگ عمومی به تصرف خود درآورد. در برخی کشورها نیز می
ن، صرفنظر از اینکوه دارایوی بوا حفوظ توداوم در عوایود و برایقفل، وارد ملک خصوصی شود و مال را به تصرف درآورد. عالوه

سووم، بواز ها در تصرف چه فردی است؛ حتی در صورت تصرف دارایوی توسوط طرفشناور بودن برای دامنه وسیعی از دارایی
کوار صورت شخصی نسبت بوه تصورف آن موال اقودام کنود و آن فورد نیوز بایود در فرآینود تصورف موال بوا طلبتواند بهطلبکار می

تواند با رجوع به بانوک و ارائوه دسوتور دادگواه بوه دهنده میهمکاری نماید. برای مثال با استناد به قاعده تداوم در عواید، قرض
 (.۲33۶ادعای طلب نسبت به پول سپرده شده ناشی از فروش وثیقه در حساب بدهکار بپردازد )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا 

رزش دارایووی از اهمیووت بوواالیی برخوووردار اسووت. اغلووب سوورعت بوواال از طریووق فووروش ینوود فووروش، سوورعت حفووظ ادر فرآ
زیر قیمت فروخته خواهود شود. در رویکورد  شود و دارایی ویارگیرنده تمام میهر چند به ضرر اعتب ،آیدخصوصی به دست می

ه و اختیوارات مقاموات قضوایی در بایود قواعود حواکم بور آن شوفاف بوود ،جایگزین نیز اگر فروش دارایی به دادگاه واگذار شد
 .(۲333دمبوئِک و یارلی ) تفسیر محدود شود

 

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

 در قبال دیگر اعتباردهندگانب. قدرت اعمال 
ای بور رفتوار دیگور در چوارچوب در نظور گرفتوه شوده بایود مشوخص شوود کوه چقودر عمول فوردی یوک اعتباردهنوده وثیقوه

؛ ای اثرگذار خواهد بود. رویکرد ارجح در این زمینه آن است که حق تمامی آنها نباید به مرحلوه اجورا درآیوداعتباردهندگان وثیقه
تر یک به بیان دقیقدارند. را جهت اطمینان از برخورداری از حمایت الزم در منافع خود  ،حق دخالت در رویههرچند همه آنها 
 ای باید از حق تقدم اولیه در دارایی برخوردار باشد.اعتباردهنده وثیقه

ا بوه جریوان بیاندازنود. توانند حکمی مبنی بر به اجرا گذاشتن حوق خوود رای مید ورشکستگی، اعتباردهندگان وثیقهدر فرآین
آنها در قبوال  حقمنجر به حفظ تواند اما حداقل می ؛دهدزمانی که به آن نیاز است، کاهش می زش حق وثیقه راچنین حکمی ار

توانند به ازای تواخیر در تحقوق ای میچنین شرایطی اعتباردهندگان وثیقهدر  دیگر اعتباردهندگان در فرآیند فروش دارایی شود.

 قدرت اعمال حق وثیقه در قبال بدهکار

 ضرورت امکان اعمال حق تصرف شخصی وثیقه راهکار اول
 ضرورت عدم نق  آرامش

 شدن زمان الزم برای تصاحب و فروش داراییکوتاه
 هزینه دادگاهعدم نیاز به رای نامعلوم و پر 

 گذاری داراییانحصاری نشدن فرآیند فروش و قیمت

 قدرت اعمال حق وثیقه در قبال دیگر بستانکاران

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

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

 ضرورت وجود قواعد شفاف در فروش دارایی رجوع به دادگاه با دفاعیه محدود و تشریفات حداقل راهکار دوم
 گذاری محدود شدن اختیارات مقامات قضایی در قیمت
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ری توسوط اعتباردهنودگان شود که به نحوو مووثریق اموال اعتبارگیرنده انجام میثیقه نیز جبران شوند که این جبران از طارزش و
 (.۲333دمبوئِک و یارلی ) ای تقبل خواهد شدغیروثیقه

 الگوی کلی زیرساخت مقرراتی .۲.۲
 ایمالی وثیقهقش زیرساخت مقرراتی در تامینن .۲.۲.۱

ایون شوود و عمومواً تعریوف می ربوطمقرراتی ذی - روابط حقوقی بین دو طرف در چارچوب حقوقی ،مالیتامیناز آنجا که در 
و اعموال حوق  سوپاری و چگوونگی ثبوتوثیقه هوای واجودنووع رابطوه حقووقی، دامنوه دارایی ربط،و مقررات ذی قواعد حقوقی

عنوان مقرراتوی بوه-بنابراین زیرساخت حقوقی ؛کشندتصویر میاعتباردهنده نسبت به وثیقه در صورت نکول اعتبارگیرنده را به 
گیرند. اهمیوت ایون های کلیدی برپایه آن شکل میرود و دیگر زیرساختشمار میای بهمالی وثیقهمهمترین زیرساخت در تامین

 هووابنگاه از حتووی بسوویاری وثووایق، و مقرراتووی حقوووقی نظووام در تیمشووکال وجووود صووورت درزیرسوواخت در حوودی اسووت کووه 
 ماننود اعتبوار عرضوه یهواروش از برخویحتوی  و شوودمی کوتواه اعتبواردهی زنجیوره ، و در مواردیدهندنمی اعتبار درخواست

 (.۲31۴)بانک توسعه آسیایی  بود نخواهند برخوردار الزم توجیه از ، دیگرعاملیت و لیزینگ
 در سوالکالومیری ، الرایون، لیبرتوی و اشوتورگ  این امر در مطالعه تجربی دیگری که در مورد کشورهای نوظهور توسط 

انجام شده نیز به تصویر کشیده شده است. در این مطالعه مشاهده شده است که نسوبت ارزش وام بوه وثوایق منقوول در  ۲31۶
مقدار آن در کشوورهای بوا نظوام حقووقی ضوعیف اسوت؛ هرچنود مقودار کشورهای با نظام حقوقی مستحکم و قوی، بیشتر از 
برابور بووده  تقریبواًدر هر دو گروه کشوور فووق و بوا نظوام حقووقی متفواوت، نسبت فوق برای وثایق غیرمنقول، براساس شواهد 

ول منجور بوه تخصویص اند که پوایین بوودن مقودار نسوبت ارزش وام بوه وثیقوه منقواست. همچنین آنها به این مساله اشاره کرده
   مالی به پشتوانه اموال غیرمنقول به جای اموال منقول منتهی خواهد شد.نادرست منابع شده و در نهایت به گرایش تامین

ای به پشتوانه اموال منقول، انجام اصوالحات مالی وثیقهاز این رو بسیاری از کشورها برای دستیابی به منافع ناشی از تامین
المللوی در شوده بیناند. البته اصالحات براساس اسوتانداردهای پذیرفتهراتی و حقوقی را مورد توجه قرار دادهدر زیرساخت مقر

است که اعمال این اصالحات در کشورهایی که قانون مدنی بر  تواند اعمال شود. اما شواهد مبین این نکتههر نظام حقوقی می
 (.۲317 1پذیرفته شود )سولتانفتواند تر مینظام حقوقی حاکم است، خیلی سخت

ای خوود را کشوور نظوام حقووقی حواکم بور معوامالت وثیقوه 6۲شواهد همچنین حاکی از آن است که در طول دهه گذشته، 
مقرراتی با تاکید بر گسوترش دامنوه حوق وثیقوه بوه  -اند. در این دوره دو رویکرد کلی در اصالح زیرساخت قانونیاصالح کرده

باه جاای قالانین غیرجااا  و گسسابه  در روییارد اولآن موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت.  ۲های کواربردیادلاموال منقول و مع
های مترتب بر اشخاص حقیقی و حقوقی تودوین شود. در ایون اصوالح در خصوص انواع حق وثیقه الجلد، یک قانلن جاا 

هوای بلندمودت، هوای موالی، لیزینگد لیزینگهای کواربردی حوق وثیقوه مشوتمل بور موواردی ماننوقانونی، پوشش تمامی معادل
فروش با حفظ مالکیت و ...، در کنار تنظیم دقیق حق تقودم تملیوک دارایوی و اعموال ایون حوق در خوارج از فرآینود دادگواه در 

ح این اال ح قانلنی در کناار االا ای مورد توجه قرار گرفت. البته در رویکرد اول، مناقصه عمومی و خصوصی دارایی وثیقه
بورای ایجواد یوک نظوام  در روییارد دو . ایون در حوالی اسوت کوه حق وثیقه دنباال شایای و برخلرداری از سااانه ثبت سااانه

های الجالد در سااخبار اقرراتای ف لای ا رفی اقررات خااص بارای پلشاش کاسابیای، حقوقی پیشرفته در معامالت وثیقه
 .اتمال شی

ای از کشوورهایی کوه یکوی از دو رویکورد فووق را قدرت حقوق قوانونی در نمونوهنتایج حاصل از ارزیابی تغییر در شاخص 
بیوانگر آن  -1۴مندرج در نموودار -اند، برای زمان قبل و بعد از اعمال اصالحات اعمال نموده ۲31۶تا  ۲31۴های طول سال

قوق قانونی بوه وجوود آموده اسوت؛ اند، تغییر شگرفی در شاخص قدرت حاست که در کشورهایی که رویکرد اول را دنبال کرده
واحود )بوه ازای  6بیشترین تغییر در شاخص قودرت حقووق قوانونی معوادل  3نحوی که در بین کشورهای نمونه، در کستاریکابه

( و بنابراین افزایش شگرف دسترسی به اعتبار حاصل شده است. کمترین مقدار تغییور در شواخص قودرت 13به  ۲تغییر آن از 

                                                                                                                                                                                         
1 Sultanov. 
2 Functional Equivalents. 
3 Costa Rica. 
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در  طور متوسوط نیوز در کشوورهایی کوه اصوالحات زیوادواحود بووده اسوت. بوه ۲واسوطه ایون اصوالحات نیوز بهحقوق قوانونی 
واحد تغییر در شواخص قودرت حقووق قوانونی  ۵اند، زیرساخت قانونی در کنار اصالح سامانه ثبت وثایق منقول را دنبال کرده

 ( حاصل شده است.5به  ۴)به ازای تغییر از 
اند، در مکزیوک بیشوترین تغییور در کشورهایی که اصالحات اندک در زیرساخت قانونی را دنبال کرده این درحالی است که

( و کمترین تغییر نیز در کشورهای جمهوری چک 13به  ۶واحد )به ازای تغییر از  ۴در شاخص قدرت حقوق قانونی و معادل 
واحود  3اند، وسط در کشورهایی که رویکرد دوم را دنبال کردهطور متواحد اتفاق افتاده است. از این رو به 1و اندونزی معادل 

 .1تغییر در شاخص قدرت حقوق قانونی اعمال شده است
اند، حضور کشور ای اعمال نمودهمالی وثیقههای تامیناصالحات زیادی در زیرساخت 1۴در بین کشورهایی که در نمودار 

بت باالی آن در شاخص قدرت حقوق قانونی در مقایسه با امتیاز ایوران بسویار افغانستان از کشورهای منطقه منا و امتیاز به نس
ای از بین کشورهای عضو منطقه منا فقط افغانستان از یک قانون مودرن در معوامالت وثیقوه ۲313در سال  ۲قابل توجه است.

بوط در تعوداد رکوه مقوررات ذیای داشوتند برخوردار بود و دیگر کشورهای این منطقه، چارچوب حقوقی غیرمنسجم و گسسته
 (.  ۲313بیشماری قانون متمایز درج شده بود )آلوارز دمال کمپا ژوئن 

ای را تصویب کرد و سامانه مالی وثیقهقانون جدید تامین ۲335البته توجه به این نکته ضروری است که این کشور در سال 
سال قبول  13بین کشورهای حوزه منا و همسایه ایران، از بیش از  اندازی شد. از این رو درراه ۲313ثبت وثایق آن نیز در سال 

تور بوه سوازی کورده اسوت. بوا نگواهی کلیبه ضرورت اعمال اصالحات در این زمینه پی برده و اقدامات الزم را طراحوی و پیاده
مطالعوات قبلوی و در  شود که براساس اطالعات آنهوا مبتنوی بوروضعیت اصالحات در کشورهای همسایه ایران نیز مشاهده می

، کشوورهای اروپوا و آسویای مرکوزی در  ۲5کشورهای حوزه منا و کشورهای اروپا و آسویای مرکوزی در جودول  بندیقالب طبقه
 ۲317توا  ۲313نحویکوه از سوال اند، بهمقایسه با کشورهای حوزه منا بیشتر تمایل به اعموال اصوالحات در ایون حووزه داشوته

 کشور تغییر کرده است. 7به  3کشور و در حوزه اروپا و آسیای مرکزی از  7به  ۵ا از تعداد آنها در حوزه من

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

- Doing Business. (2017). Getting Credit: Legal Rights – Two Approaches to Developing an Integrated 

Secured Transactions Regime. Retrieved from: http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2016/gc-

legal-rights 
 گزارش شده است. ۲عدد  ۲31۴امتیاز ایران در این شاخص از سال  ۲



  اییقهوث مالییندر تام یازمورد ن هاییرساختز

97 

 
 تغییر شاخص قدرت حقوق قانونی در اقتصادهایی که دست به اصالحات زدند -۱۴ نمودار

 شده است. یبررس ۲31۶تا  ۲31۴ یزمان یهادر دوره ربط،یذ یکرداصالحات در قالب دو روتوضیحات: 
 (Doing Business 2017)ماخذ 

مشواهده  ۲5در مورد کشورهای همسایه ایران نیز براساس دیگور اطالعوات موجوود در کنوار اطالعوات منودرج در جودول 
کشور افغانستان، پاکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، عراق و ترکیه، صرفاً کشور عراق که  7شود که از بین مجموع می

، دیگر کشورها دست بوه اصوالحاتی در 1مقدار صفر گزارش شده است ۲31۴ی آن از سال مقدار شاخص قدرت حقوق قانون
تصوویب  ۲316انود. بوه عنووان مثوال در ترکیوه در سوال ای با تاکید بر زیرساخت مقرراتی مورد نیواز زدهمالی وثیقهزمینه تامین

و امکوان اعموال حوق وثیقوه در فرآینودی خوارج از  ای مبتنی بر تاسی  سامانه جامع وثوایققانون جدید ناظر بر معامالت وثیقه
   ۲شود.دادگاه مشاهده می

 
 

                                                                                                                                                                                         
1 http://www.doingbusiness.org/data. 
2 http://www.doingbusiness.org/data/exploretopics/getting-credit/reforms. 
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 ای در حوزه منا و اروپا و آسیای مرکزیمالی وثیقهکننده اص حات در تامینگج ره کشورهای اعما  –۲5 جدول
 ۲۲313 ۲31۴ ۲31۵ ۲31۶ ۲317 

کشورهای منا
1

 
 افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان افغانستان

 اردن اردن اردن اردن اردن
 لبنان لبنان لبنان لبنان لبنان

 امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی امارات متحده عربی
 فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین فلسطین
 مراکش مراکش مراکش مراکش مراکش

 مصر مصر   
 پاکستان    

تعداد
 

۵ ۵ ۵ ۶ 7 

کشورهای اروپا و آسیای مرکزی
1

 

 آذربایجان آذربایجان آذربایجان آذربایجان آذربایجان
 بالروس بالروس بالروس بالروس بالروس
 تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان تاجیکستان ازبکستان

 ازبکستان ازبکستان ازبکستان ازبکستان 
 قرقیزستان قرقیزستان   
 ارمنستان    
تعداد گرجستان    

 

3 ۴ ۴ ۵ 7 
 ای زده به گروه کشورهای مربوطه اضافه شده است.مالی وثیقههای تامیندر هر سال کشوری که دست به اصالحات در زیرساخت –1
 استفاده شده است. ۲313نوامبر  در استخراج اطالعات این سال از اسالیدهای آلوارز دمال کمپا در -۲

  (MacEachern & Konidari)، مک ایچرن و کونیوداری۲31۵ (Barskly)(، برسکلی ۲31۴و  ۲313: آلوارز دمال کمپا )نوامبر مآخذ
 (.۲317و سولتانف ) ۲31۶

ای برخوردار مالی وثیقههای گذشته در بسیاری از کشورهایی که از زیرساخت حقوقی الزم در تامیناز این رو در طول سال
های موجود برطرف شود و با تکیه بر ظرفیت اموال منقوول، میوزان دسترسوی بوه اعتبوار ی انجام شده تا کاستینبودند، اصالحات
شوده در اقتصوادهای در حوال گوذار ( در مطالعوه اصوالحات حقووقی انجام۲313هزلمن، پیسوتور و ویوگ ) افزایش یابد. حتی

ر وثیقه در اقایسه با تغییر در قلانین ناظر بر ورشیسبگی، نقاش تغییر در قلانین ناظر باروپای شرقی به این نتیجه رسیدند که 
. بنابراین اصالحات حقوقی و اعمال تغییرات در نظام حقوقی ناظر بر وثایق منقوول تری در ترضه اتببار ایاا نملدم استاهم

ر انودونزی اشواره کورد کوه بوا تووان بوه کشووکنود. در ایون زمینوه میمالی ایفوا مینقش مهمی در ارتقا زیرساخت این روش تامین
های چارچوب حقوقی، مقرراتوی ای را مورد استفاده قرار داده بود، اما به دلیل کاستیمالی وثیقهتامین 1555وجودیکه از سال 

های مختلف همکاری بین بانک جهانی و وزارت قوانون نامهتفاهم ۲31۴و  ۲313های مالی، در سالو نهادی این روش تامین
   (.۲317)گروه بانک جهانی انسانی این کشور منعقد شد تا چارچوب حقوقی و قانونی موجود بهبود پیدا کند و حقوق 

ها و برخوی قووانین و توان به تمرکز آن بر قوانون مودنی و قوانون شورکتفوق در این کشور می های چارچوباز جمله کاستی
ای و تکه تکه بالدن آن، االی وثیقهقلانین و اقررات ناظر بر تااینتی  ییپارچگی و انسجا  در مقررات دیگر اشاره کرد. این 

گیری پیچیایگی و انجر به تی  شاافیت چارچلب حقلقی، تای  تقاارن اع تااتی و در برخای االارد تاااد قاانلنی و شایل
 مثوال بورای. برخلردار نبلدنی الز  اجرای، پشبلانه از اقررات و قلانین الارد، برخی حبی در .الاااات غیر ضروری شیم بلد

نداشت و این مساله اعمال حق وثیقوه را بوا  اشراف دادگاه حکم به نیاز بدون نکول از بعد مال تصرف ضرورت به اجرا قسمت
سازی کوارا بوا همکواری بانوک ربط با قابلیت پیادهمشکل مواجه کرده بود. از این رو اعمال اصالحات در قوانین و مقررات ذی

   (.۲317این کشور دنبال شد )گروه بانک جهانی جهانی در
الجزایر اقیانوس آرام نیز بوه ای در کشورهای مجمعمالی وثیقهسازی موفق تامیندر پیاده و مقرراتی نقش زیرساخت قانونی

ر اعمال نظام حقوقی ضعیف و بدون وجود زیرساخت قانونی الزم د شده در این کشورها،اثبات رسیده است. در مطالعه انجام
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در صورت ورشکستگی اعتبارگیرنده، در کنار سازوکارهای مقرراتی و اجرایی ضعیف و نیاز وافر به دخالوت دادگواه  حق وثیقه
و تملیک وثیقه با مدت زمان طووالنی اجورای حکوم، از جملوه مشوکالت موجوود در افوزایش دسترسوی بوه اعتبوار از  تصرف در

   (.۲31۴)بانک توسعه آسیایی شده است ای عنوان مالی وثیقهطریق تامین
ای بوه پشوتوانه امووال منقوول، در مالی وثیقوهسازی موثر تامیناز این رو با توجه به نقش کلیدی زیرساخت مقرراتی در پیاده

 شود.سازی این زیرساخت بررسی میادامه رویکرد استاندارد در پیاده

 خت مقرراتیسازی زیرسااستاندارد در پیاده رویکرد .۲.۲.۲

شده توسوط کمیسویون حقووق تجوارت سازی زیرساخت مقرراتی، بر چارچوب معرفیعنوان الگویی کلی و استاندارد در پیادهبه
به تنظویم رهنمودهوایی در  ۲33۲از سال  . در حقیقت این کمیسیون1شویمالملل سازمان ملل متحد )آنسیترال( متمرکز میبین

البتوه ایون کمیسویون در کنوار تنظویم سوازی آن نمووده اسوت. ی بوه دیگور کشوورها بورای پیادهاین زمینوه پرداختوه و کموک مووثر
انودازی رهنمودهای مقرراتی و کمک به دیگر کشورها در پوشش زیرساخت مقرراتی مورد نیاز، زیرساخت عملیاتی ناظر بور راه

در تنظویم  در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سامانه ثبت وثایق در اعمال حق وثیقه را نیز مورد توجه قرار داده است که
از قابلیوت اسوتفاده  ها. از این رو این رهنمودعمومی و متداولی استفاده شود از واژگان حقوقی شدهها عموماً سعیاین رهنمود
تووان بوه و میصوورت منعطفوی تنظویم شوده هوا بهپذیری در کشورهای مختلف برخوردار است. همچنین ایون رهنمودو انطباق

 سازی کرد.و پیاده دادهراحتی آن را با مقررات داخلی تطبیق 
ون حقووق تجوارت یکمیسو شوده توسوطای منتشردر خصوص زیرساخت مقرراتی مبتنی بر رهنمود قانونی معامالت وثیقوه

هایی مفیود واقوع (، توجه به این نکته ضروری است که این زیرساخت در کشوور۲313)آنسیترال  الملل سازمان ملل متحدبین
حوق وثیقوه در ایون  ثبت نحویکههستند؛ بهبراساس ثبت آگهی سازی مقرراتی برای ثبت حق وثیقه خواهد شد که در حال پیاده

عنوان ابوزاری بورای تعیوین درجوه یا بوهو  شود استفادههای سوم در مقابل طرف حق وثیقهعنوان ابزاری برای اعمال به کشورها
 مال منظور شود.و تملیک اولویت در حق تصرف تقدم و 

ای منتشرشوده برای آشنایی بیشتر با این زیرساخت، در ادامه بررسی اصوول کلوی نواظر بور رهنموود قوانونی معوامالت وثیقوه
( با تمرکز بر دو مقوله ثبت و سامانه ثبت موورد ۲313)آنسیترال  الملل سازمان ملل متحدون حقوق تجارت بینیکمیس توسط

المللی منتشره توسوط از منظر رهنمودهای بین اندازی و تاسی  سامانه ثبت وثایقگیرد. البته ابعاد کلی ناظر بر راهتوجه قرار می
ای موورد توجوه قورار آنسیترال، در ادامه و در رویکرد استاندارد مندرج در زیر بخش معطوف به الگوی کلوی زیرسواخت سوامانه

 خواهد گرفت.

 حق وثیقهمفهوم  .۲.۲.۲.۱
یک حق مالکیت محدود و متمایز از مالکیت دارایی منقوولی اسوت کوه توسوط قورارداد ایجواد شوده و بازپرداخوت و  حق وثیقه
اعطوای ایون حوق بوه  از ایون رو ن کاهش ریسک زیوان ناشوی از نکوول در پرداخوت وکند. عملکرد آد تعهد را تضمین میعملکر

 مطالبه کند.در صورت نکول ای را های وثیقه، ارزش داراییوثیقه حقاعتباردهنده است که به واسطه 
 اسوتهوای منقوول در داراییی هر نوع حق مالکیتشامل برخوردار است و توسط آنسیترال کاربردی  یاز رویکرد حق وثیقه

تا صورفنظر از نبال کرده را درویکرد جامعی همچنین این کمیسیون . ددار حق وثیقه نسبت به دارایی توثیقی ی معادلکه کارکرد
های مقابول، تحوت حقوق قانونی اعتباردهندگان، اعتبارگیرندگان و طرف توثیقی و موقعیت طرفین؛نوع معامالت، نوع دارایی 

ای دربرگیرنوده انوواع خاصوی از معوامالت وثیقوه د قرار گیرد. با این حال تاکید شده گروهی ازتاثیر یک چارچوب حقوقی واح
 . ۲هستندای تحت نظارت قانون جداگانهعموماً باید جدای از این چارچوب مورد توجه قرار گیرند زیرا  ثیقی،توهای دارایی

                                                                                                                                                                                         
 به یکی از دو رهنمود زیر که در سایت آنسیترال در دسترس قرار دارد رجوع کنید: توانیدمیبرای مطالعه بیشتر در این زمینه  1

-United Nations Commission on International Trade Law. 2010. UNCITRAL Legislative Guide on Secured 
Transactions .  
-United Nations Commission on International Trade Law. 2016. UNCITRAL Model Law on Secured Transactions.  

 معنوی است. مالکیتاین مساله عموماً متمرکز بر حق  ۲
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 حق وثیقهایجاد  .۲.۲.۲.۲

ای( و و اعتباردهنوده وثیقوه گیرنده)در مفهوم کارآمدی آن بین اعتبار حق وثیقهشده که باید تفاوتی بین ایجاد در رهنمود توصیه
صوورت غیرپیچیوده و به حق وثیقههای سوم موجود باشد. هدف از جدا کردن این دو مورد، ایجاد کارآمدی آن در مقابل طرف

و برای ایجاد آن باید موارد زیر را در نظر  گیردحق وثیقه مورد توجه قرار میاز این رو حداقل تشریفات برای ایجاد  کارا است.
 ت:گرف
 و اعتباردهنوده بودون نیواز بوه انتقوال  گیرنودهاعتبار اد توسط صرف یوک توافوق و قورارداد بوینباید از امکان ایج حق وثیقه

 مالکیت واقعی دارایی در وثیقه به اعتباردهنده برخوردار باشد.
 ای و ف تعهود وثیقوه، مشخص کردن طرفین، توصیحق وثیقهحداقل باید مبتنی بر قصد طرفین در ایجاد  ،ربطقرارداد ذی

 باشد. توثیقیدارایی 
  صورت کتبی باشد.همراه نیست، باید به توثیقیتوافق اگر با انتقال مالکیت واقعی دارایی 
 .ضرورت کتبی بودن توافق باید از انعطاف برخوردار باشد و ابزارهای ارتباط جمعی الکترونیک را نیز شامل شود 

ای از هوای آتووی و مجموعووه، ایون رهنمووود امکوان اسووتفاده از داراییسااپاریوثیقه الاارفنرر کاردن از انبقااال االییات دربوا 
برای هور نووع تعهودی، امکوان ارائوه  حق وثیقهنماید. همچنین با مجاز دانستن مالی فراهم میهای در جریان را در تامیندارایی

 شود.ای تسهیل بخشیده میوام گردان نیز در قالب معامالت وثیقه
بخشد؛ اما امکان تصاحب سوریع دارایوی را نیوز کننده به اعتبار را ارتقا میدسترسی مصرف ،غیراالیانه وثیقه حقهر چند 

موورد توجوه قورار  و دیگر اقشار کننیگانضرورت حمایت از اصر کند. از این رو در این رهنمود، در صورت نکول فراهم می
کنندگان را تحت کنندگان تحت قانون حمایت از مصرفکه این قانون نباید حقوق مصرف شودد و به صراحت توصیه میگیرمی

 .کندسپاری تخطی های قانونی مربوط به انواع مختلف دارایی قابل انتقال یا وثیقهتاثیر قرار دهد یا از محدودیت
ای )و عوایود آن( شی از دارایوی وثیقوهصورت خودکار به هر نوع عواید نابه حق وثیقهای، براساس رهنمود معامالت وثیقه
 مگر آنکه خالف آن توافق شده باشد. ؛قابل تسری است ،بدون نیاز به توافق خاصی بین طرفین

 حق وثیقهسوم از اثربخشی طرف .۲.۲.۲.۲
بور ایجواد در صورتی بین طرفین موثر خواهد شد که الزاموات نواظر  حق وثیقه، (33)جدول  براساس موارد مندرج در رهنمود

تامین شود. با این وجود تا زمانیکه الزامات الزم برای اثربخشی طرف سوم تامین نشود، این حق  زیربخش قبلآن و مندرج در 
   های سوم قابل اعمال و اثربخشی نخواهد بود.توسط طرف

های سوم است؛ هور طرف ترین روش برای اثربخشی این حق در قبال، عمدهثبت آگهی در سااانه ثبت وثایقدر این راستا 
عنوان روش جوایگزین در دسوتیابی بوه اثربخشوی در ای به اعتباردهنوده یوا نماینوده وی بوههای وثیقهچند انتقال مالکیت دارایی

نظور گرفتوه شوده  های مختلف ثبت حق وثیقه دراگر برای اموال منقول، سامانهبراین عالوه .1شودسوم شناخته میمقابل طرف
 طرف سوم برخوردار شود. در قبال ربط انجام شود تا از اثربخشیدر سامانه ذی حق وثیقهبت است، باید ث

اسوت، یوا در آینوده بوه آن  ۲بوه دارایوی غیرمنقوولی متصولوثیقوه در زمان انعقاد توافق  توثیقیدر شرایطی که دارایی منقول 
هوای متصل خواهد شد؛ صرفاً با ثبت حق وثیقه در هر دو سامانه مربوط به وثایق منقول و غیرمنقول، این حق در مقابل طرف

 سوم موثر خواهد شد.
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
 شود.  منتقل اعتباردهنده فرد به تواندمی ثبت با نیز شده سپرده وثیقه به دارایی کنترل حق البته در این رهنمود 1
 شدنی با قابلیت نصب در اموال غیرمنقول مورد نظر هستند. تجهیزات نصب ۲
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 حق وثیقهای اد و اثرعخشی  -33 جدول
 نحوه تحقق طرفین 

 سپاری بین اعتباردهنده و اعتبارگیرندهنامه وثیقهتوافق اعتباردهنده و اعتبارگیرنده ایجاد حق وثیقه
 1ربطثبت آگهی در سامانه ثبت ذی نفع در وثیقهاعتباردهنده و طرف سوم ذی اثربخشی حق وثیقه

ثبت شوود. ربط براساس نوع دارایی منقول های ثبت مختلفی برای اموال منقول موجود باشد، باید حق وثیقه در سامانه ذیاگر سامانه -1
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.
 (.۲313) آنسیترال: استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 حق وثیقهدر  تقدم .۲.۲.۲.۲
 حق وثیقاهبراساس زاان ثبت  های سوم برخوردار شوند، تقدمتوسط ثبت از اثربخشی در مقابل طرفها اگر تمامی حق وثیقه

ها توسط رویکرد دیگری غیر از ثبت )مانند واگوذاری مالکیوت(، از اثربخشوی در شود. با این وجود اگر حق وثیقهمشخص می
ه دو در شورایطی کو را مشوخص خواهود کورد.م تقود ،نرم زاانی کس  اثربخشی عر  سال قبال طرف سوم برخوردار شوند؛ 
عموماً توسط نظوم زموانی ثبوت یوا اثربخشوی توسوط طورف سووم )هرکودام کوه زودتور اتفواق  مورد فوق امکان پذیر باشد، تقدم

 بیافتد( حاصل خواهد شد.

 حق وثیقهثبت و اعمال  .۲.۲.۲.۹
بورای  حوق وثیقوهرا در زموان اعموال  رسال آگهی در سااانهوظیاه جسبجلی سااانه ثبت وثایق و ا ،ایاتبباردهنیم وثیقهفرد 

 ای برعهده سامانه نیست.های سوم بر عهده دارد و از این منظر وظیفهای قبلی و طرفدیگر اعتباردهندگان وثیقه

 مالحظات مربوط به تضاد قانونی .۲.۲.۲.۲
هوای سووم بایود بداننود ای و طرفهای مقابل در بیشتر از یک کشور واقع شده باشند، اعتباردهندگان وثیقوهدر مواقعی که طرف

قاانلن قابال کااربرد در خصالص شوده در رهنموود، ربط در کدام کشور نافذ خواهد بود. براسواس توصویه ارائهکه مقررات ذی
های اشهلد، براساس قاتیم کلای، برپایاه اقاررات کشالری ل عر  سل  در دارای،ایجاد، اتمال و تقی  در حق وثیقه در قبا

های مشوهود را خواهد حق وثیقه در داراییای که می. از این رو اعتباردهنده وثیقهخلاهی بلد که دارای، تلثیقی در آن قرار دارد
د کوه دارایوی در آن واقوع اسوت. از ایون رو اگور های سوم اعمال کند باید این حق را در سامانه کشوری ثبت کنودر مقابل طرف

در های ثبت تمامی این کشورها الزامی اسوت. دارایی مشهود توثیقی در چند کشور قرار داشته باشد، ثبت حق وثیقه در سامانه
ن قارار قانلن کشلری که اتببارگیرنیم در آ، براساس قاعده کلی، خصلص حق وثیقه االال غیرانقلل و االال انقلل نااشهلد

ای باید حق وثیقه خوود را در سوامانه ثبوت وثوایق آن کشوور ثبوت کنود. در صوورتیکه و اعتباردهنده وثیقه دارد نافذ خلاهی بلد
. بوا ایون شالدقانلن نافذ، قانلن کشلری است که دارایا، فکاری در آن حمایات ایباشد؛  حق االییت فکریدارایی توثیقی، 

ار، قوانین ناظر بر کشووری کوه پذیرنوده در آن قورار دارد موورد اسوتفاده قورار خواهود گرفوت وجود در مورد اعسار پذیرنده اعتب
 .  1(6)شکل 

                                                                                                                                                                                         
 است. شده گرفته نظر نیز در استثناها ضروری است که در این رهنمود برخی نکتهبا این وجود توجه به این  1



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

011 

 

 نفع در کشورهای مختلفهای ذیحضور طرفوضعیت نفوذ قانون ناظر بر حق وثیقه در شرایط  -۸ شکل
 .در صورت وجود دارایی در چند کشور، در سامانه تمام این کشورها باید حق وثیقه ثبت شود -1

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

 ثبت آگهی .۲.۲.۲.۱
های ثبت جداگانه در نظور های منقول با ارزش باال مانند هواپیما و کشتی، سامانهبرخی کشورها برای اموال غیرمنقول و دارایی

ها در مقایسه با سامانه ثبت اموال منقول مورد توجه این رهنمود وجوود دارد اند که اختالفاتی در رویه ثبت در این سامانهگرفته
تاامینی در خصالص اینکاه اتببارگیرنایم االاک حقیقای دارایا، سامانه مورد توجوه ایون رهنموود،  (. برای مثال در5)شکل 

بالقوه موجود در هر نوع حق مالکیت فعلوی  حق وثیقه. در حقیقت در این سامانه صرفاً ثبت شلدانیرج در آگهی است، نمی
گهی مورد توجه قرار م اعتبارگیرندهو یا احتمالی     گیرد.یدر دارایی مندرج در آ

ربط را برای بررسوی دقیوق در اختیوار قورار دهود. کننده باید مستندات ذیهای ثبت حق مالکیت، ثبتبراین در سامانهعالوه
نیازی به ثبت اسبنیات و ایارک و یاا کند و این در حالی است که در این رهنمود در سامانه ثبت وثایق، ثبت آگهی کفایت می

هر چند در برخی کشورها در این سوامانه نیوز الوزام ارائوه مودارک مطورح شوده  ؛ارزیاب، القت نیستارائه آنها برای بررسی و 
است. در حقیقت در سیستم ثبت آگهی، صرف وجود آگهی و ثبت آن این اطالعوات اولیوه را در اختیوار جسوتجوگر در سوامانه 

 ربط ممکن است وجود داشته باشد.در خصوص دارایی ذی حق وثیقهدهد که قرار می
شوود. ایون در حوالی شوناخته می حوق وثیقوهشرط ایجواد عنوان پیشدر کشورهایی که ثبت مدارک الزامی است، این ثبت به

باا تلافاق خصلالای باین دو عار  ایجااد  حاق وثیقاهنایارد و  حق وثیقاه، ثبت آگهی ربطی به ایجاد است که در این رهنمود
بارای االثر کاردن  حق وثیقاهثبت وجود آمدن از قدرت اعمال برخوردار بوده و موثر است. در حقیقت و به مح  به شلدای

 د.شلهای سل  و نه عر  اقابل قرارداد انجا  ایربط نسبت به عر حق ذی
 د:، مزایای زیر را دارآنسیترال در مقایسه با ثبت مدارک، سامانه ثبت آگهی مورد نظر رهنمود

 جهوت  وثیقهنامه ربط در خصوص توافقدهد زیرا نیازی به ارائه مستندات ذیکننده کاهش میهزینه معامالتی را برای ثبت
دهود زیورا نیوازی بوه جسوتجو در مودارک و نیسوت و هزینوه معوامالتی را بورای جسوتجوگر نیوز کواهش می حق وثیقوهثبت 

    ربط برای اطمینان از صحت مطلب ندارد.مستندات ذی
 دهد.فشار اداری و بایگانی را بر اپراتور سامانه ثبت کاهش می 
 دهد زیرا با کاهش در میزان اطالعات الزم برای ثبت، خطا در ثبت نیز کواهش ریسک اشتباه و خطا در ثبت را کاهش می

 کند.پیدا می
 زیرا تنها اطالعواتی کوه در داشتهمراه خواهد را به محرمانگی و حفظ اطالعات خصوصی اعتباردهنده و پذیرنده اعتبار ،

صورت عمومی در دسترس است، اطالعاتی است که برای آگاهی بخشی به جستجوگر در مورد ای بهمورد معامالت وثیقه
 کند.در یک دارایی کفایت می حق وثیقهوجود 

 اموال منقول مشهود

 اموال منقول نامشهود

 مالکیت فکری شوددارایی فکری در آن حمایت می

 دارایی توثیقی در آن قرار دارد

 اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

 1توثیقی در آن قرار دارددارایی 

 اعتبارگیرنده در آن قرار دارد

 شوددارایی فکری در آن حمایت می

قی
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 ضرورت ثبت حق وثیقه در کشوری که ... انتخاب قانون نافذ بر حق وثیقه براساس قانون کشوری که ..
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سووپاری موووثر در ثیقهخواهنوود از وجووود توافووق ومی ایهااای ساال  بااا حااق االیانااه در دارایاا، وثیقااهعر هرچنوود همووواره 
اایان دسبرسای ایان افاراد باه ایان اع تاات و یاا ها ربط اطالع حاصل کنند؛ اما الزاماً، در تمامی سامانهخصوص دارایی ذی

ولوی ایون امکوان بورای  توصویه خاصوی در ایون زمینوه نشوده. در رهنمود نیز ای الجلد نیستتقاضای آن از اتبباردهنیم وثیقه
ربوط را بوه صوورت مسوتقیم در اختیوار ای بخواهود اطالعوات ذیگرفته شده است که از اعتباردهنده وثیقه ردر نظ اعتبارگیرنده

ست همکاری الزم را اعمال ای و اعتبارگیرنده ممکن اطرف سوم قرار دهد. با این وجود هر یک از دو طرف اعتباردهنده وثیقه
 طرف سوم به حکم قاضی در این زمینه نیاز پیدا کند. نکرده و

این حق به خریوداران بوالقوه  ،گرفته شده است نیز در نظر حق وثیقهاجازه تاییدیه  ،البته در کشورهایی که برای طرف سوم
 ای بالقوه داده نشده است. یا اعتباردهندگان وثیقه

توسووط  در ااالرد حاالزم ف لاای و ارزز حااق وثیقااه اطالبااه شاایم نیاااز بااه اع تااات بااه روزاعتبارگیرنووده نیووز ممکوون اسووت 
ای داشته باشد. در برخی کشوورها ایون حوق بورای اعتبارگیرنوده در نظور گرفتوه شوده کوه بودون هزینوه بوه ایون اعتباردهنده وثیقه

ود. با ایون حوال شهایی در نظر گرفته میاطالعات دسترسی پیدا کند هر چند برای تناوب دسترسی به این اطالعات محدودیت
 شود.ای و در سطح معقولی برای دسترسی به این اطالعات در نظر گرفته میای برای اعتباردهنده وثیقههزینه

 

 رویه کلی ثبت آگهی در سامانه ثبت وثایق منقول -۹ شکل
 (.۲313)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 های ثبت اموال منقول خاصهماهنگی با سامانه .۲.۲.۲.۹

 های دیگر ااالال انقاللهای خاص برای گرومانقلل با دیگر سااانههماهنگی بین سااانه ثبت وثایق در رهنمود توصیه شده 
همااهنگی در (. حوداقل بایود از 11مانند کشتی، وسایل نقلیه موتوری، هواپیما و مالکیت معنوی در نظر گرفتوه شوود )شوکل 

اطمینان حاصل شود. توجه به این نکته ضروری اسوت کوه براسواس مووارد  اقررات اربلط به اثربخشی عر  سل  و حق تقی 
تقودم و عموومی، از درجوه  حق وثیقوههای سوم در یک سامانه ثبت شده نسبت به طرففعال حق وثیقهمندرج در این رهنمود، 

 ربط برخوردار نیست.سوم در سامانه ثبت تخصصی ذیموثر در قبال طرف حق وثیقهاولویت نسبت به 
گرفته شوده اسوت شوامل، ارسوال اطالعوات ثبتوی در  در نظرهای دیگری برای هماهنگی در این زمینه ر این رهنمود روشد

های هوای ورودی مشوترک بورای ثبوت همزموان حوق وثیقوه در تموامی سوامانهسوازی راهها و یوا پیادهیک سامانه به دیگر سامانه
کوه  صرفاً بوه ایون مسواله اشواره شوده. شودر کاراترین نحوه همکاری ارائه نمیتوصیه خاصی مبنی ب ،ربط. البته در این زمینهذی

دهی و اداره چنووین مراکووز و ای هسووتند و اهووداف، سووازمانهای ثبووت تخصصووی، خووود تحووت نظووارت قوووانین جداگانووهسووامانه
 بین آنهوا، هماهنگی برقراری ن روای به سامانه دیگر متفاوت است. از ایهایی از کشوری به کشور دیگر و حتی از سامانهسامانه

آورد. حتی در برخی کشورها ممکن است اصالحات در این زمینه با اصالح قانون ناظر بور وجود میای را بهخود مسایل پیچیده
 رویکرد متفاوتی به کار گرفته شود. ،های ثبت تخصصی اعمال شود و در برخی دیگرای و یا تاسی  نظاممعامالت وثیقه

 هدف از ثبت آگهی

 کاربرد قابل انتظار از سامانه

 های مقابل سوم و نه اعتبارگیرندهاثربخشی حق وثیقه در قبال طرف

نقاط افتراق ثبت آگهوی 
 اسنادو ثبت 

 عدم الزام مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی در سامانه ثبت اموال منقول

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

 اعتباردهنده و اعتبارگیرنده بین خصوصی توافق با وثیقه حق ایجاد

 روز در مورد ارزش حق وثیقه توسط اعتبارگیرندهبهامکان اخذ اطالعات 
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 هماهنگی با سامانه ثبت اموال غیرمنقول .۲.۲.۲.۵

 امووال منقوول و غیرمنقوولسامانه ثبت  ،عموماً به دالیل زیر نقول در بیشتر کشورها وجود دارند وهای ثبت اموال غیرمسامانه
 :(13)شکل  از یکدیگر متمایز است

 مالکیوت؛ و در سوامانه ثبوت امووال منقوول، صورفاً که باید ثبت شود: در سامانه ثبت اموال غیرمنقول، حق  نلع ا اا تی
 شود.حق وثیقه ثبت می

حال آنکه در سامانه ثبوت امووال منقوول، ثبوت  ربط باید ثبت شود؛، مدارک ذیدر سامانه ثبت اموال غیرمنقول :نقلم ثبت
گهی کفایت می  کند.آ

کامل دارایی توثیقی الزاموی اسوت؛ در حالیکوه : در سامانه ثبت اموال غیرمنقول، توصیف تلالی  دارای،ناظر بر الزامات 
 کند.در سامانه ثبت اموال منقول، توصیف کلی یا خاص دارایی کفایت می

 شوود؛ حوال آنکوه در زموین انجوام می دهوی بوه شوماره قطعوهدر سامانه ثبت اموال غیرمنقوول بوا رفرن  :دهیقواعد سازمان
 شود.یرنده اعتبار انجام میسامانه ثبت اموال منقول، براساس اصول مشخصه پذ

 

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

اثربخشوی و  دربلکوه  حق وثیقه،ایجاد  درنه تنها  ،ثبت یا عدم ثبت در سامانه ثبت اموال غیرمنقولعواقب قانونی ناشی از 
صرفاً برای  حق وثیقهثبت  ،است. این در حالی است که در سامانه ثبت اموال منقولجاری های سوم اعمال آن در مقابل طرف
 های سوم از اهمیت برخوردار است.اعمال آن در قبال طرف

کشووری با ایون وجوود ، هستندای های ثبت جداگانهتحت نظر نظام در کلدر اموال منقول و غیرمنقول  حق وثیقهند هر چ
های سال  و در اقابل عر  حق وثیقهرهنملدهای، در خصلص اتمال کند باید سازی میرا پیاده حق وثیقهکه نظام کلی ثبت 

در  (.11)شوکل کنود یوا پو  از آن، ارایوه  حق وثیقهدر زمان ایجاد  نقللدر االال انقلل ابصل به االال غیرا حق وثیقه قی ت
یا سوامانه ثبوت  ثبت حق وثیقه عمومی )سامانه ثبت وثایق( ، در حالیکه ثبت چه در سامانهحقیقت همانطور که قبالً بحث شد

ال غیرمنقوول در قبوال طورف اموال منقول متصل به اموو حق وثیقهاموال غیرمنقول از درجه کفایت برای اعمال آن درخصوص 
 شود. حق تقدمتواند در قبال حق ثبت شده در سامانه اموال غیرمنقول فاقد وردار است؛ اما این حق میسوم برخ

عمومی یوا سوامانه  حق وثیقهدر سامانه ثبت  تواند بسته به ثبتیرمنقول میالزام توصیف دارایی برای الحاقات به دارایی غ
الحاقات به امووال  ،عمومی حق وثیقهثبت اموال غیرمنقول متفاوت باشد. براساس این رهنمود، به منظور ثبت در سامانه ثبت 

 سامانه ثبت اموال منقول سامانه ثبت اموال غیرمنقول

 ثبت مدارک و مستندات

 حق مالکیت

 ثبت آگهی

 حق وثیقه

 کامل کلی

 مشخصه اعتبارگیرنده رفرن  به شماره قطعه زمین

 نوع ثبت

 نحوه ثبت

 نحوه توصیف دارایی

 دارایی در سامانهدهی سازمان

 ایجاد حق وثیقه
اثربخشی حق وثیقه 
 هدف از ثبت نسبت به طرف سوم

اثربخشی حق وثیقه 
 نسبت به طرف سوم
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 اهم نماینود و توصویف کلویامکان شناسایی را فرصرفاً د که نای به نحوی توصیف شوغیرمنقول باید همانند دیگر اموال وثیقه
کنود. در طورف ربوط را توصویف نمی، بوه صوورت دقیوق موال غیرمنقوول ذیکند؛ در حالیکه این آگهویت میی منقول کفایدارای

 مقابل برای ثبت در سامانه ثبت اموال غیرمنقول، باید به صورت دقیق مشخصات آن قطعه زمین مشخص شود.

 
 های ثبتضرورت اطمینان از هماهنگی قبلی بین سامانه -۱۱ شکل
 (.۲313)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

 های ثبت ملیالمللی بین سامانههماهنگی بین .۲.۲.۲.۱۰

شیم در بایش از یاک کشالر قارار داشابه باشای یاا پذیرنایم در اللرتییه دارای، به وثیقه سپردمهمانطور که قبالً نیز اشاره شد، 
های ای باه ثبات در ساااانهشایم باشانی، الز  اسات اتبباردهنایم وثیقاهای در کشلرهای اخبلاای واق اتببار و دارای، وثیقه
(. از ایون رو 6های سوم اطمینان حاصل نماید )شوکل تا از قدرت اعمال حق وثیقه خود در مقابل طرف چنیین کشلر بپردازد

کردن و همساانی هماهنگتوانند از کنندگان و جستجوگران تحت این سناریو، کشورها میهای معامالتی ثبتبرای کاهش هزینه
سازی سامانه دنبال پیاده(. بنابراین توصیه شده کشورهایی که 11به خوبی استفاده کنند )شکل  ربطهای ذیویهقلاتی ثبت و ر

انود اسوتفاده کننود و سوازی کردهثبت عمومی وثایق منقول در کشور خود هستند، از مشاوره با کشورهایی کوه ایون رویوه را پیاده
 هند.های آنها را مورد توجه قرار دقواعد و رویه

 قبلی حقوق وثیقهمالحظات دوره گذر: قابلیت کاربرد قانون جدید برای  .۲.۲.۲.۱۱

کنای، ایان نراا  را ناه ای را در حق وثیقه اتمال ایکشلری که نرا  حقلقی جییی ا اا ت وثیقه در این رهنمود توصیه شده
. با این وجود برخی مالحظات بورای ایون قاعوده 1بیانی های قبلی نیا الثرهای جییی بلیه برای حق وثیقهتنها برای حق وثیقه

عنوان مثال، حق وثیقه قبلی که برای طرف سوم و براساس قانون قبلی موثر شده بود، در زموان کلی در نظر گرفته شده است. به

                                                                                                                                                                                         
 ربوطذی سوامانه در وثیقوه حوق ثبوت بوه نیوازی رائوه شودها اصوالحات از قبل زمان در که خود قبلی هایوام مورد در کنندمی فکر هابانک موارد برخی در 1

بانوک توسوعه ). شود خواهود سوامانه در شوده ثبوت حقووق دیگور با مقایسه در حق این اولویت تقدم و عدم به منجر امر این که است حالی در این. نیست
 .(۲31۴آسیایی 

سوووامانه ثبوووت 
 اموال منقول

سامانه ثبت کشتی 
 و هواپیما

سووامانه ثبووت 
 نقلیهوسایل 

سوووووامانه ثبوووووت 
 اموال غیرمنقول

 سامانه ثبت اموال غیرمنقول در کشور الف

 سامانه ثبت اموال منقول در کشور الف

 سامانه ثبت اموال غیرمنقول در کشور ب

 سامانه ثبت اموال منقول در کشور ب
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هماهنگی در مقوررات مربووط بوه اثربخشوی 
 طرف سوم و حق تقدم

 در وثیقوووه حوووق اعموووال نحووووه
 تقوودم و سوووم هووایطرف مقابوول
 منقوووول امووووال دروثیقوووه  حوووق
 غیرمنقول اموال به متصل

در صورت ضرورت ثبت حق وثیقه در سوامانه دیگور 
کشورها به دلیل وجود دارایی منقول یوا اعتبارگیرنوده 

 در دیگر کشورها
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تنلان ایان دورم گاذر )باهای قبل از پانلط به آنکه اتبباردهنیگان وثیقهاجرای قانون جدید نیز همچنان موثر خواهد بود؛ البته 
شیم در قانلن، به ثبات یاا اتماال آن حاق در قباال عار  سال  براسااس نراا  حقالقی جییای اثال یک سال  به نقل تصریح

ای در سوامانه جدیود یوا برداشوتن . در نظر گرفتن این دوره گذر برای ثبت حق وثیقه جدید توسط اعتباردهندگان وثیقهبپردازنی
شده در نظام قبلی های قبلی براساس قانون جدید، فشار ناشی از انتقال اطالعات ثبتاثربخشی حق وثیقههایی برای حفظ قدم

دهد. این رویکرد در بسیاری از کشورها با موفقیوت بواالیی انجوام شوده اسوت؛ ربط کاهش میبه نظام جدید را برای کشور ذی
در مووارد  حوق وثیقوهدر  حق تقدمانجام شود. از آنجا که  هاینهثبت اجید، بیون اخذ خصوص در شرایطی که این انتقال و به

بنوابراین توصویه  گوردد؛یفوق عموماً از زمان موثرشدن آنها قابل اعمال است که به زمانی در دوره اجرایی بودن قانون قبلی بر م
گهی ثبت مجدد این آگهیمی  گرفته شود. امکان درج موثرشدن آنها تحت قانون قبلی در نظر  ،هاشود در آ

 مالحظاتی در تنظیم نسخه جدید قانون  .۲.۲.۲.۱۲

که یا مقررات مورد توجه این رهنمود را در یکوی  دقت کنندتنظیم کنند باید در این زمینه  جدیدخواهند قانون کشورهایی که می
د بیشتری از انواع این مقوررات آنهوا ها و رهنمودهای اجرایی منظور کنند یا در تعداهای قانون، مقررات، دستورالعملاز فرمت

 گیری در این زمینه به خود کشورها واگذار شده است.را منظور نمایند. تصمیم

 ایسامانهالگوی کلی زیرساخت  .۲.۹
موالی سوازی مووثر تامینای، بور نقوش آن در پیادهموالی وثیقوهدر این قسمت جهت آشنایی بیشتر با سامانه ثبت وثوایق در تامین

گیری شناخت اولیه نسبت به کارکرد کلی این سامانه، در اداموه رویکورد اسوتاندارد شود. به این ترتیب با شکلای تمرکز میهوثیق
شود. از آنجا که بررسی المللی بررسی میسازی موثر این زیرساخت براساس رویکرد مندرج در یکی از رهنمودهای بیندر پیاده

و رویکورد  کشود؛ جهوت آشونایی بوا تجربوهاندازی سامانه ثبت وثایق را به تصوویر میاول در راهاین رهنمود، صرفاً الگوی بهینه 
 شود.المللی در این زمینه، در ادامه بررسی این سامانه در گروهی از کشورها ارائه میبین

 ایمالی وثیقهسازی موثر تامیننقش سامانه ثبت وثایق در پیاده .۲.۹.۱
 ضرورت وجودی .۲.۹.۱.۱

غیرمنقول از سابقه زیادی برخوردار است و براسواس ارزش بواالی ایون  اموالمالی به پشتوانه تامین ،هر چند در بیشتر کشورها
واسوطه عودم بهدر بسویاری از کشوورها  شده اسوت؛ اموانظر گرفته آنها در توثیقای برای ثبت مالکیت و ها عموماً سامانهدارایی

تر و تنووع است. با این وجود، به علت عمر کوتواه نشدهاین مقوله توجه  ای، بهمالی وثیقهاموال منقول در تامین استفاده زیاد از
ق وثیقوه در ای بورای ثبوت حوهای دیگر، ضرورت وجود سوامانهبه دارایی آنهاو سرعت باالی امکان تبدیل  اموال منقولزیادتر 

 .(1۲)شکل  شودمشاهده می آنهاای به پشتوانه وثیقهمالی سازی موفق تامینپیاده این اموال در
 های الکترونیوک در ثبوت حوقجای اسوتفاده از سوامانهبهحتی در خصوص اموال غیرمنقول در این زمینه در برخی کشورها 

بوا  ربوطذی که این اداره و دفواترشده است،  استفاده ثبت اسناد رسمیاز همکاری اداره ثبت امالک و مستغالت و دفاتر  وثیقه
های ثبت الکترونیک وثایق برخوردار باشند. از ایون توانند از کارایی سامانههزینه باالی پرسنلی و سرعت عمل اندک هرگز نمی

الکترونیوک  شوود از سوامانهای صرفاً تمرکز بور وثوایق غیرمنقوول باشود، توصویه میمالی وثیقهرو حتی اگر در کشوری در تامین
 استفاده شود. ربطذی برای ثبت حق وثیقه

هوای ای بورای ثبوت حوق وثیقوه بورای داراییهای جداگانوهالبته در بعضی کشورها نیز ادارات و حتی در برخی موارد سامانه
بور  های نواظرتواند بر روی یک دارایی انجام شود و یا براساس وزارتخانوهمختلف و یا براساس انواع معامالت متفاوتی که می

و از این رو حتی در مواردی برای یک نوع دارایوی، چنودین دفتور مرکوزی ثبوت  ؛شودبط در نظر گرفته میرله ذیدارایی یا معام
کنند. در این شرایط حتی اگور قوانون صورت غیرمرتبط با یکدیگر فعالیت مینظر گرفته شده است که به ای درمنطقه حق وثیقه
ای با یکودیگر، فرآینود جسوتجو بوا مشوکل فاقد ارتباط سامانه ن اداره ثبتموجود چندیبا وثیقه شفاف باشد؛  حق تقدمدر مورد 
تر، تعوداد زیواد دفواتر ثبوت حوق وثیقوه بورای یوک نووع دارایوی و یوا ها و حتی در نووع ابتوداییشود. تعدد این سامانهمواجه می
آورند، بلکه منجر بوه هزینوه جسوتجوی زیواد وجود مینه تنها هزینه زیادی را برای بایگانی این اطالعات به ،های مختلفدارایی

اعتباردهنوده ملوزم بوه اختصواص  ،ربط است. در ایون شورایطدارایی ذی توثیقبرای اعتباردهنده بالقوه خواهند شد که خواهان 
ائوه های مختلف و حتی در صورت وجود دفاتر ثبت، ملزم به اختصاص هزینه باال برای ارهزینه زمانی زیاد برای بررسی سامانه

   ربط به صورت حضوری خواهد شد.شده نسبت به دارایی ذینماینده به این مراکز جهت بررسی حق وثیقه قبلی ثبت
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های الکترونیوک غیور بورخط، و حتوی جداگانوه و های غیرالکترونیوک و یوا سوامانهعالوه بر هزینه باالی جستجو در سامانه
های فوق نیز ، هزینه احتمال خطا در ارزیابیشودمیزمانی اعطای اعتبار  شدن دورهمستقل از یکدیگر که خود منجر به طوالنی

ای موالی وثیقوهبه افزایش هزینوه تامین تهیو در نهایت من انجامیدهربط به باال رفتن هزینه نهایی اعمال حق وثیقه بر دارایی ذی
های دارایی و همچنین عدم اطمینان از دیگر حوق وثیقوه در حق تقدمخواهد شد. در این شرایط عدم اطمینان از برخورداری از 

 .شودمیمالی تخمین غیر دقیق ارزش وثیقه و از این رو افزایش هزینه تامین ربط، منجر بهلی بر دارایی ذیقب
ه تواند منجر به ریسک ثبت همزمان و یا غیرهمزمان دو حق وثیقوه بوا درجوها میهمچنین مجزا و مستقل بودن این سامانه

حتی با صوفر بوودن احتموال خطوا در لحظوه جسوتجوی حوق  روهای مختلف شده و از این اولیه بر یک دارایی در سامانه تقدم
 ای را به شدت کاهش دهد.مالی وثیقهتواند کارایی تامینوثیقه، می

های اداری جداگانوه و هزینوه بواالی های بواالی پرسونلی و سوازمانی ثبوت حوق وثیقوه در سوازماندر حقیقت توجه به هزینه
بواال بور  تقدم و اولویوتدهنده و حتی امکان ثبت همزمان دو حق وثیقه با درجه جستجوی آن با احتمال باالی خطا برای قرض
شود. این در حالی است کوه در صوورت تجمیوع مالی میجتماعی این روش تامینیک دارایی، در مجموع منجر به هزینه باالی ا

توانود در یک سامانه الکترونیکی و برقراری امکان دسترسی برخط به این سوامانه میاموال منقول مختلف  انواعثبت حق وثیقه 
، منجور بوه افوزایش سوطح وانه اموال منقولبه پشت ایمالی وثیقهشدت کاهش داده و با تسهیل تامینهای فوق را بهتمامی هزینه

دسترسی به اعتبوار در جامعوه شوود. از ایون رو الگوویی کوه صورفاً مبتنوی بور یوک سوامانه ثبوت وثیقوه اسوت، در ارتقوای سوطح 
ای مورد پذیرش خواهد بود. بنابراین در صورت وجود چندین سامانه، اطالعوات آنهوا بایود در نهایوت در یوک مالی وثیقهتامین
 گاه داده مرکزی تجمیع، ثبت و نگهداری شود.پای

 
 ضرورت وجود سامانه واحد و الکترونیک در ثبت حق وثیقه اموال منقول -۱۲ شکل

 .ماخذ: محقق

ها عموماً در مقایسه بوا دفواتر ثبوت همچنین توجه به این نکته ضروری است که هزینه کارمزد ثبت حق وثیقه در این سامانه
شود. به بیوان میبه پشتوانه اموال منقول ای مالی وثیقهاسناد رسمی بسیار کمتر است و از این منظر منجر به کاهش هزینه تامین

بدون نیاز به هزینه پرسنلی رویکردهوای  ،ل در تنظیم آگهی حق وثیقه و انجام الکترونیکی فرآیندتر، عدم نیاز به کمک وکیدقیق
 کنند.مبتنی بر دفاتر ثبت اسناد رسمی، نقش موثری در کاهش هزینه فوق ایفا می

 اولیه مورد نیاز الزامات  .۲.۹.۱.۲
ای پ  از بسط زیرساخت حقووقی و مقرراتوی مالی وثیقهمینها در کشورهایی که قصد ارتقای ساختار تادر طراحی این سامانه

ای در ایون فرآینود توجوه شوود کوه ایون الزاموات در کنوار الزاموات مالی را دارند، ضروری است به الزامات اولیهاین روش تامین

عدم استفاده 
از سووووووامانه 
 الکترونیک

اسوووووتفاده از 
چندین دفتور 
یووووا سووووامانه 
مسووووووتقل و 
فاقوود ارتبوواط 
در تجمیوووووع 
نهووووووووووووایی 

 اطالعات

 افزایش هزینه جستجوی حق وثیقه

افزایش احتمال خطا در ارزیابی وجود حق وثیقه 
 قبلی

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

 هزینه پرسنلی باال در بایگانی حق وثیقه با تقدم  اولیه

عدم امکان استفاده برخط و بهینه از اطالعات حق 
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 ثبات الااا  دا بایود بور. در این راستا ابتو1(13عملیاتی، کمک موثری به کارکرد مناسب سامانه ثبت وثایق خواهند نمود )شکل 
د. از این رو بورخالف رویوه سونتی ثبوت حوق وثیقوه در دفواتر ثبوت کوه در کرتاکید  ای از اموال منقولمنهحق وثیقه بر دا آگهی

شوود کوه ای تمرکوز میانجامد، در این روش بر رویه الکترونیکی سوادهبر با هزینه باال مینهایت به فرآیند پیچیده حقوقی و زمان
 د.کنترین زمان ممکن درخواست میدر کوتاهو اطالعات اندکی را برای ثبت حق وثیقه 

ربط به ثبت رسوانده در یک دارایی برخوردار است که این حق را در سامانه ذی و تملک صرفاً فردی از حق تصرف بنابراین
 ثبات باا الارفاً ،اولیاه و تملیاک تصار  اشبمل بر حق دارای، یک بر تقی  حقهای ثبت وثایق، براین در سامانهباشد. عالوه

موالی و معاملوه تامیناین حق در مقایسه با دیگران در سامانه به فرد اعطا خواهد شد. همچنوین در قالوب هور نووع روش  زودتر
ربط صرفاً باید در این سامانه به ثبوت برسود و ذی ...(، حق تصرف و تملک داراییشده )رهن، اجاره به شرط تملیک، و انجام
 ربط مورد توجه قرار نخواهد گرفت.های متفاوتی برحسب نوع معامله ذیسامانه

شوده توسوط آن در در حوق وثیقوه و میوزان تعهودات قبلوی پوشوش داده تقودمدرجوه  ،ایمالی وثیقهاز آنجا که در نظام تامین
 وثاایق ثبات ساااانه باه دسبرسایبنوابراین ضوروری اسوت  ثیقوه از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت؛گوذاری وارزیابی و ارزش

پذیر باشد. از این رو برقراری دسترسی به این سامانه از طریوق اینترنوت و بوا کواهش شودید امکان تمل  رایب خط بر اللرتبه
هوای سونتی های مبتنی بر دفتورداری در روشهای جستجوی حق وثیقه با حضور فیزیکی در محل ثبت حق وثیقه در مدلهزینه

های اجتمواعی موجوود توانود هزینوهازمانی با دسترسی محودود، میسهای الکترونیک داخلی درون سازمانی و یا برونو یا شبکه
شدت کاهش داده و بور افوزایش میوزان گورایش بوه های سنتی ثبت وثایق را بههای مبتنی بر روشای در نظاممالی وثیقهدر تامین

 .۲مالی موثر واقع شوداستفاده از این روش تامین

 
 ایمالی وثیقهالزامات مورد نیاز در کارکرد موثر سامانه ثبت وثایق در تامین -۱۳ شکل
 : محقق.ماخذ

                                                                                                                                                                                         
کرد  جوعر یغنا و برون ه،یجریمانند ن ییها در کشورهاسامانه نیو عملکرد ا تیفعالبه مقررات ناظر بر  توانیم یالزامات حت نیبا ا شتریب ییجهت آشنا 1

 نیوامنقوول و  مووالابوه پشوتوانه  یاقوهیوث یموالنیروش تام یریکارگبوه بوااما  شرفته،یپ یبرخوردار از نظام مال یعنوان کشورهانشدن بهکه با وجود شناخته
 .اندافزوده خود کشور در اعتبار به یدسترس سطح بر ها،سامانه

نقوش مووثری در بهبوود  ،های موجوود در تکنولووژی اطالعواتیاند بیانگر این نکته است کوه پیشورفتکرده سازیکه سامانه ثبت را پیاده کشورهاییتجربه  ۲
 ارد.ای دکارایی عملیاتی چنین سامانه

ت اولیه
الزاما

 
ت عملیاتی

الزاما
 

 دسترسی برخط عموم به سامانه ثبت

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

 ثبت آگهی الکترونیکی حق وثیقه

 پذیرمحول کردن مسرولیت بررسی اسناد به وثیقه حق این رهگیری و وثیقه حق ثبت امکان

 نیاز به درج اطالعات کمتر در آگهی ثبت

 نظارت

 وثیقه حق ثبت رزرو یا زودهنگام ثبت امکان

 ذینفعان دیگر با مقایسه در دولت تقدم کردن حقمشخص

 سهولت و سرعت در ثبت

 سهولت دسترسی

اطمینووان از امکووان اعمووال 
 حق وثیقه

ت
ش هزینه عملیاتی ثب

کاه
 

اثربخشی عملی حق وثیقه
 

ت
اطمینان از کارکرد موثر ثب

 

اطمینان از 
ف
امکان اعمال حق وثیقه در مقابل طر

های سوم
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های موجوود بور توجه به این نکته ضروری است که نیاز به حضور فیزیکی در مرکز ثبوت اسوناد جهوت اطوالع از حوق وثیقوه
نه تنها برای ثبوت ایون حوق، بلکوه بورای پیگیوری منوافع  -منجر به ضرورت حفظ شعب بسیار برای این مراکز  ،ربطدارایی ذی
در صوورت عودم وجوود سوامانه موالی را خواهد شد که این مساله خود هزینه پرسنلی و سازمانی ایون روش تامین -ناشی از آن 
 .  1افزایش خواهد دادثبت وثایق 
در تصورف  حوق تقودمت در دسترسی عموم به اطالعات سامانه ثبت وثایق، اثر اقتصادی نظوام براین اعمال محدودیعالوه
 قودمدهنده نه از وجود دین و طلب قبلی نسوبت بوه دارایوی، و نوه از موقعیوت حوق تکند. در صورتی که قرضاثر میوثیقه را بی

همچنین دسترسی محودود بوه اطالعوات ایون دفواتر  دهی نخواهد داشت.خود نسبت به وثیقه اطالع داشته باشد، تمایلی به وام
شوند، در نهایت منجر به عدم استفاده بهینه اجتمواعی های مبتنی بر دسکتاپ و یا شبکه داخلی نگهداری میکه در قالب برنامه
م کوه ذینفعوان ایون زیورا عمووم مورد ؛شوودها میروزرسانی این سوامانهاندازی، نگهداری و بهشده برای راهگذاریاز منابع سرمایه
 از امکان دسترسی راحت به آن برخوردار نخواهند بود. ،سامانه هستند

 الزامات عملیاتی .۲.۹.۱.۲
شود. در ایون خصووص ها، عموماً الزامات عملیاتی خاصی در طراحی آنها در نظر گرفته میبا توجه به گستره کاربرد این سامانه

 حاق ثبات اایاانای بایود موالی وثیقوههای منقول واجدشرایط در تامینجه به انواع داراییشود که در گام اول، با تومشاهده می
شده، باید افرادی که از امکان ثبوت حوق ها، براساس الگوی طراحیموجود باشد. در کنار نوع دارایی حق این رهگیری و وثیقه

 صورت صریح مشخص شده باشند. وثیقه در این سامانه برخوردارند نیز به
مدت ثبت حق وثیقه در دفواتر ثبوت اسوناد رسومی و ها عموماً با اجتناب از فرآیند پرهزینه و طوالنیهمچنین در این سامانه

شوده اسوت، شورایط و در برخوی مووارد بوه وکوال محولربط کوه مسورولیت بررسوی اسوناد در آنهوا بوه افوراد واجددیگر دفاتر ذی
شود. از این رو طرفین باید با اشراف کامل به حقوق خود بوه انجوام و ثبوت می للاق ذینا  عرفین به اسناد بررسی اسئللیت

 حق وثیقه بپردازند.
در مقایسه با اطالعات مورد نیاز در دفتر ثبت اسناد رسمی، جهوت تنظویم و ثبوت آگهوی  کمبر اع تات ثبتبراین، عالوه

های مقابول، توصویف وثیقوه و تواریخ طرف گیرد که عموماً مبتنی بر نام و آدرسها مورد توجه قرار میحق وثیقه در این سامانه
ربط فوراهم شوده، هزینوه دسترسی عموم به سامانه ذیبایگانی حق وثیقه است. در این حالت با بایگانی اطالعات کمتر، امکان 

 تر خواهد شد. بایگانی کاهش یافته و فرآیند ثبت حق وثیقه در سامانه ساده
کردن دارایوی بورای نهوایی کوردن فرآینود ثبوت )بلوکوه وثیقه حق ثبت رزرو یا زودهنگا  ثبت اایانها عموماً در این سامانه

دنبال چک کوردن دیوون و دهنده بهشود. در این شرایط در فاصله زمانی که قرضنظر گرفته میربط( در حق وثیقه بر دارایی ذی
اولویوت تقودم و ای بوا توانود حوق وثیقوهگیرنده بالقوه است، فورد دیگوری نمیحقوق قبلی وارد بر یک نوع دارایی خاص قرض

یکسان بر یک دارایی و عدم امکان  حق تقدموثیقه با  باالتر را بر آن دارایی وضع کند. از این رو ریسک اعمال همزمان دو حق
 مالی خواهد شد.ای دارایی کاهش یافته و کمک زیادی به گسترش استفاده از این روش تامینارزیابی دقیق ارزش وثیقه
بور دارایوی اولیوه  قودمها با توجه به آنکه صرفاً فردی که حق وثیقه خود را زودتور ثبوت کورده از حوق تدر طراحی این سامانه

های دولتی کوه وام بوه کننده درآمد مالیاتی دولت است و حتی بانکآوریربط برخوردار است، عموماً وزارت دارایی که جمعذی
نسوبت  حق تقدم اولیه دولوتربط به های فرد ذیتوانند بدون ثبت زودهنگام حق وثیقه خود بر داراییاند، نمیافراد ارائه نموده
های هوا یوا دیگور نهادهوا و سوازمانشوده از بانکمشتمل بر بدهکار مالیاتی یوا بودهکار بابوت وام اخذ -دولتی به اموال بدهکار 

دولات  قی حق تها ضرورت ثبت نسبت به آن مال ادعال حق تقدم کنند. از این رو الزامی است در طراحی این سامانه -دولتی 
 مورد توجه دقیق قرار بگیرد.نفع دولتی حتی در مورد نهادهای ذی در اقایسه با دیگر ذینا ان

 کننود،بوا منفعوت عموومی را بوه جامعوه ارائوه می و ها فعالیتی غیور رقوابتیعالوه بر موارد فوق و با توجه به آنکه این سامانه
برای نظارت بر فعالیت این سوامانه  ی مشخصخاصی و الگوی یبر آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و باید سازمان نرارت

 در نظر گرفته شود.

                                                                                                                                                                                         
یابود. در ایون زمینوه نحو چشومگیری کواهش میالکترونیک ثبت حق وثیقه مبتنی بر وب، هزینه سازمانی و اداری ثبت حق وثیقوه بوه با استفاده از سامانه 1

انودازی در سوال ان راهعنوان مثوال در سوامانه ثبوت حوق وثیقوه روموانی کوه در زموکاهش تعداد نیروی انسانی مورد نیاز از نقشی کلیدی برخوردار است. بوه
 (.۲33۶شده بود، صرفاً یک کارمند وجود داشت )فالیسیگ، صفویان، دمالپمنا اندازیهای راهترین سامانهاز مدرن ۲333
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 ایسازی زیرساخت سامانهرویکرد استاندارد در پیاده .۲.۹.۲
ای در کنوار زیرسواخت مقرراتوی بوه زیرسواخت عملیواتی نواظر بور وجوود و مالی وثیقهسازی موثر تامینبا توجه به آنکه در پیاده

الملل سازمان ر بر ثبت حق وثیقه اموال منقول نیاز است؛ کمیسیون حقوق تجارت بینعملکرد مناسب سامانه ثبت وثایق، ناظ
تووان بوه شوناخت الزم از رهنمودی در این خصوص ارائه داده است کوه بوا بررسوی ابعواد کلوی آن می ۲31۴ملل متحد در سال 

انودازی ت که بررسی ایون رهنموود در راه. توجه به این نکته ضروری اس1ثبت وثایق دست یافت ابعاد کلیدی زیرساخت سامانه
در این زمینه مورد توجه قرار گرفته اسوت. تجربوه عملوی الگلی بهینه اول  و کارکرد سامانه ثبت وثایق، صرفاً برای دستیابی به

 اندازی و فعالیت این سامانه در ادامه در زیربخش بعدی ارائه خواهد شد.کشورها در زمینه راه
در نظوور گرفتووه شووده اسووت. در ایوون راسووتا ابتوودا بووه سووامانه ثبووت وثووایق ل جووامعی بوورای موودیریت در رهنمووود فوووق، اصووو

 کنندگانماز منظر تموامی اسوتفاده اشاره شده که بایدشامل ثبت و جستجو  ،رهنمودهای حقوقی و عملیاتی ناظر بر خدمات ثبت
خدمات ثبت شوامل دیگر به این نکته اشاره شده که  عنوان اصل کلیدیهمچنین به د.نساده، شفاف، مسلم و قطعی باش ،بالقوه

صوورت همزموان در حالیکوه به ؛دنقیموت باشو د که در حد امکان سوریع و ارزانننحوی طراحی شده باشثبت و جستجو باید به
   د.نامنیت و قابلیت جستجوی اطالعات در بین رکوردهای ثبت را نیز فراهم نمای

 امانه ثبت وثایقتاسیس و کارکردهای س .۲.۹.۲.۱
 اندازی و انتصاب مدیر سامانهالف. راه

بورای دریافوت، انباشوت و در دسوترس عمووم قورار دادن اطالعوات  در این زمینه باید مقرراتی تنظیم شود تا تاسی  سامانه
گهی هایی بورای همچنین براساس این مقررات باید ویژگی .تسهیل شوددر اموال منقول  حق وثیقهشده در خصوص های ثبتآ

 اشاره شود. ش، دقیقپایش عملکرد شود و وظایف او در نظارت و رهبری سامانه تعیین، و نحوهگرفته نظر  در مدیر سامانه
 ب. کارکردهای سامانه ثبت وثایق

 :شده استثبت وثایق، به موارد زیر اشاره  کارکردهای سامانهدر این رهنمود در معرفی 
  نفعان.، بیان علت آن به ذیت عدم فراهم شدن دسترسیدسترسی به سامانه و در صور کردنفراهم 
  ابزارهای دسترسی به خدمات سامانه و مشخص کردن ساعات و روزهای فعالیت سامانه. کردنفراهم 
 .ارائه دلیل رد ثبت یک آگهی یا یک درخواست جستجو 
  آگهی ارسال شده به سامانه به یک رکوورد ثبوت و مشوخص کوردن تواریخ و زموان هور وارد کردن اطالعات مندرج در یک

 ثبت.
 .اختصاص یک شماره ثبت به آگهی اولیه 
 جهوت برخوورداری از  ،دهی اطالعوات موجوود در رکوورد ثبوتاز هر روش دیگری در سوازمانسازی و یا استفاده شاخص

 .امکان جستجو
  ثبت.پشتیبانی از انسجام اطالعات در رکورد 
 گهی ثبت ارائه گهی.ای مشخصاعتباردهنده وثیقه بهشده کپی از آ  شده در آ
 .وارد کردن اطالعات مندرج در یک آگهی اصالحی به رکورد ثبت 
 یافتن زموان اثربخشوی آن و یوا در صوورت شده از سامانه ثبت عمومی بوا خاتموهحذف اطالعات مندرج در یک آگهی ثبت

گهی.  ثبت یک اطالعیه لغو آ
 شده از سامانه ثبت.ایگانی اطالعات حذفب 
 دسترسی به خدمات ثبت .۲.۹.۲.۲

 الف. دسترسی عمومی، روزها و ساعات کاری
گهی  شودفراهم  یبرای هر فرداندازی و فعالیت سامانه ثبت وثایق، باید این امکان براساس مقررات ناظر بر راه که بتواند آ

   جستجو در آن بپردازد.سامانه صادر کند یا به این در ثبت 
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دسترسوی بوه  در خصوص روزها و ساعات دسترسی به سامانه نیز دو حالوت موورد توجوه قورار گرفتوه اسوت. در صوورتیکه
در آن کشوور  روزها و ساتات اداری اشاخصپذیر است، الزام شده دفاتر سامانه در طول امکان فیایییصورت ت بهسامانه ثب

های دفاتر سامانه ثبت و روزها و سواعات کواری آنهوا بایود در سوایت اطالعات مربوط به مکانبرای عموم باز باشند. همچنین 
مقودور شوده  الیبرونیاک ربط در دسترس عموم قرار گیرد. در طورف مقابول در شورایطی کوه دسترسوی بوه سوامانه از طریوقذی

 فراهم باشد. در تما  اوقاتاست، این دسترسی باید 
در برخوی مووارد بورای یوک دوره زموانی کوه بوه انودازه کوافی کوتواه اسوت، نکته ضروری اسوت کوه با این وجود توجه به این 

اطالعیه مربوط به قطع خدمات و طوول مودت آن در این شرایط  تواند به صورت کامل یا ناقص، قطع شود.خدمات سامانه می
رسوانی شوود. در غیور ترس خوارج نشوده، اطالعصورت عمومی تا زمانیکه سامانه از دسوباید در سایت سامانه درج شود و یا به
صوورت فیزیکوی فعوال اسوت، رسوانی انجوام شوود. همچنوین در شورایطی کوه سوامانه بهاینصورت بایود در اسورع وقوت، اطالع

 ربط باید در هر دفتر آن نصب شده باشد.های ذیاطالعیه
 چگونگی دسترسی به خدمات ثبت ب.

شوده توسوط سوامانه ثبوت، معرفوی خوود بوه صوورت منودرج در توصیه فار  آگهایتواند در صورت استفاده از هر فردی می
و پرداخت یا انجام ترتیبات پرداخت موردنظر ثبت یا هر نوع کارمزد دیگر، نسوبت بوه ارسوال یوک عنوان اعتباردهنده بهسامانه 

گهی ثبت اقدام نماید. حال اگر با وجود تامین  باید علوت  سامانه ثبتبه خدمات ثبت فراهم نشد،  کاربر موارد فوق، دسترسیآ
 را توضیح دهد.

. همچنوین نیوازی نیازی به تاییی این اع تاات نایارداما  کندکننده را نگهداری باید اطالعات مربوط به هویت ثبتسامانه 
و الزم نیست این سامانه بوه بررسوی دقیوق محتویوات به کسب شواهدی دال بر کسب اجازه اعتبارگیرنده برای ثبت آگهی ندارد 

گهی از نظور حقووقی، و یوا درج شودن آنهوا در  گهی بپردازد. اطمینان حاصل کردن از دقیق یا کافی بودن اطالعات مندرج در آ آ
بورای ثبوت  ربط، از وظایف سامانه نیست. با این وجود اگر هیچ اطالعاتی در یک یا تعداد بیشتر فیلدهای الزمهای ذیقسمت

 .1درج نشده باشد، یا اطالعات درج شده ناخوانا باشد؛ ثبت آگهی توسط سامانه انجام نخواهد شد
 چگونگی دسترسی به خدمات جستجو ج.

شده توسط سامانه ثبوت بورای ایون کوار تواند به جستجو در سامانه بپردازد اگر؛ از فرم کاربردی جستجو توصیههر فردی می
ها و کارمزدهای الزم را برای ثبت نزد سوامانه ثبوت پرداخوت نمایود. سوامانه ثبوت در صوورتی درخواسوت نهکند و هزیاستفاده 

 .۲نحو خوانا، معیار جستجو وارد نشده باشدکند که بهجستجو را رد می
 ثبت .۲.۹.۲.۲

 الف. زمان و دوره اثربخشی ثبت آگهی
و از قابلیت جسوتجو توسوط عمووم برخووردار  آگهی در رکورد ثبت واردمانیکه ثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن از تاریخ و ز

شدن اطالعات در ثبوت آگهوی اولیوه یوا اصوالحیه آن را  ثبت، رکوردی از تاریخ و زمان وارد البته سامانه موثر خواهد بود. ،شد
 نحویکه از قابلیت جستجو برای عموم برخوردار باشد.به ،کندحفظ می

گهی اولیه یا اصالحیه آنات مندراطالع در این سامانه، به رکورد ثبت یا هر شاخص دیگری که از قابلیت دسترسوی  ج در آ
سورعت و ایی که از نظر عملی ممکن است، بوهو تا ج شودرکوردهای عمومی ثبت برخوردار است تبدیل میبرای جستجوگران 

 دهد.، آنها را در دسترس جستجوگران قرار میاندثبت ارسال شدهسامانه براساس ترتیب زمانی که این اطالعات برای 
ربط دیگر از قابلیت دسترسوی جسوتجوگران رکوورد شده ذیثبت آگهی لغو از تاریخ و روزی موثر خواهد بود که آگهی ثبت

ثبت، رکوردی از تاریخ و زمان عدم دسترسوی بوه آگهوی قبلوی و اعوالم لغوو آن بورای  البته سامانه ثبت عمومی برخوردار نباشد.
   کند.جستجوگران رکورد ثبت عمومی نگهداری می

یوا انعقواد  حوق وثیقوهتووان قبول یوا بعود از ایجواد میصرفنظر از زمان اثربخشی آگهی ثبت، باید به این نکته توجوه کورد کوه 
یک آگهوی منفورد از درجوه کفایوت الزم بورای کسوب اثربخشوی یوک یوا همچنین  .ط پرداختربتوثیق به ثبت آگهی ذیقرارداد 

گهی برخوردار است توثیقیدر دارایی  برای یک اعتباردهنده حق وثیقه یتعداد بیشتر ها در زموان ثبوت حق وثیقهچه این  ؛در آ

                                                                                                                                                                                         
 در اسرع وقت علت عدم ثبت را عنوان کند. بایددر این شرایط سامانه ثبت  1
 شود.یک کاربر، علت آن باید توسط سامانه ثبت عنوان  بهدر صورت عدم ارائه خدمت جستجو و یا رد ارائه این خدمت  ۲
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هوای مشوابه نامه بوا طرفیا چند توافقسپاری یقهوثنامه موجود باشند و چه بعد از آن ایجاد شده باشند؛ چه براساس یک توافق
 ایجاد شده باشند.

 رویکردهای موجود در اثرعخشی ث   آگهی –31 جدول
 مدت زمان قابل تمدید دوره اثربخشی رویکرد

 مدتی که باید در قانون تصریح شوددوره کوتاه اول
 سال( ۵)مثالً 

 مدتی که باید در قانون تصریح شوددوره کوتاه
 ماه( ۶)مثالً 

گهی ثبت دوم گهی اصالحیه دوره مندرج در آ  دوره مندرج در آ

 سوم
گهی ثبت  دوره مندرج در آ

شود، مثالً حوداکثر )حداکثر مقدار آن در قانون تصریح می
 سال( ۲3

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

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

( کوه براسواس صوالحدید 31در خصوص دوره زمانی اثربخشی ثبوت آگهوی نیوز سوه رویکورد معرفوی شوده اسوت )جودول 
باید  سال که در قانون ۵ثبت آگهی اولیه برای دوره کوتاهی مثالً  ،روییرد اولتوان یکی از این رویکردها را استفاده کرد. در می

ماه که باید در قوانون  ۶تواند قبل از انقضا برای دوره کوتاهی مثالً دوره اثربخشی ثبت میالبته  تصریح شود، معتبر خواهد بود.
اگور آن البتوه شوود، ثبت آگهی اصالحیه منجر به بسوط دوره اثربخشوی از تواریخ انقضوا می همچنین تصریح شود، تمدید شود.
 تاریخ تمدید نشده باشد.

گهی توسط ثبت ،روییرد دو  رد کننده معتبر خواهود بوود. البتوه در ایون رویکورد نیوز ثبت آگهی اولیه برای دوره مندرج در آ
کننوده بورای دوره جدیودی بسوط تواند قبل از تاریخ انقضای آن با درج یک آگهی اصوالحیه توسوط ثبتدوره اثربخشی ثبت می

گهوی اصوالحیه  پیدا کند. همچنین با ثبت یک آگهی اصالحیه، دوره اثربخشی آن از تاریخ انقضا فعلی برای مودت منودرج در آ
 شود، البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.کننده تمدید میتوسط ثبت

گهی معتبر خواهد بوود. البتوه ایون نامشده توسط ثبتثبت آگهی اولیه برای دوره زمانی مشخص ،روییرد سل در  کننده در آ
توانود در سال، تجاوز کند. البته دوره اثربخشی ثبت می ۲3تواند از حداکثر مقدار زمانی مندرج در قانون، مثالً دوره زمانی نمی

شوده در قوانون کوه بورای مثوال براسواس بوازه زموانی مشخص -یک بازه زمانی کوتاه و قبول از انقضوای اثربخشوی آگهوی فعلوی 
رای دوره زمانی جدیدی که نباید بیشتر از مقودار منودرج در بنود قبلوی باشود با ثبت یک آگهی اصالحیه ب -ماه باشد  ۶تواند می

گهوی  همچنین .داده شودبسط  با ثبت یک آگهی اصوالحیه، دوره اثربخشوی آن از تواریخ انقضوا فعلوی بورای مودت منودرج در آ
 ، البته اگر آن تاریخ تمدید نشده باشد.خواهد شدکننده تمدید اصالحیه توسط ثبت

 دهی رکوردهای ثبتی ب. سازمان
مشخص شده باشود.  های الرد اسباادم برای درج اع تات در آگهیزبان یا زباندر مقررات ناظر بر فعالیت سامانه باید 

گهی اولیه،  های حاوی آن شماره را بوه آگهوی اولیوه بگیرد و تمامی آگهی در نظر شمارم ثبت واحییسامانه ثبت باید برای هر آ
گهی اولیه یوا آگهوی اصوالحیه دیگری به سازمانبندی یا هر روشبا فهرست این سامانهربط ارتباط دهد. ذی دهی اطالعات در آ

اره ثبوت در دسوترس پردازد تا به این ترتیب، اطالعات را بورای جسوتجوگران و براسواس شوممندرج در رکورد ثبت عمومی می
 ها نیز از قابلیت بازیابی برخوردار باشند.شود تا این آگهیشده نیز اعمال میهای لغودر ارتباط با آگهیاین رویکرد  قرار دهد.

الزم در کنوود و سووازوکارهای شوودن یووا آسوویب محافظووت ر مقابوول گماز رکوردهووای ثبتووی د موظووف اسووت ثبووتسووامانه 
ای بورای بایگوانی سواله ۲3بوازه زموانی در مقررات بایود . کندبازسازی رکوردهای ثبت را دنبال رای ز اطالعات با 1برداریکپی

  د.مجدد در نظر گرفته شو شده از رکورد ثبت عمومی برای بازیابیاطالعات حذف
 ج. کپی آگهی ثبتی 

گهی ثبت مبتنی بر تاریخ و زمان مو ثرشودن آن و شوماره ثبوت آگهوی سامانه ثبت موظف است در اسرع وقت، یک کپی از آ
کنوود. پوو  از آنکووه فوورد و بووه آدرس وی ارسووال  شاایمای اشخصتنلان اتبباردهناایم وثیقااهباارای فااردی کااه در آگهاای بااهرا 

                                                                                                                                                                                         
1 Back up. 
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شوده ای کپی آگهی ثبت را براساس بند الف دریافت کرد، در یک بوازه زموانی مشخصعنوان اعتباردهنده وثیقهشده بهمشخص
بایود نسوبت بوه ارسوال مووارد زیور اقودام  -ربط مشخص شوودروز که باید در قانون و مقررات ذی 13ال برای مث -مدت کوتاه
 :1نماید

گهی به گهی اولیه به آدرس هر فردی که در آ  .مشخص شده است اتببارگیرنیمعنوان یک کپی از آ
گهی اصالحیه یا حذفی برای افراد مشخص در آنها منودرج  جدیدترین آدرس به گیرنیماتببارشده تحت عنوان یک کپی از آ

گهی ثبت. با این وجود اگر اعتباردهنده وثیقه مطلوع اسوت بایود کپوی  اعتبارگیرنودهجدیودترین آدرس و آدرس وی  از تغییرای آ
گهی را در دسترس وی قرار خوموارد فوق را برای آن آدرس و یا به آدرسی که فکر می اهود داد )در صوورتیکه فورد از چنود کند آ

   د.کنبرخوردار است و یا هیچ آدرسی از وی در دسترس نیست( ارسال  درسآ
 د. اصالح یا حذف آگهی ثبتی 

الرفاً تلسط اتبباردهنایم پردازد. اصالح آن سامانه ثبت خود به اصالح یا حذف اطالعات مندرج در یک رکورد ثبت نمی
اصالحیه منجور بوه پواک شودن یوا حوذف اطالعوات در  ثبت یک آگهیشود. البته انجام می ای و از عریق آگهی اال حیوثیقه

گهی اولیه ذی به مح  انقضای دوره اثربخشی آگهی یا  صرفاً اطالعات مندرج در یک آگهی ثبتیهمچنین  ربط نخواهد شد.آ
 ثبت آگهی لغو، از رکورد ثبت عمومی حذف خواهد شد.

 ثبت آگهی اولیه .۲.۹.۲.۲
 ولیهالف. اطالعات مورد نیاز در آگهی ا

و ، شناساه گیرنایماتببار و آدرس شناساههایی بورای درج ایون مووارد در نظور گرفتوه شوده باشود: در آگهی اولیه باید مکان
بارای آن  حاق وثیقاهکاه  حایاکثر ابلغایای، دورم اثربخشای ثبات، و های وثیقهتلالی  دارای، ،ایاتبباردهنیم وثیقهآدرس 
هوای ، بایود اطالعوات الزم در مکانایگیرنوده یوا اعتباردهنوده وثیقوهبیش از یوک اعتبار در صورت وجود .تلان اتمال شلدای
 یا اعتباردهنده درج شود. اعتبارگیرندهربط برای هر ذی

 ایب. شناسه اعتبارگیرنده و اعتباردهنده وثیقه
ای شخص حقیقوی یوا حقووقی وثیقه ای باید برای شرایطی که اعتبارگیرنده و اعتباردهندهدر این زمینه رویکردهای جداگانه

ش در نظور گرفتوه نواماو بایود شناسوه که اعتبارگیرنده شخص حقیقوی اسوت، در صورتی(. 3۲است در نظر گرفته شود )جدول 
ایون در همچنوین  شده بورای آن مشوخص شوود. گرفتهدر نظر باید اجزای نام و فیلدهای ناظر بر فعالیت سامانه در قانون شود. 
در  گیرنودهروشوی کوه براسواس آن نوام اعتبار ، وشوودمشوخص می گیرنودهع سند رسومی کوه براسواس آن نوام اعتبارباید نو قانون

 ای حقیقی صادق است.این موارد دقیقاً در مورد اعتباردهنده وثیقهتعیین شود.  ،شودصورت تغییر مشخص می
شده ز به نام تصریحنی اونام  منظور شود وشناسه عنوان نامش باید به حال در صورتیکه اعتبارگیرنده شخص حقوقی است،

ای حقوقی نیز صادق اسوت. این مساله در مورد اعتباردهنده وثیقه .شوداستناد میدر سند فعلی مبتنی بر شخصیت حقوقی وی 
اسوت یوا فووت در حال گذرانودن فرآینود ورشکسوتگی  گیرندهدر شرایط خاصی که اعتبارو  قانون ناظر بر فعالیت سامانهدر البته 
 ای نیز صادق است.این مساله در مورد اعتباردهنده وثیقه .کندمعرفی  گیرندهعنوان اعتباررا به ، باید امین یا نماینده ویشده

 ایو اع  اردهنده وثیقه گیرندهشناسه اع  ار –3۲ جدول
 ربطسند ذی شناسه نوع

 شود کننده نام باید مشخصنوع سند تصریح نام شخص حقیقی حقیقی
 براساس سند مبین شخصیت حقوقی  نام شخص حقوقی حقوقی

 کننده نام باید مشخص شودنوع سند تصریح نام امین یا نماینده وی فوت یا ورشکسته )حقیقی یا حقوقی(
 (.۲31۴)آنسیترال : استخراج محقق از مطالب مندرج در ماخذ

                                                                                                                                                                                         
ن در حقیقت اعتبارگیرنده توسط اعتباردهنده از درج آگهی حق وثیقه در سوامانه ثبوت بایود مطلوع شوود و در صوورت اعتوراض بوه محتووای منودرج در آ 1

ربوط نسوبت بوه صودور ی ثبوت را نمایود کوه اگور اعتباردهنوده در بوازه زموانی ذیتواند با ارائه درخواست به اعتباردهنده، تقاضای صدور اصالحیه آگهومی
)این راهبرد که در راستای حمایت از حقووق اعتبارگیرنوده اسوت  نمایدالزم را گیری تواند از طریق مراجع قضایی پی، اعتبارگیرنده مینکنداصالحیه اقدام 

  .شود(در ادامه اشاره می
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 های توثیقیج. توصیف دارایی
گهی به نحوی ربط باید به این مساله اشار شود که داراییدر مقررات ذی های توثیقی باید در فضای در نظر گرفته شده در آ

هوای موجوود در معطووف بوه تموام دارایی تلالی  کلیتوصیف شوند که به صورت معقولی امکان شناسایی آنها فراهم شود. 
 تلالای  کلایل و آتوی اعتبارگیرنوده در آن گوروه مشوخص از دارایوی اسوت. هوای حوا، شوامل دارایییک گروه از اموال منقوول
 است. گیرندههای منقول حال و آتی اعتبار، شامل همه داراییهای منقو م طوف عه همه دارایی

 د. اطالعات نادرست یا ناکافی
جدیودی را بوه آگهوی اضوافه  گیرنودهشوود یوا اعتبارمی گیرنودهثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن که منجر به تغییر شناسه اعتبار

در آن درج شوده باشود. در صوورتی آگهوی توسوط جسوتجو  گیرنودهموثر خواهد بود که شناسه صوحیح اعتبار شرایطیکند در می
 صحیح باشد. گیرندهشود که شناسه اعتباربازیابی می

اثاری آگهای در آگهای، انجار باه ب، رنایمگیاتببار ر از درج اشببام یا ناکافی شناساهدرج اع تات اشببام یا ناکافی به غی
. در صورتیکه اطالعات اشتباه یا ناکافی منجر به راهنمایی شدیداً اشتباه جستجوگر شود، آن آگهوی مووثر نخواهود نخلاهی شی

گهی ثبت، این آ درج اطالعات اشتباه یکالبته . 1بود هوا بوه که نام آن گیرندگانیگهی را در خصوص دیگر اعتباراعتبارگیرنده در آ
گهی در یوک آگهوی، منجور بوه  هوای آزادتوصیف ناکافی برخی از دارایی همچنین کند.اثر نمیدرج شده بی ربطذی درستی در آ

گهی نخواهد شد. توصیف شدهبه خوبی  توثیقیهای گهی در خصوص دیگر داراییاثری آن آبی  در آ
 های اصالحیه و لغوثبت آگهی .۲.۹.۲.۹

 ضروری در آگهی اصالحیه و در لغو یک آگهیالف. اطالعات 
گهی اصالحیه باید مشتمل بر شماره ثبت آگهی اولیه ذی ربط باشد. اگر اطالعاتی باید اضافه یوا حوذف شووند و یوا تغییور آ

شوته کنند، این اطالعات باید به نحوی اضافه یا حذف شوند یا تغییر کنند که با اطالعوات موورد نیواز در آگهوی اولیوه تطوابق دا
یوک آگهوی لغوو بایود  .آگهی اال حیه امین است به یک یا چنی قلم از اع تات انیرج در آگهی اولیه اارتبط باشایباشند. 
 .شودگهی اولیه باشد که لغو به آن مرتبط میشماره ثبت آمبتنی بر 

گهی ای در چندوثیقهاصالح کلی اطالعات اعتباردهنده در صورت نیاز به   یوامقوررات  نود دنبوال شوود.توادو راهکار می، آ
ا درج یوک آگهوی اصوالحیه ها بوطالعات خود را شخصاً در تمامی این آگهید که انکنمیفراهم  ربطفرد ذیاین امکان را برای 

تمامی اطالعات خود در تمامی این  ثبت درخواست اصالحسامانه از  اصالح کند یا صرفاً این فرد با درج یک آگهی اصالحیه،
گهی  نماید تا سامانه به نمایندگی از طرف وی این اصالح را اعمال کند.می را هاآ

 ب. اصالحیه یا لغو اجباری
گهی اصالحیه یا لغو را ثبت کند:اعتباردهنده وثیقه  ای در شرایط زیر باید آ

 گهی توسط اعتبار  باشد. ، مجاز شناخته نشدهگیرندهثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن در کل یا در سطح مندرج در آ
 به رسمیت شناخته شده باشد اما مجوز آن لغو شوده باشود و توافقناموه  گیرندهثبت آگهی اولیه یا اصالحیه آن توسط اعتبار

 ی صادر نشده باشد.سپاروثیقه
  بازنگری شده باشد، به نحوی که اطالعات مندرج در آن نادرست یا ناکافی باشد. سپاریوثیقهتوافقنامه 
 شود به واسطه پرداخت کامل یا مورد دیگری خاتمه یافته باشد و هیچ تعهد دیگوری آگهی به آن مربوط میای که حق وثیقه

 .۲ای برای بسط اعتبار وجود نداشته باشداز طرف اعتباردهنده وثیقه
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
اثوری آگهوی گهی در خصوص دوره اثربخشی ثبت آگهی یا حوداکثر مقودار قابول اجورا در خصووص حوق وثیقوه، منجور بوه بیدر آ نادرستدرج مطالب  1

 اند.های سومی شود که عه آن اتکا کردهشود مگر آنکه من ر عه راهنمایی شدیداً اش  اه طرفنمی
به غیر از این موورد، هویچ نووع کوارمزد یوا  توافق اعتبارگیرنده را باید اخذ کند.ای هر نوع کارمزد مورد در خصوص موارد دوم به بعد، اعتباردهنده وثیقه ۲

 ای اخذ نخواهد شد.هزینه بیشتری از اعتباردهنده وثیقه
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 ث   آگهی اص حی یا لغو –33 جدول
 شرایط الزم کنندهثبت حالت

نشودن آگهوی اولیوه یوا دریافت درخواست کتبی از اعتبارگیرنده مبنی بر مجواز شناختهروز پ  از  1۵ ایاعتباردهنده وثیقه اول
 اصالحیه آن

سامانه ثبت یوا موامور  دوم
 قضایی یا اجرایی

روز فووق و طوی  1۵ای بوا وجوود گوذر عدم ثبت آگهوی اصوالحی یوا لغوو توسوط اعتباردهنوده وثیقوه
 تشریفات قضایی

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

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

 شوود، یحتصر قانون در باید که روز 1۵ مانند اعتبارگیرنده، از کتبی درخواست دریافت از بعد مدتیکوتاه دوره یک از پ 
گهی لغو یا اصالح خصوص در خود تعهدات رعایت به ملزم ایوثیقه اعتباردهنده  از ایوثیقوه اعتباردهنوده اگور البتوه. اسوت آ

گهی ثبت حق از اعتبارگیرنده نکند، پیروی فوق زمانی دوره  تشوریفات طریوق از و ربوط،ذی شورایط براساس لغو، یا اصالحیه آ
گهی، لغو یا اصالحیه ثبت جستجوی حق از اعتبارگیرنده همچنین. است برخوردار اداری یا قضایی  ربط،ذی شرایط براساس آ

 از حمایوت در مناسوب سوازوکارهای وجوود صوورت در و فووق زموانی دوره از قبل حتی اداری یا قضایی تشریفات طریق از و
گهی رو این از. است برخوردار ایوثیقه اعتباردهنده  یوا فووق مووارد بوا تطوابق در و ربوطذی شرایط براساس لغو، یا اصالحیه آ

 (.33 جدول) شد خواهد ثبت اجرایی یا قضایی مامور توسط یا و ثبت سامانه توسط
 . معیار و نتایج جستجو۲.۹.۲٫۲

 الف. معیار جستجو
 .است شمارم ثبتیا  گیرنیمشناسه اتببارشود، معیار جستجو که توسط آن جستجوی یک رکورد ثبت عمومی انجام می

 ب. نتیجه جستجو
گهی های ثبتی همخووان ثبت نتیجه جستجو، اطالعات مربوط به تاریخ و زمان انجام جستجو و تمام اطالعات مندرج در آ

کند که هیچ آگهی ثبتی مبتنی بر اطالعات همخوان با معیار دهد یا به این مساله اشاره میبا معیار جستجو را در اختیار قرار می
ر در تطابق کاال بالدن و چگالنگی ت یاین در تطاابق کااال بالدن باا ا یاار جسابجل نیاا بایی ا یاجستجو وجود ندارد. البته 

ثبوت یوک گوواهی جسوتجوی رسومی مبنوی بور نتیجوه جسوتجو منتشور سوامانه . در صورت درخواست جستجوگر، تصریح شلد
 کند. می
 کارمزدهای ثبت و جستجو .۲.۹.۲.۱

 ربا  هاا  ی  کارمزد ثبت آگهی، جستجو و انتشار گواهیرخوردارند عبارتنود از انواع کارمزدهایی که از قابلیت ثبت در سامانه ب

صورت کاغذی و یا الکترونیکی انجام شوند. البته خدماتی کوه در سوامانه ثبوت بودون اخوذ هزینوه کوارمزد انجوام توانند بهکه می
تواند با فرد وارد قرارداد شود تا یک بت میربط، سامانه ثخواهند شد نیز باید معرفی شوند. حال برای پرداخت کارمزدهای ذی

ها را تسهیل کند. مقام اجرایی که بایود توسوط قوانون مشوخص برای وی تنظیم کند و از این طریق پرداخت حساب کاربر  ثبت
 شود، کارمزدها و سازوکارهای پرداخت خدمات ثبت را توسط حکمی تعیین خواهد کرد. 

 کارکرد عملیاتی موثر سامانه ثبت در دیگر کشورها. اصول بهترین عملکرد در ۲.۹.۲
ای مبتنوی بور رهنموود کمیسویون حقووق انودازی زیرسواخت سوامانهسوازی و راهدر مقایسه با رویکرد استاندارد موجوود در پیاده

ها پو  انه(، مطالعه اصول بهترین عملکرد در کارکرد عملیاتی و بالفعل این سوام۲31۴الملل سازمان ملل متحد )تجارت بین
( ۲313المللوی )موالی بینشده توسط شورکت تامیناندازی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا به سند ارائهراه از

ای در دیگر کشورها اسوت و مطالعوه مالی وثیقهسازی و عملیاتی کردن تامینکه مبتنی بر معرفی جعبه ابزار این شرکت در پیاده
کشوور از منواطق  3۵( در خصوص سوازوکار ثبوت وثوایق منقوول در ۲31۲لوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )دیگری که توسط آ
. در حقیقت در کنار توجه به اصول بهترین عملکرد و چارچوب موورد اسوتفاده شورکت 1شویممتمرکز می 1مختلف انجام شده

                                                                                                                                                                                         
 در این کشورها انجام شده است.  ۲313فوریه و اکتبر  این مطالعه در طول 1
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قول در دیگر کشورها، در ادامه به تجربه عملی دیگر کشوورها در سازی موثر سامانه ثبت وثایق منالمللی در پیادهمالی بینتامین
 کنیم.ها اشاره میزمینه این سامانه

 متمرکز بودن سامانه  .۲.۹.۲.۱
هوای های انوواع مختلوف داراییهوای مربووط بوه حوق وثیقوهدرج شووند و تموامی ثبت سامانه م مرکزیرکوردهای ثبت باید در 

 در بربگیورد گیرنایماتببارانالاع اخبلا  و  ایان جغرافیای، اباااوترا صرفنظر از  اخبل  ا اا تانلاع منقول توثیقی و 
اظر بور در مقررات نو حق تقدمالبته حق تصرف با حفظ مالکیت نیازی به ثبت در این سامانه ندارد زیرا عموماً از . (1۴)شکل 

 .حفظ ارزش وثیقه برخوردار است
سامانه براساس نوع دارایی منسجم نباشد، امکان جستجو در یوک سوامانه بورای  قول، اگرهای مندر خصوص انواع دارایی

 ،ها به خاطر ماهیوت خواص آنهوا. با این وجود در مورد برخی داراییشودواحد فراهم نمیانواع مختلف دارایی در یک سامانه 
بوه وسوایل نقلیوه موتووری، هواپیموا، کشوتی، تووان های مجزایوی در نظور گرفتوه شوده اسوت. در ایون زمینوه میدر عمل سوامانه

ها بوه نحوو مناسوبی و مالکیوت معنووی اشواره کورد. در شورایطی کوه ایون سوامانهدر بازار سرمایه شده گذاریبهادار سرمایهاوراق
. البتوه دکور ها را در سامانه جدید نیز ثبتنیست آن یالزاماً نیاز ،مالیفعالیت کنند، پ  از اعمال اصالحات در زیرساخت تامین

در این صورت باید این مساله به صراحت در قانون ناظر بر فعالیت سامانه ثبت اموال منقول تشریح شود تا از الوزام ثبوت حوق 
 .3و ۲کاری اجتناب شودوثیقه یک دارایی در سامانه جدید و دوباره

در یوک سوامانه ثبوت  های منقوولهمه انواع دارایی حق وثیقهدر نزدیک به یک سوم آنها تقریباً  ،در کشورهای مورد بررسی
اسوناد دریوافتنی در مرکوزی  حوق وثیقوهو  هها موجوود نبوودانسجام در سوامانه ،شود. البته در چین در زمان انجام این تحقیقمی

بواط و پیونودی بوا شود کوه ارتای ثبوت میدیگر انواع دارایی نیز در مراکز ثبت جداگانه حق وثیقهو  مرکزی چینبانکوابسته به 
انودازی سوامانه البتوه در ایون کشوور و قبول از راه. با کاهش مواجه شده بوود حق وثیقهکارایی ثبت از این رو یکدیگر نداشتند و 

شود؛ و در صوورت حقووقی ثبت وثایق، حق وثیقه در صورت حقیقی بودن بدهکار، در دفتر خانوه اسوناد رسومی بایود ثبوت می
نعت و معدن. این مساله با توجه به تعداد زیاد دفاتر ثبت اسناد رسمی و عدم وجود ارتباط بوین پایگواه بودن، در اداره دولتی ص

 ای شده بود. مالی وثیقهربط، منجر به ایجاد مشکالت زیادی در عملیات تامینهای ذیداده
ییپارچه از انرار جغرافیاای، در  اللرتبهربط به مکان دیگری منتقل شده، ثبت باید صرفنظر از آنکه دارایی ذیهمچنین 

(، در هور ۲31۲ربط انجام شود. در آمریکا و کانادا در زمان انجام تحقیق توسط آلووارز دمال کمپوا، دَونوز و هنینیوگ )ذی کشلر
ایالوت یووک سوامانه ثبووت متمرکووزی بورای انووواع مختلوف دارایووی موجووود بوود. البتووه مشوکل منووتج از ایوون عودم تمرکووز، توسووط 

در پرداختند. البته های مختلف میخصوصی کاهش یافته بود که به جستجوی رکوردهای ثبت حق وثیقه در ایالتهایی شرکت
تلانی حاالل شلد؛ انبقال دارای، از یاک ایاان باه ایاان اللرت الاا  ثبت براساس اقل جغرافیای، دارای،، اشیلی که ای

 ای را کاهش خلاهی داد.االی وثیقهیاتی تااینسپاری اجید آن است که کارای، تملجغرافیای، دیگر و وثیقه
یا نووع حوق وثیقوه در دارایوی  الرفنرر از نلع اتببارگیرنیم )حقیقی یا حقلقی ،در سامانه ثبت وثایق باید امکان جستجو 

بوت ها در سوامانه ثاند، عمومواً حوق وثیقوه شورکتوجود داشته باشود. در کشوورهایی کوه بور پایوه قوانون مودنی سونتی بنوا شوده
شوود. در شود و یا در بدترین حالت، اصالً ثبت نمیگیرندگان حقیقی، در سامانه جداگانه ثبت میها؛ و حق وثیقه قرضشرکت

ها انجوام شوده اسوت کوه در ایون مووارد ها در سوامانه ثبوت شورکتیک سوم کشورهای مورد بررسی، ثبت در خصوص شورکت
 دسترسی ندارند. ای برای ثبت حق وثیقهاشخاص حقیقی به سامانه

                                                                                                                                                                                         
 کشور مورد توجه در مطالعه فوق است. 3۵اشاره شد، منظور از این رو هرگاه در این قسمت به کشورهای مورد بررسی یا نمونه  1
دهود، ایون بهوادار را انجوام میهای معطووف بوه اوراقنحو مناسبی فرآیند ثبت حق وثیقوهبهادار بهکه سامانه ثبت اوراق آذربایجانعنوان مثال در کشور به ۲

 (. ۲313المللی مالی بینپردازد )شرکت تامینسامانه در کنار سامانه دیگر وثایق منقول به فعالیت می
شود )شورکت ای براسواس نووع امووال منقوول در نظور گرفتوه میهای جداگانوهای، سوامانهوثیقوه موالیبور تامین نواظرعموماً در قوانین و مقررات قودیمی  3

 (. ۲313المللی مالی بینتامین
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 سامانه متمرکز در ثبت حق وثیقه اموال منقول -۱۴ شکل
 : محقق.ماخذ

بایود  حق وثیقهاموال منقول صرفنظر از نوع اعتبارگیرنده و نوع  حق وثیقهدر حالت بهترین عملکرد، در کنار این مساله که 
برخی اناف  انبج از االال انقالل کاه از نرار حقالقی در که حتی  د، به این مساله نیز توجه شدهدر یک سامانه متمرکز ثبت شو

توان به . در این زمینه می1نیا بایی در این سااانه درج شلنی های کاربردی )ااننی ا ادل شلنیبنیی نمیعبقه حق وثیقهقال  
اسوت کوه در برخوی ایون در حوالی  .۲های بلندمدت، فروش اسوناد دریوافتنی و قراردادهوای فوروش تضومینی اشواره کوردلیزینگ

 ای انجام شده است.ثبت در سامانه جداگانه کشورها براساس نوع حقوقی معامله و از این رو منافع حقوقی ذیل اموال منقول،
 در دسترس بودن و سادگی سامانه .۲.۹.۲.۲

را در کنوار  دم آگهایثبات سااها بایود امکوان چارچوب قوانونی و نهوادی نواظر بور ایون سوامانه براساس اصول بهترین عملکرد،
بدون نیاز بوه اثبوات قصود و نیوت کواربران در  ساتبه و هات روز هابه ۴۲فراهم کرده باشد. سامانه باید  جسبجلی اع تات

. بایود بورای 5و نیازی به حضور فیزیکی افراد برای دسترسی به اطالعوات سوامانه نباشود 3 3انجام ثبت، در دسترس عموم باشد
ها( و حتی آن گروه از کاربران غیرهمیشگی کوه ممکون اسوت صورفاً یوک بوار بوه سوامانه رجووع کننود، ککاربران همیشگی )بان

کوارمزد خودمات سوامانه بورای  یهاخواهنود داشوت و هزینوه کااربران همیشاگی، حسااب کااربریدسترسی فراهم شده باشد. 
ربوط بپردازنود. در ت کوارمزد و هزینوه ذیشوود و الزم نیسوت قبول از دریافوت خودمت بوه پرداخوحساب کاربری آنها منظور می

عمومواً هزینوه کوارمزد از طریوق کوارت اعتبواری یوا بودهی و قبول از ارائوه خودمت دریافوت  ،حالیکه برای کاربران غیرهمیشوگی
 شود.می

                                                                                                                                                                                         
ای بوه پشوتوانه مالی وثیقهخواهد به تامیندر صورت عدم ثبت دیگر منافع حقوقی ذیل اموال منقول در یک سامانه واحد، طرف سومی که می حقیقتدر  1

گذاری نامناسب دارایی و حقوق خود در صورت نکول اعتبارگیرنده، مواجه پردازد، بدون اطالع از دیگر منافع حقوقی ناظر بر آن مال، با ارزشاین اموال ب
 (.۲313المللی مالی بینخواهد شد )شرکت تامین

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های کاربردی هستند، میهای کاربردی معادلاز دیگر انواع منافع حقوقی منتج از اموال منقول  که در حقیقت نمونه ۲
Financial leases, long term operating leases, consignments, sales with reservation of title, the sale of secured sales of 
contracts, and liens. 

حتی از طریق کواربران خوارج از و  شودشود و محدودیتی در این زمینه منظور نمیرفته مینظر گ ها از هر درگاهی درعموماً امکان دسترسی به این سامانه 3
شوده، بوه اطالعوات ایون کشور امکان دسترسی به سامانه فراهم است. کاربرانی که به اینترنت دسترسی ندارند بایود بتواننود از نقواط خواص دسترسوی تعبیه

  (.۲313المللی ینمالی بسامانه دسترسی پیدا کنند )شرکت تامین
همگوان قورار گیورد  دسوترساطالعات موجود در سامانه ثبت، به عنوان یک کاال و اطالعوات عموومی منظوور شوده و بودون اعموال محودودیت بایود در  3

 (.۲313المللی مالی بین)شرکت تامین
گهی ثبت را برای این کاربران از طریق پست یوا در شرایطی که تعداد زیادی از کاربران به اینترنت دسترسی ندارند، سامانه باید فر 5 آیند دسترسی به رسید آ

 (.۲313المللی مالی بینفک  فراهم نماید. حتی در صورت لزوم باید برای نقاط دورافتاده نقاط کاربری خاص تعریف و فعال شود )شرکت تامین

سووامانه ثبووت 
 اموال منقول

پوشش انواع مختلف 
 اموال منقول

پوشوووووووش انوووووووواع 
 مختلف معامالت

های پوشش تمام استان
 واقع در کشور

پوشش انواع مختلف اعتبارگیرنده 
 )حقیقی و حقوقی(

 همه نوع منافع منتج از اموال منقول
 )در قالب حق وثیقه و غیر حق وثیقه(
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ربط قرار بگیرد که صرفنظر از قصد وی در ثبت آگهی و نووع باید این امکان در دسترس فرد ذی پرداخت کاراادبه مح  
در سامانه نیز براساس اصول بهترین عملکرد باید از طریوق  جسبجلآگهی برایش فراهم شود.  ثبتمقابل مربوطه، امکان طرف

 صورت پذیرد. ،برایش شماره سریالی منظور شده در صورتی که طبق قانون ،دارای،شناسه اتببارگیرنیم یا شمارم سریال 
ربوط، مشواهده کشوور ذی 3۵( در ۲31۲آلووارز دمال کمپوا، دَونوز و هنینیوگ ) در کنار رویوه موورد انتظوار، براسواس بررسوی

هایی کوه قوبالً تاسوی  شوده بودنود بوه سومت اسوت، در حودی کوه سوامانه دسبرسی آزادروند به سمت فراهم کردن شود که می
ها اند. با این وجود در زموان انجوام ایون مطالعوه، در برخوی سوامانهحرکت کرده غیرکاغذی و الیبرونیکهای اندازی سامانهراه

سامانه مشواهده شوده اسوت  )مانند فنالند، اردن، ماکائو، سنگال و جمهوری اسلواک( همچنان نیاز به حضور شخصی فرد در
دنبال دارد. البته در بین ایون کشوورها، کشوور جمهووری اسولواک که این امر محدودیت امکان استفاده را در مناطق دورافتاده به

تواننود بوه ثبوت در سوامانه بپردازنود و در کشوورهای سونگاپور، هنوگ صرفاً صاحبان دفتر اسناد رسمی از طرف اعتباردهنده می
 توانند به ثبت در سامانه بپردازند.های ذینفع میجامائیکا طرف کنگ، چین،

 فرآیند ثبت .۲.۹.۲.۲
اجرایا، و از ایون رو  حق وثیقاهات   تملای و  ثبتدر نظر گرفته شود، بنابراین هی  اقیودی برای سااانه  از آنجا که باید

دهد. در این زمینه توجه شود که دو نووع ثبوت وجوود ، کارکرد اصلی سامانه را شکل میهای اقابل سل کردن آن در قبال عر 
نیااز باه دارد: ثبت اسناد و ثبت آگهی. در ثبت اسناد، نیاز به ارائه و ثبت توافق و دیگر مستندات موجود است. در ثبت آگهوی، 

در  حق وثیقاههنیگان یا خرییاران بالقلم از وجلد یک ثبت ایارک نبلدم و الرفاً اع تات اولیه برای هشیار دادن به اتببارد
کوارکرد مناسوبی  از امووال منقوول حوق وثیقوهایون روش بورای ثبوت  گیورد کوهموورد اسوتفاده قورار می ،دارای، انیرج در آگهی

 .برخوردار است
 در کنوارمار و بررسی آنهوا های اداری و بایگانی کمتری در مقابل ثبت اسناد دارد که مستلزم ثبت اسناد بیشاین روش هزینه

زیورا نیواز بوه وارد کوردن  در ایون روش کمتور اسوتحتی خطاهای موجود در ثبوت  بط توسط افراد متخصص است.روثایق ذی
   .1شوداطالعات از اسناد به سامانه توسط کارمندان ثبت مشاهده نمی

توسط شرکت آلوارز دمال کمپا، دَونوز و هنینیوگ در بیش از نیمی از کشورهای مورد بررسی شود که با این وجود مشاهده می
دارد. در برخوی از  ربوطهوای ذیگیرد و این حوزه نیاز به اصالح توسوط دولتهنوز ثبت اسناد مورد استفاده قرار می(، ۲31۲)

 یواز بوه کپویاسوت. در برخوی دیگور ن سوپاریوثیقه قرارداد اصولی وام در کنوار قورارداد رها برای ثبت آگهی نیاز به کپیاین کشو
موجود است و در چند کشور نیز اثبات پرداخت حق تمبر در کنار دو قرارداد فووق الزاموی  سپاریوثیقهقرارداد محضری وام و 

 کند.صرف ارائه فرم آگهی کفایت می با این وجود در یک سری از کشورها،است. 
های مودرن کوه درج شوود. بورای مثوال در سوامانه در آن نبایی اع تات اضافی ااننی ارزز وثیقاههمچنین در تنظیم آگهی 

ناا  اتببارگیرنایم یاا شناساه شووند: عموماً فرم یکسانی برای وارد کردن اطالعات وجود دارد، اطالعات زیر در آگهوی درج می
بوت . ثتلالی  تملای یاا کلای وثیقاه، ایوثیقه اقیار اتببار، کننیم اتببارنا  و آدرس عر  تامین، آدرس وی، تیدی وی

مجدد تجدید شود. برای هور  ،تواند قبل خاتمه این دورهاست و می اشخصی ا ببر زاانی برای یک دورمدر سامانه نیز عموماً 
 شود تا امکان بازیابی آن تسهیل شود.ای در نظر گرفته میثبتی نیز شماره

 فار  اشخصایعموماً  ،های مبتنی بر ثبت آگهیسامانه عرصه عمل و در کشورهای مورد بررسی نیز مشاهده شده که در در
ممکون اسوت حتوی در  ،های مبتنی بر ثبت اسوناد و مودارکشود. این در حالی است که در سامانهگرفته می در نظربرای پرشدن 

در یوز ن، فورم خاصوی بورای پور کوردن موجوود نباشود. بور اسواس نتوایج الزم غیر از درخواسوت اسوناد و مودارکبرخی موارد بوه
کنند، مقدار ثبت بیشوتری در مقایسوه بوا صورت آگهی است و براساس اصول بهترین عملکرد فعالیت میکشورهایی که ثبت به

 .  انجام شده استکشورهای مشابه و با اندازه برابر 
گهی تکنولوژی مورد استفاده در سامانه در ارائه  باه نیااز بایون نآ رد یاا قبالل ساری  قابلیات از بایود کواربر، توسط ۲ثبت آ

 شوماره و ثبوت زموان و تواریخ بر مشتمل چاپ قابل تاییدیه باید تایید ثبت مح  باشد و به برخوردار سااانه کارکنان دخالت

                                                                                                                                                                                         
ربط نباید تشریفات اضافی و غیرضروری مانند ضرورت امضا، ثبت در دفتر اسناد رسمی یا حضور فیزیکی فرد یا طرفین ذی مقرراتقانون ثبت و دیگر  1

 (.۲313المللی مالی بیننفع را مطالبه کند )شرکت تامینذی
  ها است.و مورد انتظار این سامانه کلیدیهای ساده و کاربرپسند بودن از دیگر ویژگی ۲
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گهی ثبت گهی در شده وارد اطالعات تمام و آ  از کنندهاسوتفاده و کواربر فورد کوه آنجا از .دهد قرار کاربر اختیار ربط را درذی آ
 توا شودهانجام مووثر هوایثبت تموامی جسوتجو یک در شده جستجو اطالعات که باشد داشته را خاطر اطمینان این باید سامانه
 تمالای ات ن حالت به نبایی نشیم، تاییی سااانه در ثبت برای آگهی تا بنابراین دهد،می قرار وی اختیار در را جستجو لحظه

گهی همچنین اطالعات .درآیی اجرا قابل و  در صوورت در. گیرنود قورار دسوترس در سوامانه سورعت دربه بایود شدهتایید هایآ
گهی دیگری با تصور امکان برخورداری از حق تقدم اولیه، فرد است ممکن نگرفتن، قرار دسترس  فورد ربطذی دارایی بر ثبت آ
 .(۲313المللی مالی بینتامین کند و حتی بر این اساس نسبت به اعطای اعتبار اقدام نماید )شرکت درج سامانه در بدهکار

ن اسناد به الضلع ثبت الجلد باشی و اایان حاذ  هاین نالع سانیی اجااز کرددر فرآینی ثبت الرفاً بایی اایان اضافه 
سند ای پایان یافت، عمل خاتمه منجر به حذف . به این معنی که اگر تاریخ اثرگذاری یک آگهی توسط اعتباردهنده وثیقهنیست

ایون  قابول جسوتجو خواهود بوود. زموانی خاصویاین اطالعیه توا سوپری شودن دوره  شود ونمیربط از پایگاه داده ذی حق وثیقه
موالی شوود )شورکت تامینها نیز نافذ است زیرا منجر به افزایش درجه اعتماد به سامانه میحاقیات و اصالحیهمساله در مورد ال

 (.۲313المللی بین

 
 فرآیند ثبت در سامانه ثبت اسناد -۱۵ شکل

 ماخذ: محقق.

 روز بودن سامانهالکترونیک و به .۲.۹.۲.۲
کننوده ارسوال شوود. سوپ  اطالعوات آگهوی در قالوب های ثبت کاغذی، اطالعوات بایود در قالوب آگهوی توسوط ثبتدر سامانه

گهی به شاخص ثبت تبودیل میاطالعات و رکوردهای ثبت درآمده و اطالعات ذی در شووند. ایون در حوالی اسوت کوه ربط از آ
 .شلدکننیم انجا  ایتلسط ثبت این الارد همااان و هنگا  ثبت ،سااانه ثبت الیبرونیک

الکترونیک در مقایسه با کاغوذی از ارجحیوت برخوردارنود زیورا  هایامانهس ،المللیبراساس نتایج حاصله نیز در عرصه بین
اطالعوات نوامربوط در اثور خطوای  یا درج ، بلکه ریسک اشتباه وارد کردن اطالعات وکنندنه تنها سرعت دسترسی را فراهم می

 دهند. انسانی را کاهش می
کننیم آن اقلل شلد و اایاان وقالع خطاا در ثبات های الیبرونیک بایی اسئللیت وارد کردن اع تات به ثبتدر سااانه

مانه، تکنولووژی . برای اطمینان بیشتر از دقت اطالعات وارد شده نیز باید در سااع تات تلسط کارکنان سااانه به الار برسی
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 

 هدف از ثبت های مقابل سومکردن حق وثیقه اموال منقول در قبال طرفاعالم عمومی و اجرایی 

 فرآیند کلی ثبت
 ربطعدم نیاز به ارایه اسناد و مدارک ذی

 وی عددی شناسه یا اعتبارگیرنده نام

 در نظر گرفتن فرم ساده برای تنظیم آگهی ثبت

 اعتبار کنندهآدرس تضمین و نام اعتبارگیرنده آدرس

 دوره اثربخشی حق وثیقه وثیقه کلی یا عمومی توصیف ایوثیقه اعتبار مقدار

در  شدهسپاریعدم درج ارزش دارایی وثیقه
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در
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ت
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اط
ت
 ثب
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فرآیند ثبت در 

 سامانه

قابلیت سوریع 
رد یوووا قبوووول 

گهی ثبت  آ

عدم نیاز به دخالوت 
کارکنووان سووامانه در 

 رد یا قبول آگهی

نمایووه شوودن آگهووی 
در سووووووامانه بووووووه 
 مح  تایید شدن 

هوای عدم امکان حوذف آگهی
شده از سوامانه، حتوی بوا تایید

 اتمام دوره اثربخشی
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. حتی در شرایطی که الزام وارد کردن اطالعاتی از کاغذ به سوامانه توسوط کارکنوان سوامانه 1تصادفی یک آگهی ثبت از بین برود
شوده تاییود شوود؛ البتوه وجود دارد، باید یک نسخه چاپی از این اطالعات در اختیار سامانه قرار گیرد تا صحت اطالعات درج

همچنوین در راسوتای بواال بوردن قودرت وارد کوردن  انجام سریع وظایف واگذار شده به کارکنوان سوامانه نیوز بوا اهمیوت اسوت.
و یا حتی توانایی شناسایی نوع اطالعات عوددی  اایان شناسای، فیلیهای اجباری پر نشیماطالعات صحیح در سامانه، باید 

باشود. ایون  را داشوتهاعطوا شوده  شمارم ثبات آگهای کردن قیرت چک یا حرفی در فیلدهای مختلف موجود باشد. سامانه باید
زیرا در این شورایط بایود شوماره آگهوی  باالیی دارداهمیت  ،مساله در خصوص اعمال اصالح، تمدید یا خاتمه آگهی ثبت شده

المللوی موالی بین)شورکت تامین صوورت صوحیح در سوامانه درج شوده باشوددارد به فورد قصود اعموال تغییراتوی در آن اولیه که
۲313)  . 

اگور  .اولویت بخشی به دلیل عدم افشای موثر ثبت استتقدم و ریسک در  ،د استهای کاغذی موجومشکلی که در سامانه
وجود خواهود ، ایون مشوکل بوهت در پایگاه دادهابراساس دریافت رسید باشد تا مبتنی بر ورود اطالع امانهدر سموثر شدن ثبت 

عوات آن در سوامانه و برخوورداری از . در حقیقت در فاصله زمانی بین مجاز شناخته شدن آگهی توسوط ثبوت توا ورود اطالآمد
ها نخواهد کرد. البتوه در برخوی سوامانه اگر فردی به جستجو در سامانه بپردازد به این اطالعات دسترسی پیدا ،قابلیت جستجو

 اطالعوات بوه سوامانه تغییور داده به زمان وارد شودنل شده است و زمان موثر شدن ثبت کننده منتقاین مشکل و ریسک به ثبت
با موکول کردن پرداخوت اعتبوار بوه وارد شودن اطالعوات در پایگواه  ها و اعتباردهندگانکنندهثبت. در این شرایط نیز ه استدش

 دهند.داده، ریسک خود را کاهش می
بووراین در ایوون عالوه۲. وجووود دارددیدن اطالعووات شوودن یووا آسوویبهای کاغووذی نیووز ریسووک عوودم شووفافیت و گمدر سووامانه

حوق های ثبت کاغوذی مبنوی بور امکوان ثبوت یوک ، مشکل سامانهکننیم به ارائه اع تات شناسای،الا  کردن ثبتا ها بسامانه
 غیرواقعی برای وارد کردن خطرات اقتصادی بر اعتبارگیرنده، کاهش داده خواهد شد. وثیقه

بات باه کارکناان ثبات را بارای ثاشیل پرداخت نقیی های ثبت الکترونیک و برخط آن است که های دیگر سامانهاز مزیت
زیرا تایید و رد ثبت نیز براساس معیارهوای شوفاف،  و اشیل گم شین تصادفی پلل و اخذ رشلم برعر  شیم است حل کردم

شوود. شود و از این رو امکان اخوذ رشووه توسوط کارکنوان بورای رفوع توقوف در ثبوت حوذف میمشخص و محدودی انجام می
های الا حیییی حاذ  گیری اببنای بار قاتایم، قاااوتی برخط باه دلیال وجالد قلاتای تصامیمهادر سااانهبراین، عالوه

 خلاهنی شی.
سامانه برخط موجود بوده و ثبت کاغوذی اصوالً انجوام  ،در یک چهارم کشورهای مورد مطالعهبر اساس شواهد تجربی نیز 

مانه الکترونیک پ  از تایید و قبولی ثبوت دنبوال شوده ثبت کاغذی و انتقال اطالعات کاغذی به سا البته در برخی نیز شود.نمی
های چندگانوه صورت همزمان در اختیار بوده است. هرچند روش سیسوتماست. در بسیاری از کشورها نیز هر دو روش ثبت به

کترونیوک موورد های التر قلمداد شود، اما بهترین راهکار نبوده و بایود صورفاً بورای تسوهیل گوذر بوه سوامانهتواند در دسترسمی
 استفاده قرار گیرند.

گرفتوه شوده اسوت. حتوی در  در نظرعنوان یک انتخاب همچنین در بیشتر موارد در کشورهای مورد بررسی، ثبت آنالین به
 ۲33۲سوامانه ثبوت الکترونیوک آن در سوال کوه  برخی کشوورهایی کوه الوزام ثبوت اسوناد و مودارک منظوور شوده، ماننود اسوپانیا

. با این حال به دلیل فشار ناشی نظر گرفته شده است در کنار ثبت کاغذی، امکان ثبت الکترونیک نیز در ؛است اندازی شدهراه
از الزامات اسنادی مورد نیاز برای ثبت الکترونیک، رجوع کمتری به ثبت از طریق این سامانه شده است. در حقیقوت در طوول 

نحویکه منجر به بارشدن هزینه زیوادی بورای ی در این سامانه انجام شد، بهالعاده اندکتعداد ثبت فوق ۲335تا  ۲333های سال
 نگهداری این سامانه بر دولت شد.

                                                                                                                                                                                         
المللی بر این عقیده است که استانداردهای ناظر بر قبول یوا رد ثبوت حوق وثیقوه بایود سوفت و سوخت، مشوخص و مالی بینتامین شرکتتر دقیقبه بیان  1

 صورت عینی و شفاف ارائه شده و امکان اعمال قضاوت توسط کارمندان سامانه به صفر برسد.محدود باشند و دالیل رد ثبت حق وثیقه به
وثوایق  ثبوت سوامانه در موجود اطالعات تواند به ریسک امنیت اطالعات در سامانه تبدیل شود. با توجه به آنکههای الکترونیک میسامانه این ریسک در ۲

 زمینوه سوه در امنیت این. زیادی دارد اهمیت سامانه این در موجود اطالعات امنیت حفظ است، وثیقه در نفعذی مختلف افراد میان حق تقدم کنندهتعیین
 توداوم از بایود سوامانه. بنوابراین کواربران فیزیکوی بشر، و مشکالت امنیوت حاصل یا طبیعی حواد  الکترونیکی، دستکاری قبال در امنیت: شود دنبال باید

 . کنند حاصل اطمینان آن در مندرج اطالعات اعتماد قابلیت و سامانه فعالیت
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توان به افوزایش حجوم جسوتجوها اشواره کورد. های عملکرد مناسب سامانه متمرکز ثبت الکترونیک در کشورها میاز نشانه
هسوتیم کوه کواربران،  برابر با یوک باشود، شواهد ایونای جدید تقریباً هاگر نسبت تعداد جستجوها به تعداد ثبت در این کشورها

در تصورف وثیقوه تلقوی  حق تقودماز  راستای اطمینان دهی احتیاطی درعنوان ابزاری در مدیریت ریسک و وامسامانه ثبت را به
دازنود. در شورایطی کوه نسوبت فووق پردهی و ثبت، به جسوتجو در سوامانه میتر، آنها قبل از تصمیم وامکنند. به مفهوم دقیقمی

است بوه ثبوت آن  مالیتامین جزئی از فرآیند حق وثیقهاندک باشد، بیانگر این مساله است که کاربران صرفاً به این دلیل که ثبت 
ده کنند. براساس شواهد موجود مشواهو ریسک بیشتری را تقبل می پرداختهدهی به جستجو نپردازند. آنها قبل از تصمیم واممی
و مقودار جسوتجو سوه برابور ثبوت  مقدار باالتری برخووردار بووده شود که در کشورهای نیوزلند، کلمبیا و کانادا این نسبت ازمی

 عنوان ابزاری در مدیریت ریسک مورد استفاده قرار گرفته است.و از این رو در این کشورها سامانه ثبت وثایق به استجدید 
 جستجو در سامانه .۲.۹.۲.۹

یا شامارم ثببای )نام کامل وی و یا شماره هویتی وی( و  براساس اع تات هلیبی اتببارگیرنیمدر سامانه باید امکان جستجو 
شامارم سوازی و جسوتجو براسواس از طریق سامانه موجود باشد. البته در برخی کشورها حتوی امکوان شاخص شیم به ویاتطا

های خیلوی در سوامانهبوا ایون وجوود  ت کشاورزی یا صنعتی( فراهم شوده اسوت.وسایل نقلیه، تجهیزا) هاسریال برخی دارای،
 کارا، امکان جستجو براساس هر سه معیار فوق مهیا شده است.

گرفته شوود زیورا برخوی  در نظراعتبارگیرندگان مختلف  جستجوی های مختلفی ممکن است در یک سامانه برایالبته گزینه
مکن است از شماره هویتی منحصر به فرد برخوردار نباشند. برای مثوال شوهروندان عمومواً از م در یک کشور از اعتبارگیرندگان

شوده ممکون اسوت شوماره هوویتی یکتوا و اموا موسسوات حقووقی ثبت ،شماره هویتی یا ملی یکتا و منحصر به فرد برخوردارنود
 شود. العمر نداشته باشند و از این رو جستجو برای آنها در قالب نام انجاممادام

کوه بتوانود توسوط مهمترین عامل در تحقق یک جستجوی موفق، برخوورداری از قواعود جسوتجوی عینوی و شوفافی اسوت 
بینی برسد. این قواعود بایود منتشور شوده و در اختیوار عمووم و بدون دخالت کارکنان ثبت به نتایج قابل پیش سامانه الکترونیک

. در شورایطی کوه جسوتجو براسواس شوماره هوویتی انجوام 1زم را داشوته باشوداطوالع النحو جسوتجو  ازقرار گیرد تا جستجوگر 
جسوتجو براسواس نوام فورد انجوام شوود، نسوخه اگور صرفاً یک نتیجه به دنبال خواهود داشوت. در صوورتیکه  جستجو شود،می

زیور ممکون اسوت موورد هوای سوازی، گامعنوان معیار جستجو مورد توجوه قورار خواهود گرفوت. در نرمالای از نام بهشدهنرمال
ری، تمرکز بر کاراکترهای مستقل، حذف کلمات بَهای موردی، حذف موارد تلفظی و زیر و زماستفاده قرار گیرد: حذف تفاوت

سازی حروف باقیمانده به رشته حوروف. از ایون رو جسوتجو برحسوب و حروف اختصاری بیانگر نوع شرکت حقوقی، و فشرده
بایود  ی در مقایسه با صرف یک اعتبارگیرنده منتهی شوود. بنوابراین بورای دسوتیابی بوه نتیجوه نهواییتواند به نتایج بیشترنام می

 مانند تاریخ تولد و آدرس نیز برای حذف نتایج زاید مورد استفاده قرار گیرد. اطالعات مربوط به آگهی ثبت
تنهاا یاک ا یاار منود و قابول اعتمواد، اعدهالمللی بر این عقیده است که در جسوتجوی قمالی بینبا این وجود شرکت تامین

شوود. اگور دو معیوار بورای باید استفاده شود. در این حالت است که تنها یک نتیجوه در اثور جسوتجو حاصول می برای جسبجل
ثبت اشتباه وارد شوده باشود، جسوتجوگری کوه براسواس معیوار اشوتباه جستجو مورد توجه قرار گیرد و صرفاً یکی از آنها هنگام 

رسد؛ درحالیکه جستجوگری که براساس معیار صوحیح وارد شوده هنگوام پردازد، به نتیجه درست نمیرد شده به جستجو میوا
از این رو به نظر این نهاد بایود صورفاً شناسوه بودهکار )نوام یوا شوماره هوویتی وی(  رسد.می نتیجهپردازد به ثبت به جستجو می

 (.  ۲313المللی مالی بیننقابل جستجو در سامانه باشد )شرکت تامی
 کارمزدهای سامانه .۲.۹.۲.۲

در سوامانه اسوت. بوا  کاارااد جسابجلو  حق وثیقهکارااد ثبت کارمزدهای قابل اخذ در سامانه ثبت وثایق عموماً مشتمل بر 
ای شوناخته وثیقوه موالیتامینعنوان موانعی در بوهحق وثیقه در رویکردهای سنتی مبتنی بر ثبوت اسوناد، هزینه ثبت  توجه به آنکه

های الکترونیک در یکی از مزایای سامانه. در حقیقت تاکید شده است این هزینههمواره بر ضرورت کاهش شود، از این رو می
ثبت وثایق نیز کاهش بسیار زیاد هزینه ثبت به واسطه انجام الکترونیوک ثبوت حوق وثیقوه و نگهوداری و بایگوانی اطالعوات در 

شود، بلکه هزینه جسوتجو صورت الکترونیک توسط سامانه انجام میه داده متمرکز است که نه تنها هزینه ثبت را که بهیک پایگا
                                                                                                                                                                                         

کند تا مشکالت ناشی از این امر را که بر منوافع ه جستجو، دقت بیشتری در وارد کردن اطالعات آگهی ثبت میاز قاعد داشتنکننده نیز با اطالع البته ثبت 1
 (.۲313المللی مالی بینخودش نیز اثرگذار خواهد بود به حداقل ممکن برساند )شرکت تامین
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هوای مجوزا و مسوتقل بوه مقودار زیوادی کواهش را نیز به دلیل صرف جستجو در یک پایگاه داده به جوای رجووع بوه پایگواه داده
تکنولوژی و استفاده  و تمرکز بر قالب استفاده از سامانه الکترونیک ثبت وثایق ثابت ثبت نیز درهای باالسری و هزینهدهد. می

 رسد.گانی کاغذی، به حداقل ممکن میکمتر از کادر اداری و فرآیند بای
اقایود باه ساطح االرد  ،کاراادهای ثبتناظر بر بهترین عملکرد،  المللیاستانداردهای بین در رویکردها و اساساین  بر

گهوی اخوذ میهای تملیاتی ثبت و اسبه ک سراایه لشش هاینهنیاز برای پ هنگوام البتوه . شوودشوده کوه عمومواً بوه ازای هور آ
و  وجوود داشوته باشوداز تعوداد ثبوت در آینوده بینی مشخصی پیشهای ثبت باید کردن هزینهمشخصسازی این رویکرد در پیاده

را بوا شورکت ثبوت ثبت وثایق سامانه  شده براین است پلتفرم طراحیک. برای مثال ممسامانه مدنظر قرار گیردوکار مدل کسب
 های درآمدزایی سامانه افزود.د تا بر جنبهکرها نیز تسهیم شرکت

ثابت هستند، تعداد ثبت نقش مهمی در تعیین کارمزد ثبوت های ثبت الکترونیک در سامانههای ثبت از آنجا که بیشتر هزینه
شده در دو کشور نیوزلند و جزایور سوالمون از سوطح پوشوش بواالی اسوتانداردهای اندازیهای راهسامانهکند. برای مثال ایفا می

میلیوون  3.۵میلیون نفری نیوزلنود در مقایسوه بوا جمعیوت  ۴.۵دلیل جمعیت المللی و عملیاتی برخوردارند. با این وجود بهبین
شوور، اخوتالف فواحش بوین کارمزدهوای ثبوت در ایون دو کشوور نفری جزایر سالمون و حجم کمتر فعالیت اقتصادی در ایون ک

 رسد.نظر میمنطقی به
ای، مقودار هزینوه ثبوت مالی وثیقوهبنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و جمعیتی کشور در کنار حجم مورد انتظار از تامین

های تعیوین شوود یوا در حودی کوه هزینوه رود کوه ایون هزینوه در سوطح صوفرآل انتظوار مویتعیین خواهد شد. اما در حالت ایوده
 نگهداری سامانه را پوشش دهد.

کننود. البتوه در اسوتفاده می ثبت کشورها از نر  مسطح و ثابت در اخذ کارمزد ٪۶3در بین کشورهای مورد بررسی بیش از 
شوده براسواس سوطح لوه انجامعنوان مالیاتی بور معامکارمزدی متغیر و بهرویکرد اخذ ، عدم اخذ کارمزد ثابتبرخی کشورها با 

 .کندتواند حالت مانعی در ثبت آگهی را ایفا ، میوثیقهکه براساس مقدار  شوددنبال میدهنده اعتبار پوشش حق وثیقه
کنود. در صربسوتان، در برخی کشورها نیز الگوی تدریجی مورد استفاده قرار گرفته که تحت تاثیر عوامل مختلوف تغییور می

 بستگی دارد. در بوسونی مقودار کوارمزد ثبوت تحوت تواثیر وثیقهشده و تعداد اقالم ای تضمینار تعهد وثیقهکارمزد ثبت به مقد
دارد. البتوه در ایون دو  قورار، تعداد اعتباردهندگان و اعتبارگیرندگان و خاص و عام بودن دارایی سپاریقرارداد وثیقهطول مدت 

 ار بوده و منجر به کاهش تعداد ثبت نشده است.کشور در نهایت کارمزدها از سطح معقولی برخورد
ثبوت  درشوود. در کلمبیوا، ها براساس طوول دوره ثبوت تعیوین میصورت استانی و در همه استاندر کانادا مقدار کارمزد به

هور ثبوت در دالر آمریکوا بورای  31شود اما در نوا اسکوتیا کارمزدی معادل دالر آمریکا اخذ می ۵سال،  ۲۵برای دوره زمانی تا 
 شود.سال اخذ می

دالر آمریکاسوت. از آنجوا کوه  13های مختلف، متفاوت اسوت اموا مقودار متوسوط آن در آمریکا نیز مقدار کارمزد در ایالت
شوود. بوا مشواهده نمیهوای مختلوف در بوین ایالتتفاوت زیادی در نر  کارمزد ثبت  ،دوره زمانی ثبت ثابت و پنج سال است

و بورای  ؛دالر 1۵معوادل  ،و برای ثبت کاغذی و تا دو صفحه ؛دالر ۵کارمزد ثبت الکترونیک  ،ل در تکزاساین وجود برای مثا
 دالر است.  33 ،سه صفحه و بیشتر

رسود شوود و از ایون رو بوه نظور میای تعیوین می( از اعتبوار وثیقوه٪۵توا  ٪1در سنگال، مقدار کارمزد براسواس درصودی )
 ت و تعداد ثبت عمل کرده، هر چند کاغذی بودن سامانه ثبت نیز در این زمینه موثر بوده است.صورت مانعی در فرآیند ثببه

. در برخی کشورها برای تمامی جسوتجوها تلان برای جسبجلی بر خط کاراادی اخذ کرددر الرد اسباادم کاربران نیا ای
شوود تاییود نتیجوه جسوتجو، کوارمزد اخوذ می شود و در برخی دیگر صرفاً در صورت درخواسوت اضوافی ماننودکارمزد اخذ می
های موورد بررسوی، جسوتجو درصود از سوامانه ۶3(. براساس شواهد موجود، در بویش از ۲313المللی مالی بین)شرکت تامین

ای اخوذ دالر آمریکوا، حتوی در روموانی و جمهووری اسولواک هزینوه ۵ای کمتور از شود و یوا بوا هزینوهبدون اخذ هزینه انجام می
 شود.ینم
 های نیازمند ارتقا حوزه .۲.۹.۲.۱

های اصلی سامانه ثبت وثوایق توان ویژگی( و نتایج حاصله می۲31۲براساس مطالعه گسترده آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ )
 خالصه کرد.  3۴منقول را در جدول 
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 های اص ی سامانه کارای ث   وثایق منقو ویژگی -3۴ جدول
 توصیف ویژگی
گهی  عدم نیاز به ارسال هیچ نوع مدارکی، و عدم تائید قانونی بودن معامله توسط سامانه سامانه مبتنی بر آ
 عدم وجود بایگانی کاغذی پایگاه داده الکترونیک

سوووووامانه آنالیووووون بووووورای ثبوووووت، 
 اصالحیه، تجدید، لغو و جستجو

روزرسوانی سوامانه( و عودم بهساعته در طول همه روزهای هفته )به جوز در روزهوای  ۲۴کارکرد 
 وجود محدودیت برای افراد در ثبت یا جستجو

سازی و جسوتجو براسواس شاخص
اطالعوووات هوووویتی اعتبارگیرنوووده، 
شماره ثبت و شماره سریال وسویله 

 نقلیه

توانند براساس شماره هوویتی یکتوای اعتبارگیرنوده، نوام وی، شوماره ثبوت یوا شوماره جستجو می
 شود سریال دارایی انجام

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

داده مرکوزی متصول ها باید بوه یوک پایگواه های مختلفی داشته باشد، این شعبهسامانه ثبت شعبه
 شوند.

 های منقول را از امکان ثبت در سامانه محروم کند.قانون ناظر بر ثبت نباید هیچ نوع از دارایی هاامکان ثبت همه انواع دارایی
کووووارمزد معقووووول بوووورای ثبووووت و 

 جستجو
های اداری سوامانه( در ثبوت و جسوتجو )البتوه اخذ کارمزد ثابت و معقولی )برای پوشوش هزینوه

 اخذ کارمزد برای جستجو اختیاری است(.
انجوووام ثبوووت توسوووط اعتباردهنوووده 

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

 تواند تشکیل پرونده دهد وجود ندارد.که می
ز عملکورد نامناسوب یوا در دسوترس نبوودن سوامانه ثبوت سامانه صرفاً در قبوال خطاهوای ناشوی ا مسرولیت

 مسرول خواهد بود.
ها نیست، مگر آنکه اطالعات الزم توسوط سامانه مسرول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواست اختیار محدود

 کننده ارسال نشده باشد.ثبت
 .(۲31۲) آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ: ماخذ

در  ۲313با مقایسه اطالعات مندرج در این جدول با جدول بعدی کوه مشوتمل بور نتوایج حاصول از تحقیوق آنهوا در سوال 
شود کوه برخوورداری از پایگواه داده الکترونیوک و حتوی در برخوی مووارد پایگواه داده کشورهای مورد بررسی است، مشاهده می

عات هویتی اعتبارگیرنده و یا شماره ثبت و سوریال وسویله نقلیوه در سازی و جستجو براساس اطالغیرمتمرکز با امکان شاخص
کشوور موورد  3۵کشووری کوه از بوین  3۴ربط مورد توجه قرار گرفته است؛ به نحوی کوه از مجمووع کشورهای ذی ٪6۵بیش از 

ود نبوده است. مسواله درج شده، صرفاً در یک کشور پایگاه داده الکترونیک موج 3۵بررسی در نهایت اطالعات آنها در جدول 
ربط و اخذ حوداقل کوارمزد بورای ثبوت و عنوان وثیقه در سامانه ذیها بهجالب توجه دیگر، وجود امکان ثبت همه انواع دارایی

 جستجو در این سامانه است که از اهمیت زیادی در کشورهای نمونه برخوردار بوده است. 
انه ثبت کوه در بسویاری از کشوورهای موورد بررسوی توامین نشوده، قابلیوت با این وجود مهمترین ویژگی مورد انتظار از سام

گهی است؛ که به های موجود کاسته واسطه عدم تامین، به مقدار زیادی از قابلیت و کارایی سامانهمبتنی بودن سامانه بر انتشار آ
های موجود در ها و شکافری از کاستیای و یا نماینده وی، بعد دیگاست. همچنین عدم امکان ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه

کشد. آنالین نبودن سوامانه در برخوی کشوورها نیوز نیواز مبرموی بوه های فعلی را در کشورهای نمونه به تصویر میکارکرد سامانه
 ارتقا دارد. 
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 های اص ی سامانه کارای ث   وثایق منقو  در کشورهای نمونهعررسی ویژگی -3۵ جدول

 ویژگی
 کشورهای نمونه وضعیت در

 پاسخی داده نشده خیر بله
 - ۲3 1۴ سامانه مبتنی بر اگهی
 - 1 33 پایگاه داده الکترونیک

 - 1۵ 15 سامانه آنالین برای ثبت، اصالحیه، تجدید، لغو و جستجو
سازی و جستجو براساس اطالعات هویتی اعتبارگیرنوده، شوماره ثبوت و شوماره سوریال شاخص

 - ۴ 33 وسیله نقلیه

 - 7 ۲7 سامانه متمرکز
 - ۵ ۲5 هاامکان ثبت همه انواع دارایی

 1 ۵ ۲6 کارمزد معقول برای ثبت و جستجو
 - 16 1۶ ای و یا نماینده ویانجام ثبت توسط اعتباردهنده وثیقه

 1 5 ۲۴ مسرولیت
 1 5 ۲۴ اختیار محدود

 (.۲31۲) آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگماخذ: 

 گیرینتیجه و بندیجمع .۲.۲
تری از ای بوه پشوتوانه امووال منقوول کوه حجوم گسوتردهموالی وثیقوههر چند افزایش دسترسوی بوه اعتبوار از طریوق ارتقوای تامین

گیورد بوه عنووان یوک راهبورد کلیودی ها را در مقایسه با اموال غیرمنقول در سبد دارایی افراد حقیقی و حقووقی در بور میدارایی
موالی سازی ایون روش تامینهای کلیدی مورد نیاز پیادهقرار گرفته؛ اما موفقیت این راهبرد، نیاز به تامین زیرساختمورد توجه 

 دارد.
ای اسوت، موالی وثیقوهدر این راستا با بررسی اجوزای پرسشونامه شواخص قودرت حقووق قوانونی کوه مبتنوی بور ارکوان تامین

موالی ای و اجرایی نقشی کلیدی در استقرار موفق این روش تامینمقرراتی، سامانه -شود که سه زیرساخت حقوقی مشاهده می
مالی هستند، در کنار سوه سازی این روش تامینکنند. البته در کشورهایی که در قالب اصالحات ساختاری درصدد پیادهایفا می

ز اهمیت زیوادی برخووردار اسوت. بوا ایون وجوود نفعان نیز اسازی عموم و آموزش ذیهای آگاهزیرساخت فوق، توجه به برنامه
موالی در کنوار ها برای استفاده از ایون روش تامینگذاری کارا برای ایجاد تمایل و انگیزه در بانکمرکزی در مقرراتنقش بانک

به عنوان دیگور گذاری برخوردار باشد؛ وجود بازار ثانویه اموال منقول، به نحوی که از درجه باالی نقدشوندگی و سهولت ارزش
 ای شناخته شده است.مالی وثیقهسازی موفق تامینهای کلیدی در پیادهحلقه

در ارتباط با سه زیرساخت کلیدی فوق، عموماً چون زیرساخت اجرایی در قالب قوانین و مقررات طراحوی و تودوین شوده 
موالی، صورفنظر از سوازی ایون روش تامیندهکنود، بنوابراین در مجمووع در پیامقرراتوی تحقوق پیودا می -در زیرساخت حقووقی 

ای تاکیود زیوادی نموود. در ایون زمینوه نوه مقرراتی و سوامانه -های جانبی، باید بر تدوین و طراحی دو زیرساخت حقوقی حلقه
توانود کموک مووثری در بوه تصوویر کشویدن تنها رهنمودهای تنظیم شده توسط آنسیترال، بلکه تجربوه کشوورهای مختلوف، می

موالی سازی کوارای ایون روش تامینسمت پیادههای موجود در دو زیرساخت فوق در کشور و تدوین نقشه راه حرکت بهشکاف
 های نظام مالی کشور نماید.در قالب ویژگی
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 . مقدمه۲.۱
ای و اجرایوی نقوش های مقرراتوی، سوامانهاز آنجا که براساس اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی، برخوورداری از زیرسواخت

موالی دهنده تامینکنند؛ و با توجه به تاکیود ادبیوات نظوری بور چهوار جوزء کلیودی تشوکیلای ایفا میمالی وثیقهاساسی در تامین
ای در کشوور، در مالی وثیقوهاعالم، حق تقدم و اجرای حق وثیقه؛ بنابراین برای آشنایی بیشتر با تامینای مبتنی بر ایجاد، وثیقه

 این فصل بر تحلیل کلی اجزای فوق در نظام حقوقی ایران تمرکز شده است.
هوا، ای از بانکنمونوهها و اجزای فوق، بوا تحلیول اطالعوات منودرج در ترازناموه با این وجود قبل از پرداختن به زیرساخت

شوود توا میوزان پذیری نمونه حاصول از شوبکه بوانکی بوه تصوویر کشویده میحقایق آشکار موجود در خصوص الگوی کلی وثیقه
 مالی آزمون شود.ها بر اموال غیرمنقول در تامینتطابق موجود بین ذهینیت و عینیت در مقوله تمرکز بیشتر بانک

موالی های موجود در کشوور، الزاموات سواختاری در قالوب اجوزای کلیودی فووق در تامینیهدر ادامه، براساس مقررات و رو
شوند تا با دستیابی به اطالعات فوق در کنوار حقوایق آشوکار مبتنوی بور ای به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول بررسی میوثیقه

تر وضعیت توثیق امووال منقوول ی، امکان ارزیابی دقیقپذیری و تملیک این اموال در شبکه بانکاطالعات نمایانگر الگوی وثیقه
تواند ناشی از عقد رهن و یا بیوع شورطی و یوا و غیرمنقول در فصل بعد فراهم شود. در این راستا با توجه به آنکه حق وثیقه می

، مباحوث متمرکوز بور عقود االجورا(؛ در اداموهنامه اجرای مفاد اسوناد رسومی الزمآیین 1حتی معامله با حق استرداد باشد )ماده 
بنودی و ارائوه مالی خوارج از عقود رهون، در قالوب توثیوق، طبقههای تامینرهن، در قالب ترهین؛ و مبانی متمرکز بر دیگر شیوه

هوا ارائوه های فقهی رهن اموال غیر مادی، راهکارهایی برای برطرف کوردن ایون چالششوند. در این قسمت، با مرور چالشمی
 شود.می

های ای در کشووور بووا وجووود کاسووتیهووای زیوواد ناشووی از عوودم وجووود زیرسوواخت سووامانهدامووه نیووز بووا توجووه بووه نگرانیدر ا
شوود. در ایون راسوتا، رویوه بالفعول توثیوق های مقرراتی و اجرایی، بور ارزیوابی ایون زیرسواخت در کشوور تمرکوز میزیرساخت

ای فعلی توثیق در کشور؛ در کنار رویه بوالقوه منوتج از سوامانه ثبوت مانهعنوان الگو و رویه سابهادار در سامانه سمات، بهاوراق
بنودی اعتبوار ایوران؛ بوا الگووی مسوتخرج از فصول سووم، در قالوب الگووی بهتورین شوده در شورکت مشواوره رتبهوثایق، طراحی

 شود.عملکرد؛ ارزیابی و مقایسه شده، و نتایج حاصله تحلیل می
موالی های تامینای موجود در ایون فصول، شوناخت اولیوه از زیرسواختری، توصیفی و مقایسههای آمابه این ترتیب تحلیل

 شود. تر این مقوله در فصل بعد فراهم میای در کشور را در اختیار قرار داده و امکان ارزیابی دقیقوثیقه

 سپاری اموال منقول و غیرمنقول. بررسی آماری وضعیت وثیقه۲.۲
شده سپاری شبکه بانکی براساس اطالعات رسمی در دسترس، بر پایه اطالعات حسابرسین الگوی وثیقهبرای به تصویر کشید

بانک بورای  16ای مشتمل بر اند، نمونههای اخیر خود را در دسترس عموم قرار دادهها که ترازنامه سالدامنه محدودی از بانک
هوا در دو سوال فووق یکسوان نبووده و ت. هور چنود تعوداد بانکدر دسترس قرار گرف 135۵۲بانک برای سال  6و  135۴1سال 

سوپاری را در صوورت نسوبی رفتوار و الگووی وثیقهدهد، اما بهدامنه گسترده و قابل اتکایی را از نظر آماری در دسترس قرار نمی
 کشد. شبکه بانکی به تصویر می

هوا در هور یوک رسی و عالوه بر آن، تعداد متفاوت بانکهای نمونه در دو سال مورد بربا توجه به همگن نبودن تعداد بانک
هوای سوپاری امووال منقوول و غیرمنقوول در گروهای کوه در اداموه تحلیول خواهنود شود؛ امکوان مقایسوه رفتوار وثیقهاز سه حوزه

یوع جوداول هوا، در هور حووزه ملوزم بوه تجمهای خصوصی و دولتی فراهم نبوده و بنابراین صرفنظر از نووع بانکمختلف بانک
ربوط در ترازناموه آنهوا در دسوترس اسوت. در اداموه در گوام اول بور هوایی خوواهیم بوود کوه اطالعوات ذیمربوطه برای کل بانک

بور  دشده و سپ  تحت تواثیر قورار گورفتن ایون رویکوراستخراج این الگو بر اساس رویکرد موجود در اعطای تسهیالت تمرکز 

                                                                                                                                                                                         
اقتصوادنوین، انصوار، آینوده، پارسویان، پاسوارگاد، های شده و خصوصی و مشتمل بر بانکبانک خصوصی )اعم از خصوصی 1۴ها مشتمل بر این بانک 1

بانک دولتی )اعم از تجاری و تخصصی دولتی مشتمل بر  ۴( و الحسنه مهر، قوامین، دی و ملتکارگران، سامان، سینا، کارآفرین، ایران ونزوئال، قرضرفاه
 ( است.ی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاونشاورزهای کبانک

قتصادنوین، پارسیان، خاورمیانه، سامان، رسوالت، های اشده و خصوصی و مشتمل بر بانکبانک خصوصی )اعم از خصوصی 6ها مشتمل بر این بانک ۲
 ( است.تجارت، صادرات و ملت
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توانود شود. در حقیقت توجه به دو بعد فووق میمطالبات غیرجاری بانک به تصویر کشیده میپایه نقش این وثایق در بازیافت 
 منجر به همگرایی الزم در تحلیل چرایی الگوی حاصل شود.

 پذیری از منظر تسهیالت اعطایی. بررسی الگوی وثیقه۲.۲.۱
پوذیری ، الگووی اولیوه وثیقه3۶میوع آنهوا در جودول های نمونوه و تجدر ترازنامه بانکانلاع وثایق االلی ابتدا براساس جداول 

شوود. در ایون جودول، صورفنظر از دولتوی یوا غیردولتوی بوودن مشوتریان، انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول اسوتخراج می
یوک شوده در نمونوه، براسواس میوزان تسوهیالت اعطوایی بوه پشوتوانه آنهوا و بوه تفکو تجمیع تفکیک مناسبی از وثوایق پذیرفتوه

 گیرد.مشتریان حقیقی و حقوقی در دسترس قرار می
شود کوه در هور دو سوال، بیشوترین مقودار تسوهیالت اعطوایی بوه مشوتریان حقیقوی و حقووقی بوه به این ترتیب مشاهده می

، اموالک و مسوتغالت و سوپ  قراردادهوای 1پشتوانه چک و سفته بوده است و در مورد مشتریان حقیقی بعد از چوک و سوفته
از باالترین سهم در پوشوش ریسوک اعتبواری تسوهیالت اعطوایی برخووردار هسوتند. در طورف مقابول در مشوتریان  ۲االجراالزم

االجرا و سپ  امالک و مستغالت سه رتبه اولیوه در پوشوش ریسوک اعتبواری را حقوقی پ  از چک و سفته، قراردادهای الزم
موال منقول نقشی چشمگیر و رتبوه بواالیی در پوشوش ریسوک اعتبواری دهند. از این رو برخالف انتظار، اخود اختصاص میبه

 دهند. کنند؛ هر چند اموال غیرمنقول نیز با اختالف باال در مقدار، سهم به نسبت مهمی را به خود اختصاص میایفا می
در هور یوک شود که در مورد تسهیالت اعطایی به اشوخاص حقیقوی و مشاهده می 3۶براساس اطالعات مندرج در جدول 

اند. در ارتباط با مشوتریان از دو سال، چک و سفته پوشش ریسک اعتباری بیش از نیمی از تسهیالت را به خود اختصاص داده
از نقش چشمگیر چک و سفته کاسته  5۵شود، با این وجود در سال وضعیت مشابهی مشاهده می 5۴حقوقی هر چند در سال 

 االجرا افزوده شده است.زمشده و تا حدودی بر نقش قراردادهای ال
بهوادار اسوت کوه از مقودار نکته جالب دیگر در مورد مشتریان حقوقی، مجموع تسهیالت اعطایی به پشتوانه سپرده و اوراق

چشمگیرتر است. هور چنود ایون  5۴تسهیالت اعطایی به پشتوانه کارخانه و تجهیزات بیشتر است و این اختالف حتی در سال 
رفت در مورد مشتریان حقوقی، کارخانه شود؛ اما انتظار مییالت اعطایی به مشتریان حقیقی نیز مشاهده میرویه در مورد تسه

سد مشکالت موجوود در تملیوک و فوروش آنهوا منجور بوه گورایش رنظر میمالی ایفا کند که بهو تجهیزات نقش مهمی در تامین
هوای بهادار، حتی در موورد ایون گوروه از مشوتریان شوده؛ و یوا بیشوتر بانکقپشتوانه سپرده و اورامالی بهها به تامینبیشتر بانک

شووند، در های تولیودی میمالی کارخانجات و شرکتدولتی تجاری و تخصصی که براساس تسهیالت تکلیفی موظف به تامین
 اند. گروه نمونه جای نگرفته
جودول تلفیقوی فووق موورد اسوتفاده قورار گرفتوه مشواهده  هایی که اطالعات آنها بورای اسوتخراجبانکاز این رو با بررسی 

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 می
 .3های خصوصی تازه تاسی  استهای خصوصی و به ویژه بانکپذیری در بانکجدول، مبتنی بر الگوی وثیقه

تساهی ت اتطاای، و اطالباات از هوای نمونوه براسواس جوداول ام بعد و براساس اطالعات منودرج در ترازناموه بانکدر گ
،  3۶آزمایی نتایج مسوتخرج از جودول ، به نوعی راستی 37و تجمیع آنها در جدول  اشخاص غیر دولبی به تاکیک نلع وثیقه

بانوک نمونوه ایون جوداول در  6از  بانک 7صرفاً  135۵چند در سال شود. هر با تمرکز صرف بر تسهیالت غیردولتی انجام می

                                                                                                                                                                                         
عنوان اخوذ چوک بوه امنه محودود اتکوای بانوک بوهکننده در جلسات تاکید زیادی بر درکتاین طرح، نمایندگان حقوقی ش حقوقیهای هر چند در نشست 1

و همچنین کاربرد اندک سوفته در ایون  ولیدیتسهیالت ت صرف و محدودیت کاربرد آن برای هاانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکوثیقه براساس ق
 خالف انتظار بوده است. های نمونهزمینه داشتند، اما نتایج در مورد بانک

بیانگر این مساله است که متقاضی اعتبار از وثایق قابل قبول برخوردار نبوده و یا تسوهیالت بوا شورایط خواص و  نوعیبهاالجرا تمرکز بر قراردادهای الزم ۲
موالی و عودم وجوود منی بیوانگر نووعی ضوعف در تامینبوه صوورت ضو تواندمتمایز از رویه مورد انتظار الزام اخذ وثایق الزم ارائه شده است. از این رو می

 .اشدهای الزم در پوشش ریسک اعتباری بزیرساخت
عبارتنود از: انصوار، ایوران زموین، پارسویان، پاسوارگاد،  ،در دسترس قرار گرفت 135۴هایی که جدول انواع اصلی وثایق در ترازنامه آنها برای سال بانک 3

، عبارتنود از: اقتصواد نووین، پارسویان، خاورمیانوه، 135۵الحسنه مهور؛ و بورای سوال امان، کارآفرین، خاورمیانه و قرضتوسعه تعاون، حکمت ایرانیان، س
 رسالت، سامان، صادرات و ملت.
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بوانکی کوه در هنگوام انجوام تحقیوق،  16) 135۴هوای فووق در سوال ، اموا تعوداد چشومگیر بانک1ترازنامه آنهوا درج شوده بوود
 د.دهآزمایی در اختیار قرار میاطالعات ترازنامه آنها در دسترس عموم بود( امکان مناسبی برای راستی

شود که در مجموع چوک و سوفته چشومگیرترین نقوش را در مشاهده می 37به این ترتیب براساس نتایج مندرج در جدول 
طور متوسوط نزدیوک بوه نیموی از نحوی کوه بوهپوشش ریسک اعتباری تسهیالت اعطایی به بخش غیردولتی ایفا کرده است، بوه

عبارتی وثوایق آالت و بوه. پو  از آن، زموین، سواختمان و ماشوینتسهیالت اعطایی به پشتوانه چوک و سوفته اعطوا شوده اسوت
طور متوسوط حودود یوک چهوارم از ایون اند و بوهغیرمنقول وظیفه پوشش ریسک اعتباری تسهیالت غیردولتی را بر عهده گرفته

ریسوک اعتبواری  ٪1۵وسط االجرا با پوشش متاند. در مقام سوم نیز قراردادهای الزمپشتوانه وثایق فوق اعطا شدهتسهیالت به
 این گروه از تسهیالت قرار دارند.

کننود و نقوش وثوایق غیرمنقوول ، وثایق منقول نقش خطیری در پوشش ریسک اعتباری ایفا می3۶از این رو همانند جدول 
ه مشوتریان پذیری در تسوهیالت اعطوایی بوبسیار کمتر است. با این وجود الگوی ترتیب اهمیت نوع وثیقه، مشابه الگوی وثیقه

هوای دولتوی اسوت، کوه دربرگیرنوده تموامی بانک 135۴تر، الگوی حاصل از جدول فوق برای سوال حقیقی است. به بیان دقیق
نحو مناسبی بیانگر واقعیت تمرکز بیشتر بر چک و سفته و خود قرارداد وام در پوشوش ریسوک اسوت. هور چنود امکوان جودا به

بهوادار و ر دسوترس نیسوت؛ اموا نتوایج بیوانگر چشومگیر نبوودن نقوش سوپرده، اوراقپشتوانه چوک دکردن تسهیالت اعطایی به
الوصول در پوشش ریسک اعتباری شبکه بوانکی اسوت. در ایون راسوتا مشواهده عنوان ابزارهای مالی سهلنامه بانکی بهضمانت

هوای ها بوه ترتیوب از اولویتنامهتمشوارکت و سوهام، و ضومانها، اوراق، سپرده37شود که صرفنظر از قلم سایر در جدول می
 های بانکی بسیار ناچیز و در حد صفر درصد است. نامهپذیری برخوردارند و در این بین سهم ضمانتبعدی در وثیقه

هوای کوه تعوداد بانک 135۴های کاربر وثیقه و با تمرکز بر سوال براساس ستون مندرج در جدول فوق در مورد تعداد بانک
آالت، و سواختمان و ماشوینشود که سه قلم وثیقه منقول چک و سفته، زموین و پوشش قرار داده، مشاهده می بیشتری را تحت
هوای کواربر برخوردارنود. هور چنود در حووزه دارایی االجرا از میزان کاربری باالیی نیز در ارتباط با تعداد بانوکقراردادهای الزم

بهادار نیوز از کواربری بواالیی برخوردارنود، بوا الوصول مشتمل بر سپرده و اوراقمنقول، وثایق با درجه نقدشوندگی باال و سهل
هوای نمونوه تمایول بوه است. به این ترتیب هر چند تموامی بانک نامه، از کاربری مورد انتظار برخوردار نبودهاین وجود ضمانت

اند؛ اما در عمل، سهم اندکی از ریسک اعتبواری خوود هالوصول داشتعنوان وثایق نقد و سهلبهادار بهاستفاده از سپرده و اوراق
 ها پوشش دهند.اند توسط این داراییاند یا تمایل داشتهرا توانسته

 شدهپذیری از منظر تسهیالت بازیافت. بررسی الگوی وثیقه۲.۲.۲
ک در اعطوای تسوهیالت، بوه رویوه سپاری از نگاهی متفاوت و با گذر از رویکورد بانوحال در گام بعد برای بررسی الگوی وثیقه

اانایم حسااب شوود و جوداول شده و نقش وثایق در بازیافت اعتبارات اعطوایی تمرکوز میموجود در وصول اعتبارات سوخت
و با توجه به تعوداد  36شود. براساس اطالعات مندرج در جدول های نمونه در دو سال فوق استخراج میبانک وثایق تملییی
بانوک در سوال  7و  135۴بانوک در سوال  13که جوداول فووق در ترازناموه آنهوا در دسوترس قورار گرفوت )هایی محدود بانک

 شود.شود که الگوی متفاوتی به تصویر کشیده می، مشاهده می۲(135۵
است، اما رویوه مشوابهی  135۴های نمونه در سال تقریباً نصف تعداد بانک 135۵های نمونه در سال هر چند تعداد بانک

هوای نمونوه بور امووال غیرمنقوول در مقایسوه بوا درصودی بانک 67شود. در مجموع تمرکز بویش از این دو سال مشاهده می در
کشود. در حقیقوت تصوویر میای کامالً مخالف الگوی موجود در اعتبواردهی را بهدرصدی اموال منقول؛ رویه 13مقدار حدوداً 

دهنود و در ایون راسوتا در هور دو سهم چشمگیرتری را به خوود اختصواص می در بازیافت مطالبات غیرجاری، وثایق غیرمنقول
خود اختصواص های اول توا چهوارم را بوهاداری، کارخانوه و سوپ  زموین، رتبوه -سال، و به ترتیب: امالک مسوکونی، تجواری 

 دهند.می

                                                                                                                                                                                         
 ها عبارتند از: اقتصاد نوین، پارسیان، تجارت، سامان، رسالت، صادرات و خاورمیانه.این بانک 1
در دسوترس قورار گرفوت، عبارتنود از: اقتصواد نووین، انصوار، آینوده،  135۴سوال  برایایق تملیکی در ترازنامه آنها هایی که جدول مانده حساب وثبانک ۲

، عبارتنود از: اقتصواد 135۵پارسیان، پاسارگاد، توسعه تعاون، توسعه صادرات، رفاه کارگران، سامان، سوینا، کوارآفرین، کشواورزی و ملوت؛ و بورای سوال 
 سامان، صادرات، ملت و خاورمیانه. نوین، پارسیان، تجارت،
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درصود از  73ردار بووده و حودود با وجود سهم اندک وثایق منقول در بازیافت مطالبات غیرجاری، سهام از رتبه اول برخوو
های دوم و ترتیب از رتبوهنیوز اثاثوه و تجهیوزات بوه 135۴دهند. در سال ها را به خود اختصاص میوثایق منقول تملیکی بانک

تر، سوفته و دهند. به بیان دقیقهای دوم تا سوم را به خود اختصاص مینیز تجهیزات و سپ  اثاثه رتبه 135۵سوم، و در سال 
رسود بوه دلیول پشوتوانه شوند، هر چند در وهله اول به نظر میطور متوسط نیمی از تسهیالت به پشتوانه آنها اعطا میکه بهچک 

هوا اجرایی و کیفری چک، کمتر به مطالبات غیرجاری منتهی شده باشد، اما توجه بوه ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه ایون دارایی
هووای منقووول یووا غیرمنقووول االجوورا، بووه انووواع دیگووری از داراییماننوود اسووناد الزمتواننوود در فرآینوود بازیافووت و تملیووک، همی

 اعتبارگیرنده، تغییر ماهیت داده باشند.
مودت تواند تا حدودی منبعث از رویه روشن، صوریح و بسویار کوتاهنقش پررنگ سهام نیز در بین اموال منقول توثیقی می 

تملیک و فروش این دارایی در بازاری با درجه نقدشوندگی باال باشد که وقفه انودکی  بهادار درقانونی دستورالعمل توثیق اوراق
دنبال خواهد داشت. در حقیقت عدم وجود بازاری با درجوه در بازیافت مطالبات غیرجاری را به نسبت اموال منقول فیزیکی به

تواند نقش مووثری در سوهم یاری از آنها، میهای فوق، در کنار سرعت باالی استهالک بسنقدشوندگی باال در خصوص دارایی
 کمتر آنها در وثایق منقول تملیکی داشته باشد. 

هوا شود که تعوداد ایون بانکنیز مشاهده می 36های فوق در جدول کننده هر یک از داراییهای تملیکبراساس تعداد بانک
در هر سال بوده؛ در حالیکه در خصوص اموال منقوول، های موجود در نمونه در گروه وثایق غیرمنقول، معادل تعداد کل بانک

توانود منبعوث از کند. این مساله یا میهای گروه قبل کاهش پیدا میها تقریباً به اندکی بیش از نصف تعداد بانکتعداد این بانک
پوذیری بوا تمرکوز کمتور بور نحوی که منجور بوه الگووی وثیقوهاحتمال نکول باالتر تسهیالت به پشتوانه اموال غیرمنقول باشد، به

توانوود در اثوور تبوودیل اجوورای حووق وثیقووه ناشووی از چووک و سووفته و وثووایق غیرمنقووول در شووبکه بووانکی نیووز شووده باشوود؛ و یووا می
تر امووال غیرمنقوول اعتبارگیرنوده، و یوا تمایول بانوک بور ربط و از این رو شناسوایی سوریعاالجرا در مراجع ذیقراردادهای الزم
 ربط در بازیافت اعتبار حاصل شده باشد.نوع از اموال فرد ذیتمرکز بر این 

 رمنقول در کشوریای به پشتوانه اموال منقول و غمالی وثیقهدر تامین یمروری بر الزامات ساختار .۲.۲
های ای براسوواس مطالووب منوودرج در فصووول قبوول شووامل زیرسوواختمووالی وثیقووهدهنده تامیناز آنجووا کووه اجووزای اصوولی تشووکیل

شوود. ای موجود در کشوور بررسوی میمالی وثیقهای و اجرایی است، در این قسمت اجزای فوق در نظام تامینقرراتی، سامانهم
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 

واسوطه حوق تر این زیرساخت در ادامه و در ایجاد حق وثیقه، ثبت این حق، حق تقدم در موال بهیمقرراتی، تمرکز بر ابعاد جزئ
وثیقه و در نهایت در اجرا و اعمال حق وثیقه مورد توجه قورار گرفتوه و در کنوار زیرسواخت مقرراتوی، زیرسواخت اجرایوی نیوز 

با پرداختن به ابعاد مقرراتی ناظر بر ثبت حوق وثیقوه، در ای دلیل عدم پوشش زیرساخت سامانهشود. با این وجود بهبررسی می
   گیرد.ای موجود در کشور در زیربخش بعدی مورد مطالعه و ارزیابی قرار میادامه زیرساخت سامانه

 قوانین مادر ناظر بر توثیق و ترهین  .۲.۲.۱
موالی اتوی منسوجم و مسوتقلی در زمینوه تامینبرخالف رویه موجود در بسیاری از کشورها که مبتنی بور سواختار حقووقی و مقرر

شوود کوه چنوین رویکوردی در نظوام حقووقی و ای به پشتوانه اموال منقول در مقایسه با اموال غیرمنقول است؛ مشاهده میوثیقه
ه مقرراتی کشور دنبال نشده است. در حقیقت نوه تنهوا قوانون جوامعی در ایون زمینوه در نظوام حقووقی ایوران وجوود نودارد، بلکو

رود دهند. این در حالی است کوه انتظوار مویمقررات موجود نیز عموماً پراکنده بوده و برخی از ابعاد مورد انتظار را پوشش نمی
قانون جامع، تمامی ابعاد مشتمل بر ایجاد، ثبت و اعالم عمومی حق وثیقه در سامانه ثبت وثایق، اعطای حق تقدم به این حق 

 قه را پوشش دهد.و نحوه اجرا و اعمال حق وثی
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 انواع وثایق اص ی در تجهی ت اعطایی عه مش ریان حقیقی و حقوقی -3۶ جدول

 

1394 1395 

 تعداد از کل درصد از کل مقدار تعداد از کل درصد از کل مقدار عنوان
 7 37/05 2,027,711,725 10 39/05 1,260,957,578 تسهیالت اعطایی به مشتریان حقیقی

 7 70/02 1,419,795,116 10 79/09 997,229,525 منقول

 3 1/06 21,417,683 1 0/00 38,518 نقد

 6 1/99 40,419,940 9 3/39 42,688,909 سپرده

 7 0/25 5,090,627 6 0/33 4,115,988 اوراق مشارکت/ صکوک/سهام

 7 10/56 214,203,889 10 5/84 73,603,872 قرارداد الزم االجرا 

 6 52/96 1,073,819,847 8 67/96 856,901,109 چک و سفته

 4 0/00 64,709 6 1/58 19,879,959 ضمانتنامه

 1 3/19 64,778,421 1 0/00 1,170 ماشین آالت

 6 21/98 445,735,627 7 16/07 202,606,140 غیرمنقول

 6 21/98 445,615,235 7 16/06 202,529,717 امالک و مستغالت

 2 0/01 120,392 3 0/01 76,423 کارخانه و تجهیزات

 4 8/00 162,180,981 7 4/85 61,121,913 سایر

 7 62/95 3,444,916,441 10 60/95 1,968,140,127 تسهیالت اعطایی به مشتریان حقوقی

 6 81/78 2,817,255,589 9 88/46 1,741,106,173 منقول

 3 6/20 213,635,830 1 0/00 75,230 نقد

 6 1/46 50,313,992 9 1/55 30,410,921 سپرده

 6 3/63 124,952,594 5 3/92 77,237,880 اوراق مشارکت/ صکوک/سهام

 6 31/50 1,085,060,441 8 20/80 409,348,769 قرارداد الزم االجرا 

 6 34/52 1,189,232,583 8 53/66 1,056,106,248 سفته چک و

 3 4/47 154,060,149 4 8/53 167,865,307 ضمانتنامه

       1 0/00 61,818 ماشین آالت
 7 11/91 410,264,036 7 9/38 184,617,455 غیرمنقول

 7 10/16 350,170,296 7 9/20 181,144,446 امالک و مستغالت

 3 1/74 60,093,740 3 0/18 3,473,009 کارخانه و تجهیزات

 4 6/31 217,397,837 4 2/16 42,420,749 سایر

 7 100 5,472,628,166 10 100 3,229,097,705 جمع

 ها، محاسبات محقق. ماخذ: تلفیق و ترکیب اطالعات ترازنامه بانک
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 تجهی ت اعطایی و مطال ات از اشخاص غیردول ی عه تفکی  نوع وثیقه -37 جدول

 
1394 1395 

تعداد از  درصد از کل مقدار عنوان
 کل

 تعداد از کل درصد از کل مقدار

 7 84/56 2,595,436,285 18 61/65 1,921,420,333 منقول

 7 3/14 96379863 17 4/65 144861460 سپرده

 7 0/74 22664215 16 1/16 36283515 اوراق مشارکت و سهام

 4 0/02 544043 15 14/89 464142395 قراردادهای الزم االجرا

 7 28/28 867981641 18 40/94 1275858259 چک و سفته

 7 52/38 1607866523 1 0/01 274704 ضمانت نامه

 3 13/83 424,400,088 18 24/95 777,709,611 غیرمنقول

 3 13/83 424400088 18 24/95 777709611 زمین، ساختمان و ماشین آالت

 5 1/61 49,484,065 14 13/40 417,580,098 سایر

 7 100 3,069,330,437 18 100 3,116,710,045 جمع

 ها، محاسبات محقق. ماخذ: اطالعات ترازنامه بانک

 



 

011 

 مانده حجاب وثایق تم یکی -36 جدول

 

1394 1395 

 تعداد از کل درصد از کل مقدار تعداد از کل درصد از کل مقدار عنوان

 4 12/26 9172184 9 12/40 11575685 منقول

 3 0/35 31693 5 17/17 1988102 اثاثه

 3 0/15 14110 7 1/35 156228 وسایط نقلیه

 2 69/49 6373536 6 72/99 8448581 سهام

 2 25/02 2294920 6 6/14 710925 تجهیزات

 1 0/00 438 5 0/10 11872 کاال

 2 2/25 259977 سایر 
   

 7 87/74 65630890 13 87/60 81767862/7 غیرمنقول

 7 33/53 22006733 13 40/58 33178640/4 مسکونی

 5 23/97 15731975 11 22/80 18646417 تجاری/اداری

 5 15/38 10094717 12 16/60 13569968/4 زمین

 3 14/88 9763083 10 19/92 16290275 کارخانه

 0 0/00 0 1 0/00 717 تاسیسات

 3 8/44 5538773 5 0/10 81846 سایر

 7 100 74,803,074 13 100 93,343,548 مانده حساب وثایق تملیکی

 ها، محاسبات محقق ماخذ: اطالعات ترازنامه بانک
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مودنی در مالی به پشتوانه امووال غیرمنقوول، مقوررات منودرج در قوانون تر در ایران در خصوص ترهین و تامینبه بیان دقیق
خصوص توصیف جامع عقد رهن و رویه کلی ایجاد حق وثیقه ناشی از عقد رهن، از مهمترین قوانین نافذ در این حوزه اسوت 

تری از رویه ثبت ایون حوق داللوت دارد. البتوه های آن بر ابعاد بیشتر و دقیقو در کنار آن، قانون ثبت اسناد و امالک و اصالحیه
اند، شامل: قوانون مودنی، قوانون ای از قوانین به این مساله اشاره کردهدیگر بدهکاران نیز مجموعه در حق تقدم مرتهن نسبت به

. در مورد اجرای حق مرتهن نسبت به مال غیرمنقول نیوز مهمتورین قووانین نافوذ اداره تصفیه امور ورشکستگی تجارت و قانون
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجوراء و طورز رسویدگی آئینار های آن در کنمبتنی بر قانون ثبت اسناد و امالک و اصالحیه

 است. به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
مالی به پشتوانه اموال منقول نیز رویه مشابهی، البته بوا گسوتردگی و پراکنودگی بیشوتر قووانین و مقوررات در خصوص تامین

تر در صورت ترهین رسمی اموال منقول، تقریباً مجموعه مشابهی از قوانین در مقایسه بوا تورهین شود. به بیان دقیقمشاهده می
شوود. در حقیقوت د؛ اما در صورت توثیق عادی اموال منقول، رویکرد متفاوتی دنبال میرسمی اموال غیرمنقول نافذ خواهد بو

در رویه ثبت توثیق اموال منقول، مقررات داخلی بانک در ایجاد قورارداد مربوطوه بوین بانوک و مشوتری نافوذ خواهود بوود و در 
براساس نوع دارایی منقول، مسلماً توسط نهواد ربط موثر است که های منتشره توسط نهادهای ذیبرخی موارد نیز دستورالعمل

بهوادار مصووب هیروت بهادار، دسوتورالعمل توثیوق اوراقعنوان مثال در ایجاد حق وثیقه در اوراقشود. بهای تنظیم میجداگانه
نیوز مشوابه  بهادار جاری است. در حق اولویت و تقدم دارنده حق وثیقه نسبت به دیگر بودهکارانمدیره سازمان بورس و اوراق
تر امووال منقوول در مقایسوه بوا ای از قوانین و مقررات باید رجوع کرد کوه براسواس دامنوه گسوتردهاموال غیرمنقول، به مجموعه

تر باشد و از این رو بر پیچیدگی آن خواهد افزود. این مسواله در موورد اجورای تواند متنوعاموال غیرمنقول، این مجموعه نیز می
مفواد اسوناد نامه اجرای گذار و در شرایط نکول اعتبارگیرنده نیز صادق است. هر چند آییندهنده در قبال وثیقهحق وثیقه اعتبار

عنوان مقورره موادر در بوه رسمی الزم االجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و اموالک کشوور
 .1نوع دارایی منقول، مقررات دیگری نیز جاری خواهد بودشود، با این وجود براساس این زمینه شناخته می

ربوط، بوه ضورورت اعوالم عموومی حوق وثیقوه در موورد شود که در مجموعوه مقوررات ذیبه این ترتیب در کل مشاهده می
ول دارایی مربوطه اشاره نشده است. در حقیقت براساس رویکردهای متفاوتی که در مورد هر یک از انواع مختلوف امووال منقو

ای برای ثبت این حق وجود دارد؛ اما در کل، نیاز حقوقی به سامانه جوامع ثبوت های پراکندهو غیرمنقول موجود است، سامانه
 وثایق با دسترسی گسترده به آن، مغفول واقع شده است.

اعوالم عموومی،  ای مشتمل بر پوشوش تموامی ابعوادم ایجواد، ثبوت ومالی وثیقههمچنین عدم جامعیت قانون در حوزه تامین
های موجوود در برخورداری از حق تقدم، و رویه ناظر بر اجرای این حق در مورد تمامی انواع اموال منقوول از مهمتورین کاسوتی

 .۲رودشمار میمالی بهحوزه مقرراتی و حقوقی ناظر بر این روش تامین
یقوه در سوامانه جوامع وثوایق، و همچنوین تر سکوت مقررات فعلی در ضرورت ثبوت و اعوالم عموومی حوق وثبه بیان دقیق

تواند مشکالت زیادی را در حوزه اجرای حق وثیقه و به ویژه در حق تقدم مورتهن نسوبت بوه دارایوی پراکندگی این مقررات می
 ها بیانجامد.ربط به وجود آورده و به کاهش بیشتر نر  بازیافت مطالبات غیرجاری بانکذی

 ایجاد حق وثیقه .۲.۲.۲
 ، سوندیویاجرا اتیعمل از تیاکش به یدگیرس طرز و االجراءالزم یرسم اسناد مفاد یاجرا نامهنییک آیاس بند )ب( ماده براس
 هکونیا از اعوم) یشخصو آن موجوب بوه هکو ندک شرط عیب ای استرداد حق با معامله ای رهن عقد بر داللت هک است یسند قهیوث
 عمول ایو باشود طلوب رد، عمول آن خوواه قرار دهود؛ یعمل انجام قهیوث را خود رمنقولیغ ای منقول مال نیع( نه ای باشد ونیمد
 گر. ید

                                                                                                                                                                                         
  بهادار وثیقه اشاره کرد.بهادار مبتنی بر سازوکار فروش اوراقتوان به فصل سوم دستورالعمل توثیق اوراقمی زمینهدر این  1
بیشتر در حوزه اموال منقول در تجربه دیگور کشوورها مطورح شوده اسوت زیورا در حووزه امووال  ،توجه به این نکته ضروری است که رویکرد جامع قانونی ۲

مالی به پشتوانه این دارایی و دامنه محدودتر این اموال، رویکرد فوق به صورت نسبی و در حد موورد انتظوار برقورار براساس سابقه بیشتر تامین ،غیرمنقول
بورای هور عمومواً و  ؛مشتمل بر پوشش همزمان دامنه اموال منقول و غیرمنقوول نبووده ،جامعیت قانونی ست کهتوجه به این نکته ضروری ا است. همچنین

 صورت جداگانه مطرح است.به ،حوزه از این اموال
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عودم اجورای تعهود یوا  بنابراین از آنجا که حق وثیقه، مشتمل بر حق بستانکار در دریافت طلب یوا خسوارات ناشوی از عودم
نود در قالوب عقود رهون و یوا دیگور عقوود و تواگوذار(، میربوط )وثیقهاز مال منقول یا غیرمنقول طورف ذی حسن اجرای تعهد

قراردادهای خصوصی شکل بگیرد؛ و با توجه به ابعاد خاص مورد توجه در عقد رهون کوه منجور بوه تموایز شودید آن نسوبت بوه 
تر چگوونگی ایجواد حوق وثیقوه، ابتودا عقود شود؛ بنابراین در تشریح دقیقمالی میدیگر عقود و قراردادهای خصوصی در تامین

شود. از این رو در ایون شود و در ادامه به صورت کلی به توثیق در ایجاد حق وثیقه اشاره میصورت مختصر تشریح میهرهن ب
 تحقیق منظور از توثیق عموماً هر رویه و عقدی غیر از عقد رهن در ایجاد حق وثیقه است. 

 رهن .۲.۲.۲.۱
ماده اختصاص داده شده است و بوه موجوب  ۲۴قانون مدنی،  16 عنوان یکی از عقود معینه، در فصلدر توصیف عقد رهن به

 گیرد. براساس مواد فوق، در استفاده از رهن باید شروط زیر تامین شود:آن مالی وثیقه دین قرار می
قب  رهینه معین: مال مرهون باید به قب  مرتهن یا شخصی که بین طرفین مشخص شده درآید، اما استمرار قب  شورط 

تر مال مرهون باید معین باشود توا امکوان قوب  آن فوراهم شوود )مواده قانون مدنی(. به بیان دقیق 77۲ماده ) ستصحت آن نی
 .1 قانون مدنی( 77۴

 773تواند موورد رهون واقوع شوود )مواده وانتقال قانونی نیست نمیوانتقال قانونی رهینه: هر مالی که قابل نقلقابلیت نقل 
 قانون مدنی(.

  :مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است؛ زیرا با عودم وجوود عوین معوین، امکوان عینیت رهینه
 .۲ قانون مدنی( 77۴شود )ماده قب  فراهم نمی

عنوان طلبکار در نظر گرفته شده که در صورت عدم وصول تمام یا بخشی از طلوب، در عقد رهن این امکان برای مرتهن به
تووان از عقود رهون رهونه، حق خود را مطالبه کند. بنوابراین اگور دیون و طلبوی وجوود نداشوته باشود، نمیاز محل فروش عین م

تر تفواوت استفاده کرد. از این رو توثیق برای دین آینده امکان ندارد و وجود سبب دین، شرط صحت رهن است. به بیان دقیوق
تووان موالی را در قالوب عقود رهون، که برای حسن انجام کوار نمینحویبین قرارداد تعهد شخصی و قرارداد رهن وجود دارد، به

 مقابل توثیق کرد.توان در قالب قراردادهای داخلی بانک، اموالی را بابت پوشش این ریسک از طرفترهین کرد؛ اما می
ن بوه یون اگر دن آن منعقد شده است. بنابراییاست که به منظور تضم ینیدارد و تابع د یتوجه شود که عقد رهن وصف تبع

شودنی (. همچنوین موال فاسد135۴شوود )کاتوزیوان، یربوط آزاد ما ساقط شود، رهن فسوخ و موال ذییهر نحو پرداخت شده 
ا در رهن اسوت، قابول یف یکه به هر عنوان توق یا مالی(. به عالوه، مال موقوفه 1366قابلیت توثیق ندارد )جعفری لنگرودی، 

کان رهن مجدد محدود به حفظ حقوق مرتهن است. مالی کوه بوه ملکیوت نیاموده )ماننود زموین توثیق مجدد نیست. بنابراین ام
موات( یا قابلیت تملک ندارد )مانند اموال عمومی( یا منفعت عقالیی و مشروع ندارد )مانند مواد مخودر ممنوعوه(، بوه دلیول 

گوذاری آن نیوز شورطی شوتن دیون و امکوان ارزش(. مالیوت دا136۲عدم امکان قابلیت فروش، امکان ترهین ندارد )کاتوزیوان، 
 اساسی در امکان ترهین مال است.

 توثیق .۲.۲.۲.۲
 توسط بودهکار در ایون عقود، طلوب سررسید در و در صورت عدم پرداخت بدهییکی از ارکان عقد رهن است  هر چند توثیق

تری در فرآیند توثیق مورد توجه اسوت. در حقیقوت توثیوق الزامواً خواهد شد؛ اما دید جامع داده وثیقه فروش محل از بستانکار
توانود شود و در قالب هر نوع قراردادی بین طلبکار و بدهکار و حتی بودون نیواز بوه ثبوت رسومی میتحت عقد رهن انجام نمی
ن به دلیل نق  هر یک از شروط آن وجود داشوته باشود، تر در مواردیکه امکان استفاده از قرارداد رهشکل بگیرد. به بیان دقیق

قانون مدنی و استناد به قراردادهای خصوصی نافذ، از توثیق برای تضمین بازپرداخت آن دین و یا  13ها با توسل به ماده بانک
در مفهوم عام و مورد کنند. به این ترتیب در توثیق استفاده میتضمین اجرای تعهد یا حسن اجرای تعهد حتی در مواردی برای 

توجه این تحقیق، یا دین وجود دارد اما شرط عقد رهن بر آن جاری نیست؛ و یا دین وجود ندارد و صورفاً بورای حسون انجوام 
ربط در قالب معامالت بوا حوق اسوترداد و بیوع شورط شود. این مقوله در مقررات ذیهای وی استفاده میتعهد از توثیق دارایی

 د.شونبندی میطبقه
                                                                                                                                                                                         

 از دو مال را به رهن گذاشت. یکی توانیرو نم یناز ا 1
 مانند سرقفلی، حق اختراع ، اکتشاف و تالیف وجود ندارد. غیرمادیاز این رو امکان رهن اموال  ۲
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 . شروط کلی ضمن عقد در ترهین و توثیق۲.۲.۲.۲
واسطه ایون رد و بهکن شرط یطرف یبرا یتوان تعهداتی اضافیر قراردادها، میضمن عقد رهن و قرارداد ناظر بر توثیق، مانند سا

عقود و  یا مقتضای ین امریه خالف قوانک یین شروط، تا جایر داد. اییعقد و قرارداد مطلق را تغ یعیاز آثار طب یاشروط، پاره
 نجامند، نافذ هستند. ین نیف طرفیالکربط نباشند و به مجهول ماندن حقوق و تقرارداد ذی

 صوورت بوه تووانمی بنوابراین شود،می استفاده توثیق یا ترهین برای مشابهی قرارداد فرمت از هابانک در عموماً که آنجا از
 :1ها به شرح زیر اشاره کردمهمترین شروط ضمن عقد قرارداد آن به کلی

  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 777اعطای وکالت فروش مال مرهون به مرتهن )ماده 
  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 776سلب حق فروش از مرتهن )ماده 
  پذیر.قانون مدنی( یا وثیقه 76۶تعلق منافع رهن به مرتهن )ماده 

گذار حق دخل و تصرف در مال را نودارد، مگور بوه اذن اعتباردهنوده؛ اموا عالوه بر شروط کلی و کلیدی فوق، راهن یا وثیقه
پذیر، امکوان انجوام آنهوا فوراهم اسوت. از ایون رو امکوان انتقوال در صورت عدم منافات این تصرفات با حقوق مرتهن یا وثیقه

گذار یوا راهون اسوت کوه عمومواً شوامل جود ندارد. همچنین هزینه نگهداری مال با وثیقهپذیر ودارایی بدون اذن مرتهن یا وثیقه
شود. در مواردیکه قوب  و یوا تصورفاتی در موال بورای حفوظ عوین مرهونوه یوا کواهش ریسوک ای مال نیز میهزینه پوشش بیمه

هوای الزم بورای ایون کوار از راهون یوا پوذیر نیواز بوه اذن نگهوداری و صورف هزینوهپذیری ضروری اسوت، مورتهن یوا وثیقهوثیقه
 گذار دارد. وثیقه

توجه به این نکته نیز ضروری است که در عقد رهن، منافع رهن در صورت متصل بودن جوزء رهون و در صوورت منفصول 
 تواند از منافع عین مرهونه بدون اجازه راهن استفاده کند.بودن متعلق به راهن است؛ اما مرتهن نمی

 واع و اقسام ترهین و توثیقان. ۲.۲.۲.۲
توان در پوشش ریسک اعتباری مورد توجه قرار داد مشوتمل مالی فوق، رویکردهای مختلفی را میدر هر یک از دو روش تامین

و یوا چنود دارایوی در  3، اسوتفاده از یوک دارایوی بوا مالکیوت مشواع۲مالی تسهیالت مختلفبر: استفاده از یک دارایی در تامین
اد مختلف برای پوشش ریسک اعتباری یک فقره تسوهیالت. بنوابراین امکوان توثیوق یوا تورهین موال غیور )شوخص مالکیت افر

گوذار ملوزم بوه انجوام های فاسد شودنی نیوز راهون یوا وثیقهثالث( و مال مشاع، براساس مقررات موجود است. در مورد دارایی
بازپرداخوت تسوهیالت اسوت. در صوورت تلوف شودن دارایوی تکالیف خود در نگهداری و جلوگیری از فسواد دارایوی توا دوره 

ربوط منظوور ربط تا پایان دوره بازپرداخت نیز الزام جایگزین کردن مال دیگری برای پوشش ریسوک اعتبواری تسوهیالت ذیذی
 شده است. 

 های رهن اموال غیر مادیچالش. ۲.۲.۲.۹
از است.  در نظر گرفته شدهین بودن مال مرهون از ارکان عقد رهن مدنی به تبعیت از فقه، عین معقانون  77۴و  77۲در مواد 
در رابطوه بوا قابلیوت رهون ایون بنوابراین امکان رهن اموال غیر مادی از جمله دیون، منافع و حقوق موالی وجوود نودارد.  این رو
 د. نحق تبیین شو دین، منفعت ون های فقهی در ره، دیدگاهو شمولیت آنالزم است ضمن تبیین مفهوم عین  ،اموال
 رهن دین -الف

موراد از عینیوت  زیوراانود ، به بطالن رهون دین حووکم دادهانددانستهصحت عقد رهن فقها عینیت مورد رهن را شرط چون 
در واقوع موراد  .تواند موضوع رهن قرار گیردو دین نمی کلی مالم گیرند. از این رودر نظر میعین معین و خوارجی  را رهن مورد

گیرد، مالی است که مصداق واحد و منحصر دارد. در این صورت به آن عوین، عووین از مفهوم عینیت که در مقابل دین قرار می

                                                                                                                                                                                         
 توثیوق قراردادهای در شوند؛ امانظور میم رهن عقد ضمن شرایط عنوانبه مدنی، قانون در مندرج مواد موجببه و رهن عقد تنظیم این مواد هر چند در 1
 د.نگیرمی قرار توجه مورد نیز هابانک داخلی قراردادهای قالب درو 
 در صورت جاری بودن عقد رهن، حق مرتهن اول بر مرتهن دوم مقدم است. ۲
قانون مدنی اشاره کرد که این حق را برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت مشاع و صرفنظر از منقوول یوا غیرمنقوول  ۵63 مادهتوان به در این خصوص می 3

تواند بدون رضایت شرکای دیگر، سهم خود را جزئاً یوا کوالً بوه شوخص که هر یک از شرکا می بودن آن در نظر گرفته است. در این ماده قانونی عنوان شده
 ثالثی منتقل کند.
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 قوانون مودنی 353گیرد که قوابل صودق بور افراد متعدد اسوت. مواده کلی قرار می عین شود و در برابرموعین یا شخصی گفته می
 .1را در برابر هم قرار داده است این دو موردنیز 

قوب  دیون اسوت. در حالیکوه در فقوه  امکوان و عوودم قب  در رهون شرطمهمترین دلیل طرفداران بطالن رهن دین، البته 
صوحت  ، شورطاین باورند کوه قوب  بسیاری از فقها بر تر،. به بیان دقیقاخوتالف نظر وجود دارد رابطه با این شرط،امامیه در 

جمعوی از فقهووا و  بوا ایوون وجوود،انود. نظور پیووروی کرده ایوناز  77۲و نویسووندگان قوانون مودنی نیووز در مواده  اسوت هونر عقود
از  فوردی از جمله اینکه قب  دین در هبه دین یا بیع صرف با تعییناند کرده ایراداتی موطرح در رد الزام قب  دیندانان حقوق

اند. در این موورد تفواوتی بوین قوب  یابد و فقها صحت آن را پذیرفتهقابل، تحقق میمکولی تووسط مدیون و تسلیم آن به طرف
توان صحت رهن دین را نیز میاز این رو با عقد رهن وجود ندارد و  آنچه بر عهده کسی استدین در مورد بیع صرف و یا هبه 

 (.۲1تا، ص ، بیعاملی) پذیرفت
داننود؛ نزد کسانی باشد که قب  را شرط لزوم رهون می در علت بطالن رهن دینتواند قب  نمی امکان افزون بر این، عدم

 الزم بوواشد و دلیلوی بورای بطوالن آن وجوود نودارد. غیر ،علت عدم اموکان قوب  عقیده آنها رهن دین باید به زیرا در نهایت به
اول ایون  موورد قبوول نیسوت. جووهت چوند از طرح شدهکه از سوی برخی از فقها م نیز دین اشکال عدم ایجاد اطمینان از توثیق

و هدف مورد نظور محقوق  دارد، توثیق دین حاصلکه مرتهن، دین را قوب  و بوه عنوان رهن نزد خود نوگه موی شرایطیکوه در 
وجوود دارد مطالباتی  بوسا دوم این کوه مردم از حیث سهولت پرداخت دین و یا تونگدستی بوا هوم اختالف دارند و چوه .شودمی
. سووم آن که ایراد عودم حووصول اطوومینان در مووردی کوه طلوب کردتوان به آنها اعتماد تأدیه آنوها موورد اطمینان است و می که

، ص 1۵، ج 1۴15؛ حسینی عاملی، 117، ص ۲۵، ج 1۴3۴نجفی، ) نخواهد بود ، واردموورد رهن بر ذمه خود مرتهن است
۲۵1.) 

 نیوز و عرف خردمندان جامعه یتوان به بونای عوقلهای فوق در رابطه با صحت رهن دین و اموال کلی میافزون بر استدالل
ری، به یک نیاز برای تجار و یک ضرورت بورای ایجواد در امور تجا ویژه د، زیرا امروزه به رهن گذاشتن مطالبات، بهکراسوتناد 

 قورار موورد اسووتفاده عووقالی جامعوه ،هوای دریوافتی تبودیل شوده اسوت و در عمولاطمینان نسبت به بازپرداخوت اعتبوار و وام
و محوروم خوود  امووال رهون دیگورکه بوه جوای  کنندگیرد. اسناد تجاری با امتیازات ویژه، این امکان را برای تجار فراهم میمی

اسنادی، توضمین مناسوب بورای اجورای تعهودات خوود در اختیوار  چونین گوذاشتن ، بتوانند در ازای به رهناز استفاده آنها شدن
 الزم هوانیز به منظور تضمین بازپرداخوت مطالبوات بانک بوانکی حقوق در(. ۲3۵، ص 1351فرجام، )نیک طلبکار قرار دهند
 اختصواص بوه امووال موجوود و معویناین فرآیند ده و شها فراهم رهن گرفتن اموال مختلف بدهکار برای بانکاست اموکان بوه 

 (.3۵-3۲، صص137۶، )کریمی ای داردکوه در این میان، رهن طلب جایگاه ویژه بواشد نداشته
 ته باشوند. بودون شوک ایون زمینوه فقهویاز فوقها اعوتقاد بوه صحت رهن دین داشو گروهی سبب شده هااستداللاین ی همه

و زیرسواخت الزم در  دکنو در حقووق ایوران فوراهم دیون رهون در وضووعیت حووقوقی بورای تجدیود نظور بستر مناسبی تواندمی
بوا مالی که به بزرگتورین شوکاف در گسوتره امووال منقوول قابول توثیوق در کشوور در مقایسوه استفاده از اسناد دریافتنی در تامین

 را به نحو موثری برطرف کند.  ۲کشورهای نمونه تبدیل شده
 نفعترهن م -ب

 را امامیوه عوین یفقهوا نیوز رهن حثدر ب. رودبه کار می تمنفع در بسیاری از موارد عین در برابری فقهی و حقوق منابع در
خوالف رهون  بور ،، در بوطالن رهون منفعوتبر این افزوناند. و حکم به بطالن رهن منافع داده قرار دادهبرابر منفعت و دین  در
محقوق )انود دادهرهون منفعوت حکم به بطالن قریب به اتفاق فقها  اکثریت هکبه طوری چندانی وجود ندارد؛اختالف نظر  ،دین

 (.۴، ص ۲تا، ج ؛ خمینی، بی۶7، ص ۲، ج 1۴36حلی، 
قوب  و عودم امکوان قوب   شورط تورین آنکوه مهم انودنموده داین گروه از فقها، برای اثبات ادعای خویش به دالیلی استنا

 بودن عدم شرط تر برحکم قویتردید جودی وجوود دارد و  ،قب  در صحت رهن شرط که دراست در حالی این مونافع است. 
اند زیورا دانسوته حو صحی پذیررا امکان تقوب  مونفع ،فقها از ، برخیشرط قب  در صحت رهن الزام فرضالبته با آن است. 

                                                                                                                                                                                         
االجزا و همچنوین ممکون اسوت کلوی ر این ماده عنوان شده است که مَبیع ممکن است مَفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شیری متساوید 1

 فی الذمه باشد. 
 در این زمینه به فصل دوم این طرح مراجعه شود. بیشتربرای مطالعه  ۲
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اسووت.  ء. قب  نیز استیالء بر یک شویاسوت حویثیتی است که وجود آن قائم و وابسته به یک عوین مووجود منفعت عوبارت از
مسوتأجره بووه  ، عویندر اجواره که مثالً شود و به هومین دلیل اسوتقب  دادن عین، قب  منفعت نیز انجام می از این رو، با به
دانووان نیووز از حوووقوقبعضووی . (۶۵، ص ۴، ج 1۴13؛ عوواملی، ۶۵، ص ۲3، ج 1۴۲1مغنیووه، ) شوووودجر داده موویقووب  مسووتأ

، چونانکه در اجاره نیز بوا توسلیم عین مورد اجاره، منوافع نیوز پذیر استمعتقدند قب  منفعت بوا توسلیم عوین به مرتهن اموکان
 (.۵۴۲ص ، ۴، ج 136۵کاتوزیان، )شود میمحسوب  شده تسلیم

تودریجی حاصول شودن  دلیول در بطالن رهن منفعت، عدم امکان استیفای دین از منوافع اسوت بوه طوریکوه بوه مقوله دیگر
بنوابراین، حتوی (. ۴6، ص ۵، ج 1۴1۴کرکوی، آیود )وجود نمی به رهن منفعت اطمینانی ، اززموان طوول در منفعت و تلف آن

رهون طریوق رو از . از ایونرودموی بوین از مرهوون ، جزئی از مالشوددین تأخیر  ادایدر  ای کوهاندازههر  اگر دین حال باشد، به
رهن و به عبارتی با مووقتضای رهوون موونافات  قانونگذاریو چنین رهنی با هدف و فلسفه  دیون را استیفا کرد تواننمیمنفعت 

 .(۲۴1، ص1۵، ج 1۴15حسینی عاملی، ) دارد
از مال مرهون یا عوض  توانرا می این استدالل باید گفت که استیفای دین از عین رهون شرط نیست، بلکه دینالبته در رد 

وجوود دارد. بوه عوالوه، امکوان  آن یبهواو رهون دادن اجواره منافع دادن اموکان اجوارهکرد. بنابراین  استیفاء بهاهمانند اجاره آن
، ج 1۴۲1؛ مغنیوه، ۶۵، ص ۴، ج 1۴13عواملی، ) از منفعت و رهن عوض آن وجوود دارد به مرتهن برای استفاده عین تسلیم
رهن اعیان لزومی ندارد که حق طلبکوار از عوین موال، اسوتیفاء شوود. بوه  دانان نیز درمطابق نظر برخی از حقوق(. ۶۶، ص ۲3
زیورا ؛ مونافع نیز قابل اجورا اسوت موورد کار در شود و ایناز محل فروش عین مورهونه یا بودل آن پرداخت می ، دینطبیعی طور

، ص ۴، ج 136۵کاتوزیوان، ) وثیقوه طلوب بواقی بمانود ،واگوذار شوود و بهوای آن مرتهن یا چه مانعی دارد که منافع به دیگران
۵۴۲.) 

دف از عقود رهون، هودر واقوع  امکان انتقال منافع به غیور اسوت. یکی دیگر از اشکاالتی که به رهن منفعت وارد شده، عدم
فوروش منفعوت . این در حالی است که از نظر فقهوا استیفای آن است در صورت عدموصول دین از طریق فروش عین مرهونه 

انتقوال  الزاموی نودارد رسدمی به نظر(. البته 1۴۲، ص 5، ج 1۴33اردبیلی، ) بواطل اسوت آن نیزرهن یست، بنابراین ن صحیح
به اشخاص دیگور و اسوتیفای طلوب از  آنانتقال ، بیع مورد رهنمراد از امکان فروش و . در واقع ودانجام شمنافع از طریق بیع 

مووورد رهوون را بوه  معاوضه نیوز بووتوان یا اجاره یا صلح ، همچونطریق دیگری غیر از بیع ازمحل آن است. به همین دلیل اگر 
 ندارد.مقتضای آن بوا  و مونافاتی رهن محقق شدههدف از استیفای دین کرد،  آن محلدیگری منتقل نمود و از 
استیفای طلب به اندازه کوافی برای  ، باید گفت این چنین رهنیرهن منفعتی صحت های فوق در زمینهعالوه بر استدالل

 حسینی شیرازی،)مقدس نیز آن را رد نکرده است  شارعشود. به همین دلیل محسوب می عقالییبخش است و امری اطمینان
 (.33، ص۴5، ج 1۴35

 رهن حقوق مالی  -ج
کووار  بووه جنبوه موادیبرخووردار از پایگواه موادی و خووارجی و  بواامامیه، گاهی عوین بوه معنوای موالی  فقهو  در نظام حقوقی

کوه عوین در  دانوان بور ایون باورنودگیرد. چنانچوه بسویاری از حقوقرود و مال غیر مادی )حوقوق موالی( در برابر آن قرار میمی
بویع عوبارت اسوت از تملیک عین بوه عووض معلووم، بوه معنوای اموووال مووادی بووده و  داردمدنی که مقرر می قوانون 336مواده 

برخی از فقها نیز در توعریف بویع، عین را در (. 13، ص ۶، ج 1376پیک، ره) شودشامل اموال غیر مادی )حقوق مالی( نمی
کتب فقهای متقدم که عینیت مورد  در در بسیاری از متون فقهی و به ویژه(. 1۶، ص1۴1۶همدانی، )اند هقرار دادموقابل حوق 

بوه  سوخنی ده، از رهن امووال غویرمادی و حقوق موالیشو رهون دین و مونفعت بواطل اعوالم  هرهن، شرط صوحت رهون دانست
   میان نیامده است.

رهون این قوسم  و دندهوحوقوق مالی بخش وسیعی از دارایی اشخاص را تشکیل می ،این در حالی است که در دنیای امروز
ی آن دامنه گسترشتوسعه مفهوم مال و  د. با توجه بهنمورد توجه قرار گیر بایدو  بوده ی برخورداراهومیت فراوان ها ازاز دارایی

هویچ البتوه . انودپرداخته موالی از حقووق انوواعیرهون ن بحوث پیرامووبوه  و معاصور متوأخر اموال غیر مادی، برخی از فقهوای به
ادراک بوه وسویله  و قابول نداشوته جنبه مادی حقوقی کهتردیدی وجود ندارد که مووضوع حوق مالی در جهان خارج وجود دارد، 

هوای تجواری، حوق انتفواع، حووق ، حوق توألیف و اختوراع، سووهام شوورکتسرقفلی . به عنوان مثال، حقندحواس پنج گانه نیست
نبووده، و خوارجی  موادی پایگواه جنبه مادی نداشته و دارای حقوقی کهاین قبیل در جهان خارج وجود دارد،  از طولب و مواردی

   (.7۲، ص 135۴هستند )حبیبا،  غیر قوابل انتقال به هر چند
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بیوع عووض  در دنوتوانرو نمی شود و از اینمال موحسوب نمی ،بر این باورند که حقوق از نظر عرفی امامیه فقهای برخی از
حقووق موالی  رهووندر رد ترین دالیلوی کوه در فقوه امامیوه یکی از مهم (. در واقع1۵، ص 1ق، ج 135۵)خلخالی،  دنقرار گیر
 حقوق است. این شده، مالیت نداشتن  مطرح

متکوی بوود و  کشواورزی و داموداری هایاقتصاد به فعالیت گذشته، دردر این خصوص توجه به این نکته ضروری است که 
بشوری و  دانوش حقوق موالی کوه اموروزه در اثور پیشورفتشد. از این رو بسیاری از مصادیق جدید می اموال مونحصر بوه اعویان

بووا توجوه بوه  فووقها ری ازاند. بوه هموین دلیول بسویادر آن دوران وجود نداشته و یا بسیار نادر بوده اند،پدید آمده خالقیت ذهنی
بوه دلیول عودم برخوورداری از  اموالی را کوه شناسوایی نشوده بودنود، موضووع حکوم قورار نوداده و ،عرف حاکم بر عصر خویش

های گوناگون در حوزه تجوارت، صونعت و فنواوری، با توجه بوه پیشرفت امروزه . امااندرا باطل دانسته انتقال آن و نقلیت، مال
خوود  ،حقوق دانش وجوود ندارد و الزم است توردیدی یف وسیع و جدیدی از اموال مواجه است که در مالیت آنوهاحقوق با ط

نظرات فقها به آراموی دچوار تحوول شوده و مالیوت داشوتن  به همین دلیل است که های دنیای کنونی توطبیق دهود.را با پیشرفت
مایول  ه آنعوورف بو چوهدر واقوع هور آن(. 1۶، ص 3، ج 1۴۲5روحانی،  حسینی)مورد پذیرش آنها واقع شده است این حقوق 

ما به ازایی بپردازد، مال موحسوب شوده و بوه عنوان موضوع، حکوم شورعی  ازای آن در شده و رغبت پیدا کند و حاضر شود که
و  انودبوه شومار آورده وعی از آنبلکوه نو ، ودر این زمینه برخوی از فقهوا نیوز حوق را درجوه ضوعیفی از ملکیوت شود.بر آن بار می
 .(۵1و ص  36، ص 1، ج 1۴۲1خمینی، ) انددانسته معتبر بیع حقوق در برابر عوض را از نوظر عورف و عوقالًهمچنین 

و در نتیجوه اسوت در رابطه با رهن حقوق مالی اشکالی مطرح شده مبنی بر اینکه حووقوق مووالی فاقود عینیوت  با این وجود
محول فوروش آن در از اسوتیفای طوولب  ،که هدف از رهن است در حالی د. اینقرار گیر موضوع بیع و به تبع آن رهن تواندنمی

توووجه بووه تعریوف  بوا حقوقودانان ،مدنی حقوق در(. 7، ص 3، ج 1۴1۵انصاری، )است در سررسید  دین صورت عدم تأدیه
 .  گویرند توانند موضوع بیع قوراروق موالی نمیبر این باورند کوه امووال غویر مادی و حق 336ماده 

، زیورا نیسوتکننوده و از حیث تحلیل حقووقی نوویز قووانع با عرف کنونی جامعه سازگاری ندارد رویکرد فوقرسد به نظر می
حسوینی ) مانودتحوت شومول آن بواقی موی موالی حقووق از شومول آن اسوت و منافع خوروج کواربرد عوین در تعریف بویع بورای

(. ۵1۵، ص 1توا، ج خمینی، بی) اندبرخی از فقها نیز به صحت بویع حوقوق تصریح کرده(. ۴75، ص 1۲، ج 1۴15عاملی، 
حاصول آن  و از کورد تووان آنهوا را بوه غیور منتقولصحیح نباشد، با صلح حقوق موضوع رهن موی حوقوقی چونین حوتی اگر بیع

ازای آن طلب بوا انتقال مورد رهن بوه دیگوری اسووت و  به ما ، وصولفروش موضوع رهن ازهدف اسوتیفای طولب نومود، زیرا 
 .تنها راه استیفای طلب دانست را توان بیع عین مرهونهبه هیچ وجه نمی
کند. صورف رهن، عین بودن را لحاظ نمی موضوع عرف نیز دربه نحوی که رهون دارای حقیقت عرفی است  ،افزون بر این

اند که با توجه بووه عووقالیی بوودن امامیه نیز تصریح کرده یای از فقهاهامری عقالیی است. پار حقوق از دالیل فوق، رهن نظر
از  در استفتائاتی هوم کوه اخیوراً(. 3۵، ص ۴5، ج 1۴35شیرازی، حسینی) بر عودم صوحت آن وجود ندارد دلیلی ،رهن حقوق

پاسووخ  در آنهوا از بوورخی مثوال عنووان بوه. اندحقوق مالی را صوحیح دانسوته رهن آنها دی از، تعداهآمودبرخی از فقها به عومل 
موالک معتبوری کوه  ، در صورت وجودطلبکار بتواند از آن طلب خود را وصول کند و شرعاً اند هر چیزی که قانوناًاستفتاء گفته

و در صوورتیکه سوایر شورایط وجوود داشوته  دارد قابلیوت رهوون - هر چند عین خوارجی نباشد - موجب اطمینان طلبکار بشود
موال رهینوه اقبواض معتبور اسوت، ولوی قوب  امووال غیور  در باشد، در حکم عین خارجی است. همچنین، برخی فقها معتقدند

قوب   البورای مثو ؛ها که هر کدام مالیت دارند، بوه اقبواض موضووع آن اسوتمادی مانند سرقفلی، حق اختراع و سوهام شرکت
 (.7۶، ص135۴)حبیبا، به اقباض مالی است که سرقفلی دارد  سرقفلی

 - قب ، شرط صحت عقود رهون نباشود کهصورتی مال موضوع رهن است. در ، قب ماندتنها بوحثی کوه باقی میبنابراین 
، بودانیم را شورط صوحت رهون قوب  موواند. ولوی اگوورمشکلی در رهن حقوق مالی بواقی نمی - است بر آنتر نیز که قول قوی

قب  موضوع حقوق موالی را شورط  بایددر این صورت  ،و قانون مدنی نیز مقرر کرده اندکردههمانطور که بسیاری از فقها بیان 
 صحت آن قرار داد. 
 ده شوود.اسناد مبین حق مالی بووه تووصرف طوولبکار داشود، مبتنی بر آن است که ی که در این زمینه مطرح میراه حل دیگور

ثبت اختراع به قوب  مورتهن داده شوود تووا در  گواهی مثال تواند مفید باشد. به عنوانهای فکری میدر مورد مالکیت این شیوه
فکری بوه طولب خویش برسود. پوذیرش ایون نووع قوب  در رهون بوا  تولیداتصوورت عودم تأدیه دین، طلبکار بتواند با فروش 
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فوقهای معاصر با مووازین فقهوی  هوم قب  و قبول آن در مورد رهن امالک ثبت شده از سووی بورخی ازبودن مف عرفی به توجه
 (.  331، ص ۲، ج 1۴۲7مکارم شیرازی، )است سازگار  در باب قب  مورد رهون

، صوحیح هسوتندقابل نقل و انتقوال  که به صورت مستقلارزش اقتصادی و مالی  برخوردار از، رهن حقوق مالی نتیجه در
   د.رسبه نظر می

 های عملی برای رهن اموال غیر مادی حلراه. ۲.۲.۲.۲
 اصالح قانون مدنی  -الف

های فقه امامیه و نظر مساعد بسیاری از فقها به ویژه فقهای متأخر در رابطوه بوا صوحت امووال با توجه به پویایی و ظرفیت
آن حوذف  صحت شرایط از را رهن ای بور قانون مدنی، لزوم عینیت مورداصوالحیه ضمن شود قانونگذارغیرمادی، پیشنهاد می

 مالکیوتای از امووال جدیود از قبیول حقوق موالی را تجوویز کنود و احکوام رهون پواره و منافع، نموده و رهن اموال کلی )دیون(
د و تحووالت ایجواد شوده در حووزه حقووق شوویوت از امووال حما گروهتوا از این طوریق از دارندگان این  کندرا مشخص  فکری
 .نادیده انگاشته نشود ،اموال

موالی بوه پشوتوانه تامینبورای ، دکنکه نیازهای اجتماعی جدید ضرورت آن را دو چندان می ،البته قبل از اصالح قانون مدنی
اجورا باشود. در اداموه بوه برخوی از ایون که در چارچوب قوانین فعلوی قابول  را دنبال کردرهن اموال غیر مادی باید راهکارهایی 
توجه به این نکته ضروری است کوه عمومواً ایون راهکارهوا در شورایط  شود.می کوتاه اشارهراهکارهای قابل استفاده به صورت 

 اند.فعلی در نظام بانکی تا حدودی دنبال شده
   توثیق -ب

متقاضویان تسوهیالت، از قورارداد جدیودی بوه نوام وثیقوه شود در راستای اخذ وثایق و تأمین از در بحث حاضر پیشنهاد می
بحث وثیقوه و توأمین در تواند میاستفاده کرد. در واقع به جای تاکید بر رهن و تحلیل آن در چهارچوب نظرات موجود فقهی، 

ار . این دیدگاه توسط اصل فقهوی صوحت معوامالت )کوه موورد اجمواع فقهوا و مراجوع قور1قالب یک عقد جدید پیگیری شود
 شود.کنند( پشتیبانی میه آن را منعقد میکسانی کقانون مدنی )نافذ بودن قراردادهای خصوصی نسبت به  13دارد( و ماده 

نکته قابل توجه در جایگزین کردن قرارداد جدید وثیقه با عقود رهون ایون اسوت کوه وثیقوه اعوم از رهون اسوت و از قابلیوت 
خوردار است. در حالی که بوا توجوه بوه اینکوه پویش از انعقواد قورارداد رهون بایود دینوی ای و مشارکتی براستفاده در عقود مبادله

شود که اشتغال ذمه متقاضوی در آن مطورح اسوت و ای میوجود داشته باشد، دامنه استفاده از عقد رهن محدود به عقود مبادله
ین متعاملین به صورت بدهکار و طلبکوار نیسوت متقاضیان تسهیالت به بانک بدهکار هستند. اما در عقود مشارکتی که رابطه ب

اخوذ رهون بوا چوالش فقهوی مواجوه اسوت و در  - ، یا صاحب سرمایه با عامل اسوتکبا شری کی شریصورت رابطهبلکه به-
 تضاد با ماهیت عقود مشارکتی است. 

عقد رهون کوه عقودی بوه  شوند تاعامل در مضاربه یا شریک در شرکت مدنی، بدهکار محسوب نمیدر مشارکت، در واقع 
تواند در قراردادهای مشارکتی جهت پرداخت این نوع تسوهیالت و بوه تبع دین است، قابلیت تحقق داشته باشد. البته بانک می

منظور حسن اجرای تعهدات و همچنین جبران زیان احتمالی که به صورت شرط مورد قبول وی است، اقودام بوه اخوذ توأمین و 
بلکه بابوت حسون  ؛ا که در وثیقه نیازی به اشتغال ذمه متقاضی تسهیالت و وجود دین قبل از عقد نیستوثیقه کافی نماید؛ چر

قانون مودنی  13اما نه در قالب عقد رهن بلکه با توجه به ماده  ،توان از متقاضی وثیقه اخذ نموداجرای تعهدات و انجام آن می
ه مخوالف صوریح قوانون نباشود، کواند در صوورتی آن را منعقد نمودهه کسانی ککند قراردادهای خصوصی نسبت به که مقرر می
 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 
اسوناد بهادار و ها، اوراقسهام شرکت ،به عنوان مثال ؛تواند اعم از عین و دین باشد. همچنین مال مورد وثیقه مییستمذکور ن
)هیرووت موودیره سووازمان بووورس و بهووادار ، همووانطور کووه در دسووتورالعمل توثیووق اوراقدنوود بووه توثیووق درآینووتواننیووز می خزانووه
تووان در عقوود می ت،هوا و بورای رهوایی از ایون اشوکاال. با وجوود ایون تفاوتاین فرآیند دیده شده است (1365بهادار، اوراق
، خارج از قالب قرارداد رهن و به عنوان وثیقوه اقودام بوه دریافوت یستارکتی و همچنین جایی که مال مورد وثیقه از اعیان نمش

                                                                                                                                                                                         
  شود.بهادار در نظام بانکی انجام میتوثیق اوراق حاضرهمانطور که در حال  1
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تووان عقود جدیود وثیقوه را کوه متفواوت از عقود رهون اسوت، د. بنابراین طبق اصول آزادی قراردادهوا میکرتضمین از متقاضی 
   0.استفاده کرد

 ضمانت در پرداخت  -ج
صووورت  در بوا ایون شورط کوه ؛ البتوهتواند ضامن پرداخت شوودمی ،کندکوه اسناد خود را به عنوان وثیقه واگذار می تواجری

همچنوین بوا  ؛گیرنده حق مراجعه به وی را داشته باشد و ضومان باعوث انووتقال دیوون نووشودعودم پرداخوت وجوه اسناد، وثیقه
مووصداق تعیوین شوده دیون همچوون وثیقوه نوزد خوود ملزم به نگهداری  ؛کلی ضوامن دین از محل مالم ضرورت پرداختشرط 
 (.331تا، ص تا در صورت لزوم، مورد استفاده طلبکار قورار گویرد )امامی، بیشود می

   وکالت در تملک -د
د خوود بوه عنووان وثیقوه نوز ،آوردتواند به بستانکار وکوالت دهود توا طلب او را وصول کند و هر چه را به دسوت بدهکار می

 (.3۵۶ ص، 13۵1)کاتوزیان،  ، تملک کندطلب نوگاه دارد یوا بابت

 . ثبت توثیق و ترهین۲.۲.۲
 . اسناد رسمی و عادی۲.۲.۲.۱

با ثبت حقوق اعتباردهنده نسبت به مال توثیقی یا ترهینی، نه تنها منافع و حقوق اعتباردهنوده نسوبت بوه ایون موال در صوورت 
ربوط از شوفافیت بیشوتری برخووردار شود؛ بلکه منافع اشخاص ثالث نسبت به مال ذیعتبارگیرنده مشخص و قطعی مینکول ا

شدن حقوق اعتباردهنوده بور شده و با پوشش قانونی ناظر بر نحوه انتقال دارایی به اعتباردهنده و نحوه فروش آن، امکان ضایع
 رود.دارایی در این فرآیند از بین می

گیورد. قانون مدنی، دو رویکرد ثبت رسمی و ثبت عادی در کشور مورد اسوتفاده قورار می 1۲6۶راستا براساس ماده در این 
از همکاری و تخصص کارکنان دفاتر ثبت اسناد رسمی یا اداره ثبوت اسوناد و اموالک کشوور و یوا  رسمی، سند در ثبت و تنظیم

ن مدنی(. این در حالی است که در تنظیم سند عوادی، نیوازی بوه رجووع قانو 1۲67شود )ماده سایر ماموران رسمی استفاده می
قوانون مودنی( و  1۲65شوود )مواده به دفاتر اسناد رسمی نبوده و در حقیقت هر سندی غیر از سند رسمی، سند عادی تلقی می

هوا بوین بانوک و مشوتری منعقود کهر نحوی تنظیم کنند. از این رو تمامی قراردادهایی کوه در شوعب بان توانند آن را بهافراد می
 گیرند. شوند، در این گروه قرار میمی

اسناد رسمی با اسناد عادی، عالوه بر محل تنظیم سند )ثبت در دفاتر اسوناد رسومی یوا خوارج از ایون دفواتر( و دخالوت یوا 
ن زمینوه بوه مووارد زیور اشواره عدم دخالت مامور رسمی دولت در تنظیم آن، از جهات دیگری نیز تفاوت دارند که عموماً در ایو

 شود:می
  سند رسمی، قدرت اجرایی باالیی دارد. در حالی که اصل در سند عادی، نداشتن قدرت اجرایی باال در مقایسوه بوا اسوناد

 رسمی است.
 اسوت. ایون در حوالی اسوت کوه تواریخ  تاریخ سند رسمی، هم از لحاظ اصحاب دعوی و هم از نظر اشخاص ثالث، معتبر

 ی، برای اشخاص ثالث مؤثر نیست.سند عاد
 معرض ادعای جعل بووده و نیوز قابول  در مورد سند رسمی، فقط ادعای جعل قابل طرح است، در حالی که سند عادی در

 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. 

تووان از بوا گوم شودن سوند عوادی نمی در صورت مفقود شدن سند رسمی، تهیه رونوشت از آن به سادگی ممکون اسوت اموا
 ۲رونوشت آن به طور کامل استفاده کرد.

                                                                                                                                                                                         
وشنهادی، حول پیو راه بهتورین نظرات عنوان شده در خصوص امکوان تورهین امووال غیرموادی در قسومت قبول،عمومی به دلیل عدم قبول  رسدنظر میه ب 1

در واقع با توجه به شورایط کنوونی جامعوه و  .است کارها برخوردارسایر راه نسبت به ظرفیت و انعطاف بیشتری از حقوقیکه از نوظر  اشدب توثیقتوسل به 
رهون را هدف از  بیشتر است و گذاری دیون و منافع یا اموالی همچون اسناد تجاری از اعیانتوسعه مفهوم عقد رهن و تعمیم رهینه به دیون، قابلیت وثیقه

 نماید.بهتر تأمین می
2 https://www.mizanonline.com/fa/news/437298 
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صوورت کلوی بوه توان بهشود، میها عموماً از فرم قرارداد یکسانی برای ترهین یا توثیق اموال استفاده میاز آنجا که در بانک
 :1موارد زیر در تنظیم متن این قراردادها اشاره کرد

  امکان وصوول مطالبوات از اعتبارگیرنوده ناشوی از بودهی وی بابوت تسوهیالت دریوافتی و دیگور تعهودات ناشوی از قورارداد
 ربط و با رجوع به ادارات اجرای ثبت.مربوطه از طریق دارایی ذی

  ر صوورت اعوم ازهو بوه ،یاز جملوه سورقفل ربط،دارایی ذیا منافع ی نینقل و انتقال نسبت به عانجام هر گونه  حقسلب: 
 ۲شدن قرارداد مربوطه.فسخ و باطل  ، تا زمانتیوکالت و وصا ،اقرار ،اجاره ،صلح حقوق ،یشرط ،یرهن ،یقطع

 بوودن آنهوا؛ و بالمعوارض  ربوط وذیامووال یوا  ن و منوافع موالیعو به در مالکیت و تصرف داشوتن یاقرار و اعتراف مشتر
 بعد از امضاء قرارداد. مورد فوقخالف همچنین تعهد بر جبران خسارت وارده بر بانک، در صورت ثابت شدن 

  یس انقضواأر و تجدیود آن ،شوودین مویویکوه از طورف بانوک تع یر مقابول خطراتوربوط ددارایی ذی بر بیمه یمشترتعهد 
 ۳صورت انجام عملیات فوق توسط بانک. ؛ و تعهد به پرداخت هزینه بیمه درنامهمهید بیسررس

  اعطوای حوق ارزیوابی دارایوی و  ربوطدارایوی ذی یبهوا دهنودهاقودامات کاهشانجام هر گونه از  مشتری بر خودداریتعهد
 توسط ارزیاب بانک در مواقع مورد نیاز.

  از  یمطالبوات خوود ناشوقبول وکالت بالعزل بانک توسط مشتری و اعطای حق و اختیوار بوه بانوک در توامین و برداشوت
نوزد خوود و  یمتعلوق بوه مشوتر یهواها و سپردهحساب ین موضوع قرارداد از موجودیمابیف یاسناد و مدارک و قراردادها

 کشور. یهار بانکیو سااعتباردهنده بانک  یک از شعب و واحدهایهر
  نده یل و نمایکارشناسان، حق الوکاله وکدستمزد شامل وصول مطالبات بانک ) یهانهیو هز 3ثبت قرارداد یهانهیهزقبول

 .(یثبت و ییاجرا و دیگر عملیات یدادرس یهانهیهز ، ویدادگستر یسفر وکال یهانهیهز، ییقضا
توان به گیرند که از جمله آنها میالبته در قراردادهای ترهین اموال غیرمنقول، عموماً بندهای خاصی نیز مورد توجه قرار می

 رد:موارد زیر اشاره ک
 در طول دوره بازپرداخت تا تسوویه بودهی که  یمستحدثات و هیابن، ساتیتاس ،یانیاع ،هرگونه عرصه مورد رهن قرار گرفتن

در رهن بانوک بواقی مانودن  .برق، گاز ،از تلفن، آبیز امتیو ن ،اعم از متصل و منفصل ؛به مورد رهن اضافه و الحاق شود
 .ر خسارات متعلقهیسود و سا ،کارمزد ،اعم از اصل ،یه بدهیتا پرداخت کل موارد فوق

 ربووط بووه شووهرداری، سووازمان یووا مجووری مربوطووه در تسوری وکالووت بالعووزل مشووتری بووودن بانووک در واگووذاری دارایوی ذی
ا یوا جواده یوابوان، کوچوه، معبور یا توسوعه خیاحدا   یبرا ربطذین یبه استناد مقررات و قوانمواردیکه یکی از این نهادها 

ا یوقورار دهود و  مربوطها طرح یا جاده یابان، کوچه، معبر یرا جزء خ دارایی ترهینیا تمام ی یقسمتبخواهد ، یطرح یااجر
 .دیآن را به هر عنوان تملک نما

  که منجر به ایجواد اشوکال درربط یر مراجع ذیا سایو  یر مقررات شهرداریمغا یهرگونه اقدامتعهد مشتری بر عدم انجام 
ربوط در دارایوی ذی ل بالعوزل راهونیوبانک وک ، چونصورت نیر ایدر غ دارایی ترهینی شود.مطالبات بانک از  یفایاست

را جوزء مطالبوات خوود منظوور  مربوطوهمبوالغ  ،صوالحیر مراجع ذیا سایو  یجرائم مورد مطالبه شهرداربا پرداخت  است،

                                                                                                                                                                                         
  ایران، قابل دسترس در آدرس زیر رجوع کرد: ملی بانک غیرمنقول اموال رهن قرارداد فرم نمونهتوان به برای آشنایی بیشتر می 1

https://7x7.persianblog.ir/4QR9lmR0K7hJxEGGDogb 
 اگور چوه مودنی، قوانون موواد در خصوص رهن بیانگر آن است که مطوابق 137۶کشور در سال  عالی دیوان عمومی هیأت ۶۲3شماره  رویه وحدت رأی ۲

منجور بوه  کوه نمایودمی ایجوادتقودم  حوق و عینوی حق مرهونه، مال به نسبت مرتهن برای شود؛ لکننمی راهن مالکیت از مرهونه عین خروج موجب رهن
 در مرهونوه موال بوه نسوبت مالوک معوامالت شوود ودر مقابول اشوخاص ثالوث می مرهونه مال فروش محل امکان اولویت و تقدم وی در استیفای طلب از

 از بعود باشود. از ایون رو اگور راهون مرتهن حق قوه منافییا بال صورت بالفعلبه راهن معامله اینکه از اعم بود؛ نخواهد مرتهن دیگر نافذ صورت نفی حق
ایون نقول و  مورتهن نمایود؛ اذن و بدون ثالث شخص به مرهونه مغازه سرقفلی انتقال و فروش به اقدام مال مرهونه، رهن و اعمال تصرف مرتهن بر تحقق

 بود.نافذ نخواهد  و داشته منافات مرتهن حق با که است تصرفاتی جمله انتقال از
صوورت بوروز خطور یوا  عهده بانک نیسوت. دره مسرولیتی از این لحاظ در برابر مشتری ب تعهد و هیچاختیاری است و  ،اقدام به بیمه از طرف بانک البته 3

و نسبت به میوزان  شد گر وصول خواهدخسارات دریافتنی توسط بانک از بیمه ،نفع بانک بیمه شدهه شرح فوق به در قبال آن ب ربطارایی ذیدخطراتی که 
 .نمایدیممشتری حق هرگونه ایراد و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط  ،خساراتاین 

 مطرح است. وثیقهها بیشتر در مورد ترهین و ثبت رسمی حق این هزینه 3
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 طوی قورارداد تورهین، یمشوتر نمووده ووصوول  مطالبوه و یو اموال مشتر ییو هر نوع دارا دارایی ترهینینموده و از محل 
 کند.یمراد را از خود سلب و اسقاط یحق هرگونه اعتراض و ا

 . رویکرد مورد استفاده در توثیق و ترهین۲.۲.۲.۲
و بور اسواس  یقوانون مودن 75۴توا  771شده در موواد رمنقول، در قالب عقد رهن تصریحیدر ایران عموماً تمامی انواع اموال غ

موالی ، در تامینیرسوم یق رهنیل شدن به وثایو تبد یقانون ثبت اسناد و امالک و با ثبت در دفاتر اسناد رسم یمقررات عموم
مالی به پشتوانه اموال غیرمنقول، ترهین و ثبت رسمی در دفاتر گیرند. از این رو، رویه کلی در تامینرهنی مورد استفاده قرار می

 ت.اسناد رسمی اس
شوود. بورای مثوال در موورد وسوایل نقلیوه، عمومواً این در حالی است که در مورد اموال منقول، رویوه واحودی مشواهده نمی

 ۴۲شوود. حتوی در موورد کشوتی براسواس مواده پشتوانه این اموال دنبال میمالی بهترهین و ثبت در دفاتر اسناد رسمی در تامین
از ن قوانون اسوت. یام اکمال منقول و رهن آن تابع اح یشتکشده که صراحت عنوانه، ب13۴۲مصوب سال  قانون دریایی ایران

د یوبا یله سوند رسومیوسوبوه صورفاً یبورداربهوره یآمواده بوورا یشوتکوا یدر حال ساخت و  یشتکرهن این رو براساس این ماده، 
 ت.سینکشتی شرط صحت رهن  1قب ه شده کصراحت عنوانقانون مدنی در باب رهن، به 77۲و برخالف ماده  انجام شود

البته صرفنظر از موارد فوق، در برخی موارد نیز اعتباردهنده بودون وجوود الوزام قوانونی و یوا رویوه و عورف موجوود در ایون 
ربوط و بوا تمرکوز بیشوتر بور شورایط اعتبواری اعتبارگیرنوده، الوزام مالی در نهواد ذیزمینه، براساس شرایط حاکم بر الگوی تامین

هوا برخوی عنوان مثوال در توثیوق سوپرده در بانککنود. بوهموالی دنبوال میین رسمی انواع دیگری از اموال منقوول را در تامینتره
 دهند.مالی به پشتوانه سپرده مورد توجه قرار میترهین رسمی و برخی ثبت سند عادی توثیق در خود بانک را در تامین

مالی به پشتوانه اموال غیرمنقول، عمومواً تورهین و ثبوت قانونی موجود در تامین تر براساس عرف و رویه واحدبه بیان دقیق
شود. این در حالی است که صرفنظر از وسایل نقلیه، رویه قانونی قالب و عرف مشخصوی سند رسمی در شبکه بانکی دنبال می

قالووب در بانووک و وضووعیت اعتبوواری  مووالی بووه پشووتوانه اموووال منقووول در شووبکه بووانکی موجووود نبوووده و شوویوهدر شوویوه تامین
 اعتبارگیرنده در انتخاب رویه مورد نظر در قالب ترهین با ثبت سند رسمی و یا توثیق با ثبت سند عادی دنبال خواهد شد.

قانون مدنی در حق تقدم مرتهن نسبت بوه موال در مقایسوه بوا دیگور بودهکاران، نقشوی کلیودی در  763البته صراحت ماده 
مالی ایفا کرده است. عالوه براین و موسسات اعتباری به استفاده از ترهین رسمی در مقایسه با توثیق در تامین هاگرایش بانک
هوا در ها و سکوت قانون و مقررات در امکان توثیق انواع مختلفی از اموال منقول نیز منجر به تمرکوز بیشوتر بانکبرخی کاستی

ضویان اعتبوار شوده اسوت. ایون در حوالی اسوت کوه در بسویاری از کشوورها نوه تنهوا موالی متقاترهین اموال غیرمنقوول در تامین
ای از اموال منقوول وجوود دارد؛ بلکوه براسواس قوانون نواظر بور های الزم برای توثیق دامنه گستردهشفافیت قانونی و زیرساخت

حق تقدم اعتباردهنوده نسوبت بوه موال  ای، نیازی به ثبت رسمی حقوق ناظر بر اموال منقول توثیقی برای کسبمعامالت وثیقه
 کند.ربط وجود ندارد و صرف ثبت زودتر آن در سامانه ثبت وثایق برای این منظور کفایت میمنقول ذی

 . حق تقدم در مال در ترهین و توثیق۲.۲.۲
انون مودنی در بواب قو 763در ارتباط با مرتهن، قانون از صراحت الزم در زمینه حوق تقودم برخووردار اسوت و بور اسواس مواده 

صوراحت فووق در  رهن، مرتهن برای استیفای طلب خود از قیمت رهن، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد؛ اما ایون مسواله بوه
 شوند، عنوان نشده است. مورد دیگر قراردادها که به توثیق و در قالبی خارج از عقد رهن منتهی می

امور ورشکستگی کوه صورفاً نافوذ بور حقووق دو طورف فووق در شورایط خواص قانون اداره تصفیه  ۵6با این وجود در ماده 
 وثیقوه مورد مال فروش حاصل به نسبت وثیقه دارای بستانکاران ورشکستگی است، به صورت کلی به این مساله اشاره شده که

                                                                                                                                                                                         
تصورف مشوتری صوورت امانوت بهده شوده و مجودد بهمبنی بر اینکه مورد رهن به بانک تحویل دا ا ذکر بندینیز ب غیرمنقولترهین اموال قرارداد البته در  1

گیورد. بوا ایون وجوود در صورت صوری برطرف شده است و در حقیقت، قبضی از طرف بانک صورت نمیربط بهذیدرآمده، مشکل الزام در قب  دارایی
هوا الوزام قوب  و تصورف موال را بورای پوشوش نکها در قالب اسناد عادی، به دلیل ماهیت خاص آنها )مانند طوال، سوکه، شومش( باتوثیق برخی دارایی

بانک یا صندوق نماینده مورد تائید دو طرف تا زمان تسویه تسوهیالت نگهوداری  ربط در خزانهای دنبال کرده و دارایی ذیمالی وثیقهریسک اعتباری تامین
عقود صوحت در  ب بار دارد و این مساله مجوزا از مقولوه الوزام قوتصرف نقشی کلیدی در اعطای اعتقب  و ها، شود. از این رو در مورد برخی داراییمی

تصرف عین دارایی نبوده و حتی در بسیاری از قراردادهای توثیق، ضرورت زیرکلید رفتن دارایوی حاصول از  قب  و رهن است. در برخی موارد نیز نیاز به
تصرف بانک بر عین دارایوی نبووده و صورفاً کنتورل قب  و تن این دارایی، میبن شود که زیرکلید رفهای واجد شرایط مطرح میطرح  در کنار توثیق دارایی

  نظر امین یا حافظ بانک مطرح است. ورود و خروج دارایی از انبارهای مورد تائید بانک و زیر
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 و نیسوت وثیقوه رایدا کوه هواییهمچنوین طلب. شووندمی داده قورار بسوتانکاران سوایر بر مقدم فروش، حاصل برگ تقسیم در
مقودم  یکودیگر بور زیور طبقوات ترتیوب بوه نشوده، پرداخوت وثیقه فروش از آن و تمام بوده وثیقه دارای که هاییطلب باقیمانده
 :  شوندمی قید اموال فروش حاصل نامهدر تقسیم و هستند

  توقف؛ از قبل آخر سال مدت برای خانه، خدمه حقوق: اول طبقه 
 توقف؛ از قبل ماه شش مدت برای ورشکسته، بنگاه خدمتگذاران حقوق 
 توقف از قبل ماه سه مدت برای گیرند،می مزد هفتگی یا روزانه که کارگرانی دستمزد  . 

 بوده. ورشکسته اداره تحت قیمومیت یا والیت عنوانبه آنها مال که اشخاصی طلب :دوم طبقه 
 توقف از قبل ظرف سال اشخانواده و مدیون مداوای مطالبات و داروفروش و پزشک طلب :سوم طبقه  . 
 مدنی؛ قانون 1۲1۶ ماده مطابق زن نفقه :چهارم طبقه 

 زن. مهریه 
 بستانکاران. سایر :پنجم طبقه 

شوند که پ  از طلبکاران با حوق وثیقوه قورار بندی میدر گروه فوق، طبقات اول تا چهارم جزو طلبکاران با حق تقدم طبقه
و  بووده وثیقوه دارای کوه هواییطلب کند. از این رو باقیماندهبه طلبکاران عادی یا غرما اختصاص پیدا میدارند؛ و طبقه پنجم، 

   گیرد.نشده، در گروه سایر بستانکاران )طلبکاران عادی( قرار می پرداخت وثیقه فروش از آن تمام
و عدم کفایت ارزش دارایی غیرمنقوول  قانون تجارت نیز عنوان شده که در صورت ورشکستگی ۵16در این راستا در ماده 

در ایفای تعهدات، بستانکاران به ازای بقیه طلب جزء غرمای معمولی )بستانکاران معمولی( در نظر گرفته خواهند شد. اموا در 
قوانون تجوارت، ایون افوراد توسوط مودیر تصوفیه صورفاً در گوروه غرموا منظوور  ۵1۴صورت داشتن رهینه منقول، براساس ماده 

 ند.شومی
بنابراین حق تقدم صرفاً برای مرتهن در مال غیرمنقول جاری است و در مال منقول و شرایط غیر رهن، حق تقدمی وجوود 

دهی ندارد. در ترهین یا توثیق مکرر، با وجود عدم شفافیت قانونی الزم در حق تقدم، عموماً به ترتیب تاریخ رهون در اولویوت
دلیل الزام ثبت رسمی در ترهین، این مقوله مزیتی در حق تقودم نسوبت بوه وری است که بهشود. توجه به این نکته ضراشاره می

کنود. همچنوین در شورایطی کوه تحقوق رهون ربوط ایجواد میدارندگان حق وثیقه با ثبت عادی در مطالبه دیون نسبت به مال ذی
قوه یوث یر بسوتانکاران دارایدرآموده، بور سوا یکه مال به تصورف و یارندهیگقهین مرهون باشد، وثیمنوط به تصرف مرتهن در ع

نشوده، در برابور  یا تصورف در موورد آن طویوفات ثبوت رسومی یکوه حسوب موورد، تشور یاقوهیتقدم خواهد داشت. بنوابراین وث
 ست.یاشخاص ثالث قابل استناد ن

 . اجرای حق وثیقه در وصول مطالبات۲.۲.۹
اصوالحی  3۴ویژه مواده ر وصول مطالبات از بدهکاران شوامل قوانون ثبوت، بوهقوانین مادر و کلیدی نافذ بر اجرای حق وثیقه د

 اسوناد ثبوت سوازمان اجرائی عملیات از شکایت به رسیدگی طرز و االجراءالزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامهقانون ثبت، و آئین
نکوول، مقوررات دیگوری از جملوه قوانون ربط و شورایط نافوذ بور کشور است. هر چند برحسب نوع مال و قرارداد ذی امالک و

توانند در این حوزه اثرگوذار ورشکستگی نیز می امور تصفیه اداره بهادار، قانون تجارت و قانونچک، دستورالعمل توثیق اوراق
 باشند.

ی منودرج در کشد؛ اما موواد قوانوناصالحی قانون ثبت، فرآیند کلی را به تصویر می 3۴در این رویه قانونی، باوجودیکه ماده 
 اموالک و اسوناد ثبوت سوازمان اجرائوی عملیوات از شوکایت بوه رسویدگی طورز و االجراءالزم رسمی اسناد مفاد اجرای نامهآئین

گیرد: صدور اجرائیه، ابالغ آن، ترتیب اجرا، بازداشت امووال منقوول و تر، مشتمل بر موارد زیر را در بر میکشور، ابعادی جزئی
های عملیوات موال، برگزاری مزایوده بورای فوروش دارایوی، تخلیوه و خوتم عملیوات اجرایوی، تنظویم هزینوهغیرمنقول، ارزیابی ا

 اجرایی و نحوه شکایت از عملیات اجرایی.
 ،یرهنو معوامالت هیوکل مورد ثبت، در قانون یاصالح 3۴ در اعمال حق وثیقه نیز براساس رویه کلی اجرای مندرج در ماده

 کهیصوورت در، رمنقوولیغ و منقوول امووال بوه راجوع ثبوت قانون 33 ماده در مذکور معامالت گرید و و یا با حق استرداد یشرط
 دفترخانوه خود توسط طلب وصول ه،یاجرائ صدور با تواندیم طلبکار نپردازد؛ را خود یبده سند، در مقرر مدت ظرف بدهکار

 نکنود؛ اقدام یبده پرداخت به نسبت ه،یاجرائ ابالغ خیتار از روز 13 ظرف بدهکار چنانچه کند. را درخواست سند کنندهمیتنظ
 تیوقطع خیتوار از مواه دو مودت ظورف حوداکثر، آن تیوقطع و معاملوه مورد یابیارز از پ  ثبت اداره، بستانکار یتقاضا به بنا
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 مالوک دارایوی بوه را موازاد و اقودام، یو یقوانون طلوب زانیوم بوه طلبکار مطالبات وصول به ده نسبتیمزا یبرگزار با و یابیارز
 د.ینمایم مسترد

 3۴ مواده در موورد اشواره معوامالت کلیوه االجوراء، درالزم یرسوم اسوناد مفواد یاجورا ناموهنییآ 1۴۵البته به موجوب مواده 
 و ثبوت سوپرده حساب به قانونی خسارت و سود و اصل از اعم خود بدهی کلیه تودیع با تواندمی بدهکار ثبت، قانون اصالحی
 گواهی اجرائیه، صدور صورت در. کند فراهم را سند فک و فسخ موجبات سند، کنندهتنظیم دفترخانه به تودیعی مدارک تسلیم
 .  بود خواهد ضروری معامله فسخ و فک بودن بالمانع بر مبنی اجراء اداره

ربا و اصالحیه و الحاقیوه قانون عملیات بانکی بدون  1۵توجه شود که در صدور اجرائیه در مورد قراردادهای موضوع ماده 
شوده االجرا تلقیبعدی آن که ثبت آنها در دفترخانه الزامی نیست و با انعقاد قرارداد داخلی در بانک، در حکم اسناد رسمی الزم

ه ربوط، تقاضوای اجرائیوند؛ بانک بدون مراجعه به دفترخانه، مستقیماً از اداره اجرای ثبت ذیو از قدرت اجرایی الزم برخوردار
(. بنوابراین عودم ثبوت 136۵کند )بانک ملوی ایوران اداره آمووزش و مودیریت، نموده و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام می

ای و دنبال نخواهد داشت. این رویه در موورد اسوناد ذموهرسمی آنها در دفاتر اسناد رسمی، مشکلی در رویه اجرای حق وثیقه به
ای، فرآینود وشش ریسک اعتباری نیز صادق است. با این تفواوت کوه در موورد اسوناد ذموهشده از مشتریان برای پهای اخذچک

ای شناسایی اموال منقول و غیرمنقوول مشوتری بورای بازپرداخوت طلوب بانوک دنبوال خواهود شود؛ در حالیکوه در اسوناد وثیقوه
نقوول مشوخص کوه وثیقوه پرداخوت دیون یوا یا بیع شرط، دارایی منقول یوا غیور م مشتمل بر اسناد رهنی، معامله با حق استرداد

 شود.اند، برای وصول دین، بازداشت و فروش آن مال دنبال میانجام عملی قرار گرفته
در  یاالجوراء، از جملوه منودرجات الزاموالزم یرسوم اسوناد مفواد یاجورا نامهنییآ 3ماده  ۴در تنظیم اجرائیه و براساس بند 

 آن افوتیدر حوق صورت قوانونیبه که است یمراجع و هابانک مورد در هیتاد ریتاخ ارتخس مطالبه حیتقاضانامه اجرائیه، تصر
 هیوتاد ریتواخ خسوارت ربا، مطالبوه بدون یبانک اتیعمل قانون 1۵ ماده به تبصره دو الحاق قانون در حقیقت براساس. دارند را
 را هیوتاد ریتاخ خسارت ،یبانک یقراردادها براساس اندشده مکلف یثبت و ییقضا مراجع و داشته یقانون جنبه هابانک یسو از

 و مطالبه کنند. محاسبه
 توا هسوتند ابالغ مامور ابالغ آن به و ییاجرا ملزم به تشکیل پرونده، هیاجرائ افتیدر از پ  ثبت یدر گام بعد، ادارات اجرا

 شود. نفعان ابالغذیبه  مراتب، یرسم اسناد مفاد یاجرا نامهنیآئ ۲3 یال 1۴ مواد مقررات تیرعا با
روز مفاد آن را بوه اجورا بگوذارد. از ایون رو، یوا  13د ظرف یشود و متعهد بابه این ترتیب پ  از ابالغ، فرآیند اجرا آغاز می

است در شورایطی غیور  یهیسر نماید. بدیم سند را یکند که اجرا یمعرف یا مالین خود فراهم کند، یپرداخت د یبرا یبیباید ترت
 یابیوارز ن منظور بنوا بوه درخواسوت بسوتانکار، اداره ثبوت بوهیا یخواهد شد. برا فاء حقیقه استیاز دو حالت فوق، از مورد وث

 کند.یده، اقدام به فروش مال میفات مزایتشر یگذاری آن پرداخته و طقه و قیمتیمورد وث
نامه فوق در دستور کوار موامور اجورا آیین 57تا  ۴1غیرمنقول براساس مواد  از این رو در گام بعد، بازداشت اموال منقول و

شوود. سوپ  کارشوناس خبوره و گیرد و در صورت لزوم، اقدامات مورد نیاز برای سپردن این اموال نزد حافظ انجوام میقرار می
قیمت از طرف هر یک از طرفین، صرفاً دهد و در صورت اعتراض به گذاری دارایی را انجام میرسمی، فرآیند ارزیابی و قیمت

شوود و هزینوه ارزیوابی مجودد بور عهوده در صورت امضای صورتمجل ، به درخواست ارزیابی مجدد آنها ترتیوب اثور داده می
گذاری و ارزیابی ثانویه، کارشناس رسمی به قید قرعه از بین سه کارشوناس رسومی و معترض به قیمت ارزیابی است. در قیمت

 شود.ثبت محل انتخاب می توسط رئی 
ن صوورت، یواعوراض کنود کوه در ا ده، از موورد رهونیم صورتمجل  مزایتواند تا قبل از تنظیدر معامالت رهنی، مرتهن م

شوود. یده، حق اعراض از رهون از مورتهن سواقط میم صورتمجل  مزایاما با تنظ رفتار خواهد شد؛ یابرابر مقررات اسناد ذمه
ن از یجوز تمکو یادلیل تنظیم صوورتمجل  مزایوده، مورتهن چوارهدا نکند، بهیپ یداریده خریمزا ربط درذیدر واقع اگر دارایی 

م یتنظوو ن بسووتانکار قبوول ازی. بنووابرا1االجووراء و تبصووره آن نخواهوود داشووتالزم یرسووم اسووناد مفوواد یاجوورا نامووهنییآ 1۲۶موواده 

                                                                                                                                                                                         
االجرا و حق مزایده به مال با دریافت حق ،نددر صورتیکه مال بازداشتی یا مورد وثیقه در جلسه مزایده خریدار پیدا نکنامه فوق، آیین 1۲۶براساس ماده  1

صوورتی کوه بسوتانکار  در .شووداز بسوتانکار وصوول می ،شود و اگر مازاد بر طلب داشته باشدشود، به بستانکار واگذار میقیمتی که مزایده از آن شروع می
 ،خوودنقودی جای دریافت طلوب تر، بستانکار بهبه بیان دقیق .شودواگذار می مقابلرفقادر به استرداد مازاد بر طلب خود نباشد، از مال مورد مزایده به ط

   شود.با دارنده مال میو  تر از وجه نقددر یک دارایی با درجه نقدشوندگی به مراتب پایین ملزم به مالکیت مشاعی
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ر اموووال و یکه وصووول طلووب از سووایدهوود و در صووورت انجووامقووه یرامووون مووورد وثیالزم پ یهاید بررسوویووصووورتمجل  فوووق با
 یهید. بودیوده از موورد وثیقوه اعوراض نمایوم صورتمجل  مزایص داده شود، قبل از تنظیتشخ بدهکار به مصلحت یهاییدارا

 د.ینما کننده سند ابالغمین صورت، اجراء مکلف است مراتب فک رهن را به دفترخانه تنظیاست در ا
شده که اگر مال به قیمتی قانون مدنی چنین عنوان 761جه شود که در مورد وثیقه ناشی از رهن در ماده در این خصوص تو

بیش از طلب مرتهن فروخته شود، مازاد مال متعلق به راهن اسوت و اگور حاصول فوروش کمتور باشود، مورتهن حوق دارد بورای 
دهکار مفل  و ورشکسته شوده باشود، مورتهن نسوبت بوه وصول مابقی طلب خود به سایر اموال بدهکار رجوع کند. حال اگر ب

 .1قانون مدنی( 76۲باقی طلب خود با سایر طلبکاران همتراز بوده و حق تقدمی نسبت به آنها ندارد )ماده 
االجرا نیز هرگاه مقداری از وثیقه قبول یوا بعود از صودور اجرائیوه نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 11۵براساس ماده 

مانده، به اعتبار خوود بواقی اسوت و تلف شده باشد و بستانکار از مورد وثیقه عدول نکند، سند وثیقه به نسبت قیمت جزء باقی
ناموه فووق ایون امکوان بورای متعهدلوه در نظور آیین 11۶ای عمل خواهد شد. همچنین در مواده نسبت به مابقی، طبق اسناد ذمه

درآمدن موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قووانین خواص، و یوا عودم در صورت به تملک ثالث  گرفته شده که
ای، از طریوق اسناد ذموهتکافوی مورد وثیقه در پوشش طلب متعهدله، برای وصول مانده طلب و طبق مقررات اجرائی راجع به 

   .اداره ثبت اقدام کند
االجرا و حوق مزایوده وق، امووال منقوول پو  از وصوول حوقنامه فوآیین 135در صورت برگزاری جلسه مزایده حسب ماده 

شوود و اگور از نظور قوانونی بالفاصله در جلسه مزایده تحویل خریدار شده و یک نسخه از صورتمجل  مزایده به وی تسلیم می
ال غیرمنقوول و بوا ایون وجوود در موورد مو .شوودنوی  سند انتقال تهیه میسند انتقال اجرائی برای مال منقول الزم باشد، پیش

سواعت پرونوده را فهرسوت و منگنوه کورده و پیوسوت  ۴6نامه، پ  از انجام مزایده باید اجرا ظرف این آیین 1۴3براساس ماده 
البته پ  از تنظویم سوند انتقوال اجرائوی در دفتور اسوناد رسومی، اداره  .گزارش، برای صدور سند انتقال نزد رئی  ثبت بفرستد

   .یدار یا بستانکار، مکلف به تخلیه و تحویل مورد معامله طبق مقررات خواهد بوددرخواست خر ثبت محل به
شود که یده به برنده واگذار میمورد مزا ینامه، در صورتنیآئ 1۲۵، حسب ماده یی  سند انتقال اجراینوشیم پیقبل از تنظ

افوت شوود. در صوورتیکه برنوده مزایوده یدر از ویآگهوی مزایوده  ۶مربوط به بدهی دولتی دارایی مندرج در بنود  یهانهیه هزیکل
ه قابل وصول است. ایون اقوالم عبارتنود از یهمان اجرائ ن مبالغ جزو مطالبات وی محسوب شده و به موجبیبستانکار باشد، ا

 های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یوا حوق اشوتراک و مصورف، در صوورتی کوه موورد مزایوده دارای آنهوابدهی
 باشد؛ و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده.

الحفاظوه، االجورا، هزینوه آگهوی، دسوتمزد کارشوناس، حقناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزمآیین ۴3البته براساس مواده 
متعهد است و ماننود اصول طلوب  های قانونی بر عهدهاالجرا و حق مزایده نسبت به اموال منقول و غیرمنقول و سایر هزینهحق

ها را از متعهد وصول کرد، متعهدله باید آنرا پرداخت نماید. در اینصورت پو  در هر مورد که نتوان این هزینه .شودوصول می
 .بقی به متعهدله داده شودموجب همان اجرائیه، این طلب، وصول؛ و مااز فروش مال یا وصول طلب، به

افوت خواهود یه اوست، دریکه اجرا عل یو از کس ۲م عشریاالجراء، نالزم االجراء اسنادثبت، حق قانون 131ح ماده یبه تصر
ن حوق نداشوته از خوود یومت، که دایق ن صورت نسبت به آنیاجرا نموده باشد که در ا ین بدون حق، تقاضاینکه دایا شد؛ مگر

 روز مفاد 13ه ظرف مدت یخ ابالغ اجرائیانچه بدهکار از تارشده، چن ینیبشیپ نامهنیآئ 1۵6او اخذ خواهد شد. البته در ماده 
االجرا معوواف خواهوود شوود. بووا ایوون وجووود اگوور بوودهکار قبوول از تنظوویم و امضوواء آن را بووه موقووع اجوورا بگووذارد، از پرداخووت حووق

 د.االجرا خواهد بوصورتمجل  مزایده نسبت به پرداخت تمام بدهی خود اقدام نماید، ملزم به پرداخت نصف حق
آید و یا به علت عدم تکوافوی موورد اگر موضوع وثیقه قبل از ختم عملیات اجرائی به حکم قوانین خاص به تملک ثالث در

ناموه فووق، طبوق آیین 11۶توانود حسوب مواده وثیقه، اعتباردهنده به کل طلب خود نرسود؛ بورای وصوول مانوده طلوب خوود می
ثبوت اقودام کنود. همچنوین در صوورتیکه موورد وثیقوه واقعواً یوا حکمواً تلوف شوود، ای از طریق اداره اسناد ذمهمقررات اجرائی 
 ای خواهد بود.االجرا، سند تابع مقررات اسناد ذمهنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 117براساس ماده 

                                                                                                                                                                                         
 ا اختصاص دارد، قرار خواهد گرفت.طلبکاران عادی یا غرمبه که  طلبکارانبندی تر در طبقه پنجم از طبقهبه بیان دقیق 1
  است. اجرامبلغ مورد  ٪۵برابر  ۲
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مورد عبارت است از:  االجرا، حسبنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 1۵۵ختم عملیات اجرائی نیز براساس ماده 
های قانونی، تحویل مال منقول به برنده مزایده، تنظیم و امضاء سند انتقال وصول کلیه طلب بستانکار و حقوق دولتی و هزینه

اجرائی اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی، تحقق تخلیه یا تحویل در مواردی که اجرائیه برای تخلیه یا تحویل صادر شده 
 1جرای تعهد متعهد.باشد، و ا

االجورا ای اجورای مفواد اسوناد رسومی الزممواده ۲33ناموه هر چند بیشتر ابعاد ناظر بر رویه اجرای حق وثیقه در قالوب آیین
نامه جامعیت مورد انتظار در پوشش رویه اجرایی حق وثیقه تموامی انوواع شود، اما در برخی موارد این آیینتصویر کشیده میبه

بهوادار بهادار، نیاز به رجووع بوه دسوتورالعمل توثیوق اوراقارد. برای مثال در اعمال حق وثیقه ناشی از توثیق اوراقدارایی را ند
 است و یا در مورد چک، قانون چک نیز نافذ خواهد بود. 

 ای وثایق منقول و غیرمنقول. زیرساخت سامانه۲.۲
مبتنوی بور:  -ای موالی وثیقوههای ضوروری تامیناسواس زیرسواختدر خصوص ثبت وثایق منقول، فرآیند مدون موورد نیواز بور 

صوورت نسوبی بورای استانداردهای مورد انتظار، تاکنون صرفاً و به کننده حداقلدر حد تامین -ایجاد، اعالم، حق تقدم و اجرا 
)هیرت مدیره سازمان  بهاداراقبهادار در نظام مالی کشور تامین شده است. در حقیقت به پشتوانه دستورالعمل توثیق اوراوراق

معاملوووه در بوووورس و فرابوووورس و بهوووادار قابلالزم در توثیوووق سوووهام و دیگووور اوراق (، رویوووه1365بهوووادار، بوووورس و اوراق
بهادار و تسویه وجوه )سمات( تنظویم و ارائوه شوده اسوت. از ایون رو در گذاری مرکزی اوراقشده در شرکت سپردهگذاریسپرده

بهادار از نوع اختیوار معاملوه/ بهادار شامل گواهی سپرده کاالیی، اوراقسپاری دیگر انواع مختلف اوراقامکان وثیقهکنار سهام، 
صورت کلی از قابلیت معاملوه در بوورس و فرابوورس برخوردارنود، فوراهم شوده بهادار سلف موازی استاندارد که بهتبعی/ اوراق

دسوتورالعمل پوذیرش انبوار و صودور، معاملوه و تسوویه گوواهی سوپرده کاالیی نیوز است. البته در خصوص توثیق گواهی سپرده 
 ( در کنار دستورالعمل فوق نافذ است. 135۴)هیرت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار،  کاالیی

سامانه مورد نیواز معامله در بورس و فرابورس، برای دیگر انواع اموال منقول، رویه و بهادار قابلاز این رو صرفنظر از اوراق
بنودی برای توثیق در نظر گرفته نشده است. البته در کنوار رویوه فووق کوه مبتنوی بور سوامانه سومات اسوت، شورکت مشواوره رتبه

گیوری وثوایق را بوا همکواری یوک شورکت خوارجی و بورای تکمیول سوامانه ، طراحی سامانه گزارش1353اعتباری ایران از سال 
ر کار خود قرار داده و تاکنون نسخه اولیه این سامانه طراحی شده است. هر چند این سوامانه بوا اعتبارسنجی مشتریان، در دستو

بورداری آزمایشوی قورار نگرفتوه و از ایون رو عنوان کلی سامانه ثبت وثایق در این شرکت نهایی شده است، اما تا کنون مورد بهره
ای بورای معرفوی دریوغ ایون شورکت، امکوان برگوزاری جلسوهری بیسازی نشده است. با این وجود با همکادر شبکه بانکی پیاده

 ۲سامانه و پ  از آن در اختیار قراردادن اطالعات کلی مربوط به رویه و فرآیندهای عملیاتی سوامانه بورای ایون طورح تحقیقواتی
 مقدور شد.

اً یک نوع کلی از دارایوی منقوول را بهادار، صرفشده در سمات در توثیق اوراقمقابل رویه تعریفالبته سامانه فوق در طرف
بهادار، امکان توثیق وسایل نقلیه، و امالک و مستغالت را نیوز منظوور کورده اسوت. از تحت پوشش قرار نداده و در کنار اوراق

موالی ای موورد نیواز در تامینتوانود زیرسواخت سوامانهاین رو هر چند گسترش دامنوه ثبوت وثوایق منقوول در سوامانه خواص می
دهنده ای به پشتوانه اموال منقول و حتی امکان افزایش رتبه ایران در شاخص قدرت حقوق قانونی که جزء اصولی تشوکیلقهوثی

های قابل توثیوق در ایون سوامانه دنبال داشته باشد؛ با این وجود گستره محدود شمول داراییشاخص دریافت اعتبار است را به
شوود؛ و از طورف دیگور، مخوتلط کوردن سوامانه عنوان جنبه محدود فعالیوت آن شوناخته میالمللی، بههای بیندر مقایسه با رویه

المللووی نبوووده و حتووی بووا های بینثبووت وثووایق منقووول و غیرمنقووول و تمرکووز هوور دو سووامانه در یووک سووامانه، مطووابق بووا رویووه
 .3های آنسیترال در این زمینه تضاد دارددستورالعمل

                                                                                                                                                                                         
تواریخ تنظویم صوورتمجل  مزایوده  ،خوتم عملیوات اجرائوی ؛براساس تبصره ماده فوق، در صورتیکه مال از طریق مزایده به شخص ثالث فروختوه شوود 1

 خواهد بود.
ای از های جناب آقای دکتر محمد جلیلی مدیر عامل این شرکت در فراهم کردن امکان ارائهبندی اعتبار ایران و مساعدترتبه مشاورهاز همکاری شرکت  ۲

 شود.ربط سپاسگزاری میو در اختیار قرار دادن مستندات ذی طرحسامانه وثایق برای همکاران این 
 به فصل سوم رجوع شود. 3
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 1365بهوادار کوه ذیول سوامانه سومات از سوال تر رویه و سامانه بالفعول موجوود در توثیوق اوراقاز این رو برای ارزیابی به
شوده اسوت؛ در اداموه و بندی اعتباری ایوران طراحیکند، در کنار سامانه بالقوه ثبت وثایق که در شرکت مشاوره رتبهفعالیت می

شوود و در اداموه ثبوت حوق وثیقوه در دو سوامانه فووق می براساس اسناد و اطالعات در دسترس، ابتدا مرور مختصری بر رویوه
های مورد مطالعه در فصل سووم مستخرج از نمونه -های عمومی این دو سامانه براساس استانداردهای بهترین عملکرد ویژگی

دم، و اجورای ای و مبتنی بر: ایجواد، اعوالم، حوق تقومالی وثیقهشود. سپ  براساس چهار زیرساخت اصلی تامینارزیابی می -
ربوط، بوا اسوتانداردهای بهتورین ای ذیموالی وثیقوهتر دو سامانه فوق در کنار بستر رویوه تامینهای تخصصیحق وثیقه؛ ویژگی
های تر کاسوتیشود. از این رو نتایج حاصل از دو ارزیابی نهایی فوق، امکان تحلیول بهتور و شوناخت دقیوقعملکرد مقایسه می
 .کندموجود را فراهم می

 . مروری بر رویه ثبت حق وثیقه در دو سامانه۲.۲.۱
معاملوه در بوورس و فرابوورس، توسوط دسوتورالعمل توثیوق شده در سومات و قابلگذاریبهادار سپردهناظر بر توثیق اوراق رویه
ر ایون رویوه، امکوان ، بوه ذینفعوان اعوالم شود. د۲5/3/1365بهادار در مدیره سازمان بورس و اوراقبهادار مصوب هیرتاوراق

گیر فوراهم شوده کوه بوه اسوتعالم بهادار در نظور گرفتوه شوده اسوت و ایون امکوان نیوز بورای وثیقوهتوثیق انفرادی یا گروهی اوراق
شووده در ایوون دسووتورالعمل در قالووب مووورد انتظووار، بهووادار از سوومات بپووردازد. البتووه فرآینوودهای در نظوور گرفتهوضووعیت اوراق

بوده و برای هر یک از مقاصد فوق، رویه درخواست کتبی با مراجعه حضوری به این شرکت طراحی شوده الکترونیک و برخط ن
 است.

شده و در صوورت لوزوم صورت کتبی و در قالب فرم تهیهگذار بهتر در این رویه، درخواست توثیق توسط وثیقهبه بیان دقیق
در صورت عدم مراجعه حضوری وی بوه شورکت جهوت  -گذار ثیقهبا مراجعه به دفتر اسناد رسمی برای تایید گواهی امضای و

گیر در سوامانه المللی، درخواست توثیق توسط وثیقوههای بینتکمیل خواهد شد. این در حالی است که در رویه -احراز هویت 
گوذار ، توسوط وثیقهشوده ایون سوامانهشود. البته قبل از رجوع به سمات نیز باید کارمزد توثیوق براسواس الگووی تدویندرج می

 پرداخت شود.
کنند ربط تبدیل وضعیت پیدا میگذار به کد وثیقه در سامانه ذیبا طی شدن فرآیند فوق، اوراق مربوطه از کد مالکیت وثیقه

قوه بهادار وثیدهد و گواهینامه موقت اوراقگیر اطالع میگذار و وثیقهصورت کتبی به ناشر، وثیقهو شرکت سمات، مراتب را به
گیر یوا مراجوع قضوایی از حوق فوروش و تغییور گوذار بودون اجوازه وثیقوهشود. در این حالوت، وثیقهنیز نزد شرکت نگهداری می

بهادار از فهرست بورس یوا فرابوورس، مراتوب را مالکیت دارایی برخودار نخواهد بود. شرکت نیز در صورت لغو پذیرش اوراق
 کند.م میگیر اعالصورت کتبی به ناشر و وثیقهبه

ربط را در قالب فرم موجود، به شورکت ارائوه کنود و در گیر باید درخواست کتبی ذیدر صورت نیاز به رفع توثیق نیز، وثیقه
ای نیز در نظر گرفته شده است. به این ترتیب با رفع توثیق، کد مالکیت دارایوی از کود وثیقوه این زمینه امکان رفع توثیق مرحله

 شوند. صورت کتبی اطالع داده میشود و مراتب به ذینفعان بهایگاه داده منتقل میبه کد مالکیت در پ
ربوط بوه هموراه معرفوی کوارگزار گیر باید درخواست کتبی خود را در قالب فرم ذیدر صورت نیاز به فروش اوراق نیز، وثیقه

نامه گوذار وکالتناموه یوا صولحثیوق اوراق، از وثیقهفروشنده به شرکت ارائه کند و برای برخورداری از امکان فروش باید هنگام تو
رسمی موید اعطای اختیار فروش دریافت کرده باشد؛ و یا حکم مراجع قضایی در مورد دستور فروش را به شورکت ارائوه کنود. 

صوورت ب بهبهادار فوق از حالت وثیقه به حالت قابل فروش در سامانه تغییر وضوعیت خواهنود داد و مراتوبه این ترتیب اوراق
 کتبی به ذینفعان اطالع داده خواهند شد.

گیر در صورت عدم مراجعه حضوری به شرکت برای احراز هویت، باید با مراجعوه بوه دفواتر در هر دو مورد فوق نیز، وثیقه
فوروش، احتموال سپاری و رفع توثیق و های ناظر بر وثیقهاسناد رسمی، گواهی امضا اخذ نموده باشد. از این رو در تمامی رویه

ها به سامانه در تموامی سواعات تر از آن امکان ارائه الکترونیک درخواستالزام رجوع به دفاتر اسناد رسمی موجود است و مهم
 صورت آنالین فراهم نیست. روز و هفته وجود نداشته و حتی امکان اخذ استعالم نیز به

بنودی اعتبواری ایوران، دامنوه امانه ثبت وثایق شورکت مشواوره رتبهدهنده زیربنای سدر طرف مقابل، در رویه بالفعل تشکیل
نقلیه در کنوار بهوادار و وسوایلوثایق از اموال منقول به غیرمنقول گسترش یافتوه و در موورد امووال منقوول، امکوان توثیوق اوراق

یون سوامانه خواهنود بوود، حسواب ها که کاربران اصلی اامالک و مستغالت در نظر گرفته شده است. در این سامانه برای بانک
توانند درخواست توثیق و رفع توثیق دارایی و یا بررسی و اسوتعالم موقعیوت دارایوی از شود و آنها میکاربری در نظر گرفته می



  یدر شبکه بانک یرمنقولاموال منقول و غ سپارییقهوث هاییرساختز یابیارز

019 

گهی توثیق داو یا در وثیقه بودن را به منظر آزاد رایی در صورت برخط به سامانه ارائه داده و از این رو به ایجاد، اصالح یا لغو آ
صوورت صوریح بوه آن سامانه بپردازند. همچنین به صورت ضمنی امکان اخذ هزینه در این سامانه نیز منظور شوده؛ هور چنود به

 اشاره نشده است. 
توان بوه جسوتجوی شود و براساس آن شماره میربط تنظیم میهای ذیدر این سامانه شماره مرجعی برای هر یک از دارایی

شوده منجور بوه ن پرداخت. با این وجود براساس اطالعات در دسترس، الزامواً شوماره مرجوع در نظور گرفتهدارایی و وضعیت آ
نتیجه جستجوی واحدی در سامانه نخواهد شد. همچنین این سامانه از امکان جستجو براساس نام اعتبارگیرنده نیوز برخووردار 

رسد نیاز بوه نظر می در این سامانه، براساس اطالعات در دسترس، بهها است. در رویه بالقوه و مورد انتظار برای توثیق دارایی
 رجوع به دفاتر اسناد رسمی، مورد اشاره قرار نگرفته باشد. 

سپاری دارایوی دیوده نشوده اسوت. همچنوین بوا وجوود گذار به سامانه یا شرکت برای وثیقهبا این حال نیازی به رجوع وثیقه
سپاری دارایی در سومات، اطالعوات جوامعی در ر دارایی در این سامانه، برخالف رویه وثیقهامکان تنظیم شماره مرجع برای ه

دلیل الکترونیوک بوودن شوود. بوا ایون حوال بوهشود و بوه توصویف کلوی دارایوی بسونده نمیگیر اخذ میخصوص دارایی از وثیقه
رسد سامانه از سرعت باالیی در تنظیم آگهی توثیوق در نظر میگیر منظور شده و بهسامانه، امکان رزرو توثیق دارایی برای وثیقه

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. 

مکان توصیف موقعیت دارایی از منظر در وثیقوه، رهون و یوا آزاد بوودن و تعوداد و مقودار در آگهی قابل انتشار در سامانه، ا
مطالبات فعلی و تعداد رزروهای فعال برای توثیق آن در نظر گرفته شوده اسوت و بوه کواربر امکوان رفوع توثیوق دارایوی در کنوار 

گهی داده شده است. با این وجود برخالف ر بهادار در سومات، در ایون سوامانه ویه توثیق اوراقتنظیم آگهی اصالحیه و یا لغو آ
موالی دهنده تامینهای تشوکیلبه مقوله حق تقدم و چگونگی فروش دارایی توجهی نشده است و در حقیقت چرخه کامل رویوه

و عدم الوزام بوه رسانی کتبی توثیق یا رفع توثیق دارایی به ذینفعان ای، مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین الزام اطالعوثیقه
مالکیت دارایی برای توثیوق آن در فرآینود بوالقوه نواظر بور ایون سوامانه دیوده نشوده اسوت. همچنوین در خصووص امکوان تغییور 

 ای دارایی، مسکوت مانده است.مالکیت، تبدیل وثیقه و رفع توثیق مرحله
ای از مرحله ایجاد تا اجرای حوق وثیقوه مالی وثیقهتامینرسد در سامانه سمات، تا حدود بیشتری اجزای بنابراین به نظر می
بنودی اعتبواری ایوران، اجوزای کمتوری و اند و در طرف مقابل در سامانه ثبت وثوایق شورکت مشواوره رتبهمورد توجه قرار گرفته

تر ایون دو سوامانه و دقیوقاند. با این وجود برای بررسی بدون توجه به حلقه و پیوند ضروری موجود بین آنها در نظر گرفته شده
هوای عموومی و کواربردی آنهوا براسواس الگووی بهتورین های بالفعل و بالقوه ناظر بر آنهوا، ضوروری اسوت در اداموه ویژگیرویه

 عملکرد، بررسی و مقایسه شود.

 از منظر الگوی بهترین عملکرد های عمومی دو سامانه. بررسی ویژگی۲.۲.۲
 در عملکورد نیبهتور اصوولسازی سامانه وثوایق و ر فصل سوم، مبتنی بر رهنمود آنسیترال در پیادهشده دبراساس مطالعه انجام

های عمومی مورد انتظوار سوامانه ثبوت وثوایق در قالوب مورد از ویژگی 17، کشورها گرید در ثبت سامانه موثر یاتیعمل کارکرد
حووزه  7تووان در قالوب ویژگی مورد نظور را می 17استخراج شده است. البته  35الگوی بهترین عملکرد در ستون سوم جدول 

ن، تمرکز و ارتباط بوا دیگور بندی کرد: دسترسی و سادگی، برخط بودطبقه 35جزئی به شرح زیر و مندرج در ستون دوم جدول 
های جزئی نیز در نهایت در قالب سه حوزه کلی عملیاتی، اختیار، و نظارت. این حوزه وها، جستجو، کارمزد، مسرولیت سامانه

 بندی شوند.توانند طبقهمی 35درآمدی و حکمرانی مندرج در ستون اول جدول 
 شوود کوه در مجمووع و بوا اخوتالف انودک،ایون دو سوامانه مشواهده میشوده در های تامینبه این ترتیب و با مقایسه ویژگی

هوای سامانه سمات تعداد بیشتری ویژگی از ابعاد مورد انتظار را تامین کرده است؛ هر چند در کل صورفاً حودود نیموی از ویژگی
 عمومی مورد انتظار، براساس الگوی بهترین عملکرد در هر یک از دو سامانه تامین شده است.

هوای دو حووزه کوارمزد و نظوارت؛ و شود که در سمات صرفاً ویژگیشده نیز مشاهده میهای تامینارتباط با تعداد حوزه در
های دو حوزه متفاوت دیگور مشوتمل بور دسترسوی و بندی اعتباری، ویژگیدر طرف مقابل در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبه

حوزه اول که کارکردهای عملیاتی سامانه را تحوت  ۴ست. از این رو با تمرکز بر کاربرپسندی، در کنار برخط بودن تامین شده ا
بنودی اعتبواری تحوت پوشوش قورار گرفتوه اسوت. ایون دهند، ابعاد بیشتری در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهپوشش قرار می
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هوا در مقایسوه بوا سوامانه تری از داراییردهسپاری انواع گستمساله با توجه به رویکرد متفاوت در طراحی این سامانه برای وثیقه
 بهادار طراحی شده، دور از انتظار نیست.سپاری اوراقسمات که در ابتدا برای تامین هدف دیگری صرفنظر از وثیقه
شود که تمامی ابعاد مورد انتظوار، صورفاً در سوامانه سومات و رویوه در مورد حوزه درآمدی مبتنی بر کارمزد نیز مشاهده می

بهادار در کشور مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در سامانه وثایق شورکت مشواوره سپاری اوراقاظر بر وثیقهن
های الزم، در شورایط فعلوی، حووزه علت نوپا بودن و عدم تنظیم مقررات ناظر بور فعالیوت و دسوتورالعملبندی اعتباری، بهرتبه

د توجوه الزم قورار نگرفتوه اسوت. در حووزه حکمرانوی نیوز در هویچ یوک از دو سوامانه موورد درآمدی و راهبرد اخذ کارمزد موور
بررسی، ابعاد مبتنی بر محدود بودن مسرولیت و اختیار مورد توجه قرار نگرفته است. هر چند در سامانه سمات و رویه ناظر بور 

امانه، انتظار بر تامین این موارد نبووده؛ اموا در سوامانه بهادار در کشور به دلیل متفاوت بودن ماهیت اصلی سسپاری اوراقوثیقه
بندی اعتباری، این مساله دور از انتظار است. در زمینه نظارت نیز ایون مقولوه در سوامانه وثوایق ثبت وثایق شرکت مشاوره رتبه

 ین مساله دیده شده است.بندی اعتباری به دلیل نوپایی مورد توجه قرار نگرفته، در حالیکه در سمات اشرکت مشاوره رتبه
دلیل ماهیت متفاوت آن و عدم امکان تبودیل بوه سوامانه ها بهاز این رو هر چند در سامانه سمات امکان تامین برخی ویژگی

بندی اعتبار شده توسط شرکت مشاوره رتبهجامع ثبت وثایق، وجود ندارد؛ با این وجود ضروری است در سامانه وثایق طراحی
 های عمومی برطرف شود. های موجود در ارتباط با ویژگیایران، کاستی

در این راستا با توجه به اهمیت کلیدی حوزه عملیاتی، ضروری است در گام اول جداسوازی سوامانه ثبوت وثوایق منقوول از 
 د. به این منظوورهای منقول واجد ثبت در سامانه تاکید شوغیر منقول مورد توجه قرار گیرد و در ادامه بر گسترش انواع دارایی

ها های زمانی مورد نیاز بورای ارتقوای سوامانه و دیگور زیرسواختها در طول بازهتنظیم نقشه راه برای افزودن دیگر انواع دارایی
شوده در اداموه در فصول پونج ایون طورح کوه حاصول نشسوت بوا نماینودگان تواند در دستور کار قرار گیرد. البته مطالعوه انجاممی

تواند نقش موثری در تنظیم ایون نقشوه راه ایفوا کنود. در گوام بعود نیوز براسواس نووع های نمونه است، میبانکادارات حقوقی 
ها موورد توجوه قورار های الزم برای برقراری ارتباط با دیگر سامانهسپاری، باید زیرساختهای منقول واجد شرایط وثیقهدارایی

هوا بوه های مرتبط بوا مالکیوت و مبادلوه ایون داراییرات حقوقی آن در دیگر سامانهها و اثگیرد تا فرآیند مدیریت وثیقه در بانک
 نحو موثری اعمال شود.
های موجووود در ایوون سووامانه مشووتمل بوور حوووزه جسووتجو از حوووزه کلووی عملیوواتی و دو حوووزه درآموودی و البتووه دیگوور کاسووتی

 شده در نقشه راه فوق تامین شوند.ای اولیه تدوینهتوانند در گامحکمرانی، برخالف دیگر موارد و با حفظ اولویت می

 ایمالی وثیقهاز منظر ابعاد مختلف تامین های کاربردی دو سامانه. بررسی ویژگی۲.۲.۲
ای، چهوار حووزه ایجواد، تکمیول یوا موالی وثیقوهبراساس مطالب مندرج در فصل سوم در خصووص قواعود و ابعواد کلوی تامین

مالی معرفی شدند. از آنجا که صرف ایجاد سامانه ثبوت عنوان ابعاد اصلی این روش تامینیا اعالم، به اعالم، حق تقدم، و اجرا
تواند زنجیره مورد نظر را کامل کند؛ بنابراین ضروری است در این مرحله، ابعواد وثایق، بدون توجه به حلقه چهارگانه فوق نمی

فرآینای در  ساااانه ثبات وثاایقابعاد فوق و با تاکیود بور نقوش موورد انتظوار های جرئی هر یک از بیشتری را با تمرکز بر ویژگی
استخراجی از فصل سووم مبتنوی بور رهنموود آنسویترال در کنوار تجربوه  -و براساس اصول بهترین عملکرد  ایاالی وثیقهتااین

 گیرد.مورد توجه قرار  -سازی سامانه وثایق دیگر کشورها در پیاده
بندی اعتباری ایوران های فوق، با توجه به آنکه در طراحی سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبهدر این راستا برای تحلیل ویژگی

ای توجه نشده و هنوز این سامانه نهایی نشوده اسوت؛ بنوابراین مالی وثیقهبه تمامی اجزای مورد نیاز یک سامانه در چرخه تامین
شود و در مورد دیگر ابعادی که خالف رویوه موورد انتظوار در خص کردن این ابعاد استفاده میاز هاشور برای مش ۴3در جدول 

برای نمایش وضعیت موافوق  برای نمایش وضعیت مخالف و از عالمت × مورد آنها در این سامانه صادق است، از عالمت 
 شود.استفاده می
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 های مورد عررسیهای عمومی سامانهمقایجه ویژگی -35 جدول
 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد های عمومیویژگی 

 تعداد ویژگی تعداد ویژگی تعداد ویژگی ویژگی حوزه جزئی حوزه کلی

 عملیاتی

دسترسووووووی و 
 کاربرپسندی

  ۲ در دسترس عموم بودن 

1۲ 

× 
3 

۶ 

 ۲ 

6 

  ×  1سادگی

 برخط بودن
  الکترونیک و عدم بایگانی کاغذی

3 

۲ 

۲ 
 

    روزشدن آنیبه 3
  ×  3ساعته سامانه ۲۴کرد کار

تمرکوووووووووووز و 
ارتباط با دیگر 

 هاسامانه

  متمرکز بودن

۴ 

 

۲ 

 

1 
 × ×  هاهماهنگی و ارتباط با دیگر سامانه

جووودا بوووودن سوووامانه ثبوووت امووووال منقوووول از 
 ×   غیرمنقول

 × ×  های منقولداراییدربرگرفتن همه انواع 

 جستجو
  ۴منحصر به فرد بودن معیار جستجو

3 
 

۲ 
 

 ×   منتهی شدن جستجو به یک نتیجه  ۲
  ×  ۵دهی اطالعاتسازی در سازمانشاخص

 کارمزد دیدرآم
  ۲ ۲  ۲ ۲ شفاف بودن مقدار کارمزد

× 
3 3 

 ×   شفاف بودن نوع کارمزد

 حکمرانی
مسووووورولیت و 

 اختیار
  ۲ ۶مسرولیت محدود

3 
× 

3 
1 

× 
3 

 × ×  7اختیار محدود 3
  1  1 × 3 مشخص بودن نهاد ناظر بر سامانه نظارت

 6 5 17 تعداد کل   
 ن است.منظور از سادگی سامانه، ساده بودن رویه ثبت و جستجوی آگهی مبتنی بر حق وثیقه در سامانه برای کاربران، و در حقیقت کاربرپسند بودن آ -1
 شود.بهادار انجام میهای رفع توثیق و فروش اوراقدرخواست بهادار در کنار رویه کاغذیبا وجود الکترونیک بودن، اما بایگانی کاغذی درخواست توثیق اوراق -۲
 کند.ساعته، امکان دسترسی کاربران چه در ثبت و چه در جستجوی اطالعات ثبتی را در طول تمامی ساعات روز فراهم می ۲۴کارکرد  -3
 شوند، بنابراین معیار جستجو منحصر به فرد خواهد یود.صورت منحصر به فرد اعطا میهای فوق بهود. از آنجا که شناسهشمعیار جستجو عموماً یا براساس شناسه دارایی و یا شناسه اعتبارگیرنده انتخاب می -۴
 باشد. گیرد تا اطالعات توسط عموم از قابلیت بازیابی الکترونیک برخوردارسازی امکان جستجوی عموم در اطالعات رکورد ثبتی مورد توجه قرار میفراهماین امر برای  -۵
 سامانه صرفاً در قبال خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن آن، مسرولیت دارد. -۶
 کننده ارسال نشده باشد.ها نیست، مگر آنکه اطالعات الزم توسط ثبتسامانه مسرول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواست -7

 های محقق( و یافته۲31۲) نز و هنینیگ(، آلوارز دمال کمپا، دَو۲31۴مآخذ: آنسیترال )
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ویژگوی کواربردی اسوتخراجی از الگووی  33شوود کوه از کول مشواهده می ۴3از این رو براساس اطالعات مندرج در جدول 
 13شوده در سومات، در مجمووع تعریف بهاادارساپاری اوراقرویاه وثیقهو  ساااانهبهترین عملکرد مندرج در فصل سووم؛ در 
موورد  1۲بندی اعتباری ایران و رویه ضمنی و بالقوه ناظر بور فعالیوت آن، در مجمووع مورد؛ و در سامانه شرکت مشاوره و رتبه

ربط تامین نشده؛ اما ضریب موفقیوت انودک فووق، توا های ذیتامین شده است. هر چند در هر دو سامانه، حتی نیمی از ویژگی
های بالفعل و بالقوه ناظر بور فعالیوت آنهوا از ها و رویهودی در قالب رویکردهای غیرجامع در طراحی هر یک از این سامانهحد

سوپاری نووع خاصوی از گذری مرکزی(، تامین فرآیند وثیقهتر در یکی )شرکت سپردهقابلیت تفسیر برخوردار است. به بیان دقیق
ای بدون توجه بندی اعتباری ایران(، طراحی سامانهوجود؛ و در دیگری )شرکت مشاوره رتبهدارایی منقول و ذیل سامانه قبلی م
 دنبال شده است. -از ایجاد تا اجرای حق وثیقه  -به رویه و فرآیند کلی مورد انتظار 

موالی صورت بارزی در اطالعات مسوتخرج از جودول فووق و در قالوب میوزان پوشوش هور یوک از ابعواد تامیناین مساله به
تر، عودم نمایش داده شده است. بوه بیوان دقیوق ۴3ای در مقایسه با الگوی بهترین عملکرد، و در سطرهای طوسی جدول وثیقه

بنودی اعتبواری، بوه صوورت کامول بیوانگر عودم پوشوش پوشش دو جزء حق تقدم و اجرا در سامانه وثایق شورکت مشواوره رتبه
حی این سامانه است. البته عدم تامین حوزه حوق تقودم در سوامانه سومات، ایون شوک و ای در طرامالی وثیقهتمامی ابعاد تامین

 زودتور کوه ایاعتباردهنوده بوه اولیه تقدم حق دنبال دارد که صرفنظر از عدم توجه به بُعد اول آن، مبتنی بر اعطایتردید را نیز به
ذینفعوان، یوا تواکنون در  دیگور بوه نسوبت دولوت تقودم حوق بودن کرده؛ بُعد دوم در مشخص ثبت سامانه در را خود حق وثیقه

 ربط قرار نگرفته و یا در مقررات دیگر پوشش داده شده است.تدوین فرآیند فوق مورد توجه مسروالن ذی
بهادار تحت صورت کامل در دستورالعمل توثیق اوراقدر خصوص سامانه سمات نیز که صرفنظر از مورد اجرا، رویه آن به

شود که دو حوزه ایجاد و اعالم نیز در چارچوب ابعاد مورد انتظار و در قالوب الگوهوای ، مالحظه می1فته استپوشش قرار گر
هوای کواربردی موورد انتظوار توامین اند. هر چند در حوزه ایجواد، حودود نیموی از ویژگیبهترین عملکرد، طراحی و تدوین نشده

ربوطوه در ایوون سوامانه تووامین نشووده اسوت. هوور چنود در ایوون سووامانه و هووای مشوده؛ امووا در حووزه اعووالم، حتوی نیمووی از ویژگی
تصویر کشویده تری در حوزه ایجاد در مقایسه با اعالم بهبهادار، در کل وضعیت مناسبشده برای توثیق اوراقفرآیندهای تنظیم

 اند.نشده های مورد انتظار تامینشده است؛ با این وجود در مجموع همچنان سقف قابل قبولی از ویژگی
بندی اعتباری و تا حدود زیادی مشابه سامانه سمات به تصوویر کشویده شوده این رویه در سامانه وثایق شرکت مشاوره رتبه

(. در این سامانه که با هدف صرف ایجواد سوامانه وثوایق و بودون توجوه کوافی بوه رویوه و ابعواد کلوی الزم در ۴3است )جدول 
صوورت نسوبی توامین شوده اسوت. البتوه در ایون سوامانه وضوعیت نیز دو بعد ایجاد و اعوالم بهای طراحی شده مالی وثیقهتامین

برابری، بیش از نیموی از  ۲پوشش ابعاد کلیدی حوزه اعالم در مقایسه با سامانه سمات، به نسبت خیلی بهتر است و با پوشش 
 رخوردار است.ربط تامین شده است و از این منظر سامانه فوق از مزیت نسبی بابعاد ذی

های دو سامانه و با پوشش نسبی حدود یک سوم ابعاد کلوی موورد نیواز، ضورورت با این وجود در مجموع و نظر به کاستی
تر برای شود. به بیان دقیقسازی و پوشش این خالء در نظام مالی کشور به تصویر کشیده میارتقا در رویکردهای مبتنی بر پیاده

از ایجواد  تااین و تایوین رویاه الز در کنار  عراحی سااانه ثبت وثایقحوزه مورد بررسی، باید  ۴در تامین همه اجزای کلیدی 
ها و فرآیندهای مورد نیاز نیز به اصول بهتورین عملکورد توجوه ربط دنبال شده و در تدوین رویهتا اجرای حق وثیقه در نظام ذی

 شود.
بندی اعتباری ایوران و بوا عودم پوشوش اولوین وثایق شرکت مشاوره رتبهالعاده پررنگی در سامانه صورت فوقاین شکاف به

ویژگی از مجموعه ابعاد ناظر بر ایجاد، مشتمل بور عودم وجوود قوانون پشوتیبان بوه تصوویر کشویده شوده اسوت. در حقیقوت در 
های قوانونی تبصوره صورت وجود قانون و مقررات زیربنایی، بسیاری از خالءهوای موجوود، بوه احتموال زیواد در قالوب موواد و

 شد.های موجود برطرف میشده و شکافتصریح
 های موجود در هر دو سامانه بیانگر آن است که حتی با وجود رویکرد قوانونی و مقرراتویبا این وجود نقاط اشتراک شکاف
ه و تسویه گوواهی سوپرده بهادار در کنار وجود دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامل)نقش کلیدی دستورالعمل توثیق اوراق

توان بسیاری ای که توجهی به الگوی بهترین عملکرد ندارد، نمیمالی وثیقهکاالیی(، به دلیل برداشت فعلی حاکم بر رویه تامین
، یک موورد در حووزه ایجواد، مشوتمل بور:  ۴3ها را برطرف کرد. در حقیقت براساس اطالعات مندرج در جدول از این کاستی

                                                                                                                                                                                         
  البته ابعادی نیز در دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی اشاره شده است. 1
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 بوه مودارک و اسوناد بررسوی وظیفوه کوردن رسمی؛ دو مورد در حوزه اعالم، مشتمل بر: محول اسناد دفاتر به رجوع به نیار عدم
دهنده حوزه حق تقدم اولیوه، گواهی؛ و هر دو مورد تشکیل انتشار و جستجو شامل هاهزینه دیگر کردن پذیر، و مشخصوثیقه

 تقودم حوق بوودن کورده، و مشوخص ثبوت سامانه در را خود حق زودتر که ایاعتباردهنده به اولیه تقدم حق مشتمل بر: اعطای
 سپاری در آنها تامین نشده است. های ناظر بر وثیقهذینفعان، در هر دو سامانه و رویه دیگر به نسبت دولت

قسومت، ضوروری های انجام شده در ایون ای در نظام مالی کشور و براساس مقایسهمالی وثیقهاز این رو برای پیشبرد تامین
های عمومی سامانه ثبوت است در گام اول به این مساله توجه شود که بدون توجه به اصول بهترین عملکرد در خصوص ویژگی

ای مشوتمل بور: موالی وثیقوهها که در چارچوب چهار جزء کلیدی تامینهای کاربردی این سامانهوثایق و با عدم آگاهی به ویژگی
توان بوه طراحوی و شود، نمین، برخورداری از حق تقدم اولیه در وثیقه و اجرای حق وثیقه تعریف میایجاد حق وثیقه، اعالم آ

ای به پشتوانه امووال منقوول دسوت پیودا کورد. در ایون زمینوه وجوود مالی وثیقهای با هدف ارتقای تامینسازی موفق سامانهپیاده
صوورت الزم تحوت پوشوش قورار هوا را نیوز بهثیقوه، دیگور حوزهقانون و مقررات خاص که با تمرکز بور چگوونگی ایجواد حوق و

 دهد، از اهمیت باالیی برخوردار است. می
های مسوتقل و مجوزا بورای ثبوت وثوایق منقوول در مقایسوه بوا همچنین توجه به الگووی بهتورین عملکورد در وجوود سوامانه

تر در ایجواد ، کموک مووثرتری بوه طراحوی الگووی موفوقغیرمنقول و همچنین گستره زیاد اموال منقول قابل ثبت در این سامانه
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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 ۱ایمالی وثیقهها از منظر اع اد مخ  ف تامینهای کارعردی سامانهمقایجه ویژگی -۴3 جدول
 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد ابعاد حوزه

ایجاد
 

 ربطقانون ذی قانون پشتیبان ایجاد
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراق

 دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی
 

  بهاداراوراقدرخواست توثیق  سپارینامه وثیقهتوافق نحوه ایجاد
  ×۲  درخواست ثبت توثیق توسط اعتباردهنده 

    عدم ثبت رسمی
   ×3 عدم نیار به رجوع به دفاتر اسناد رسمی

  ×۴  گذار به رجوع به سامانه برای ثبت عدم نیاز وثیقه
 ×   نیاز به اطالعات کم برای تنظیم آگهی

گهی  ×   توصیف کلی دارایی در آ
  ×  سرعت تنظیم آگهی

  ×  امکان رزرو الکترونیک دارایی تا ثبت آگهی
  گذارگذار و وثیقهبه ناشر وثیقه  رسانی کتبی به ذینفعان اصلیاطالع

    سپاریعدم نیاز به مالکیت دارایی توسط اعتبارگیرنده برای وثیقه
 ۴ 7 1۲ ۵تعداد ابعاد پوشش داده شده

اعالم
 

  ×  عدم نیاز به بررسی اسناد توسط سامانه برای ایجاد و اعالم آگهی 
  ×  پذیرمحول کردن وظیفه بررسی اسناد و مدارک به وثیقه

  گیردر صورت درخواست کتبی وثیقه  نمایش موقعیت دارایی )وثیقه، رهن، آزاد(
گهینمایش تعداد مطالبات فعلی دارایی وثیقه   ×  ای در آ

گهینمایش مقدار مطالبات فعلی به پشتوانه دارایی وثیقه   ×  ای در آ
  ×  نمایش تعداد رزروهای فعال برای دارایی

  ×  امکان جستجوی آنالین براساس دارایی و یا اعتبارگیرنده
   ×۶ مشخص کردن هزینه ثبت 
 × ×  7ها شامل جستجو و انتشار گواهیمشخص کردن دیگر هزینه

  ×  در اختیار قرار دادن حساب کاربری اعضا
گهی اولیه   ×  امکان تنظیم آگهی اصالحیه و لغو در کنار آ

    تغییر مالکیت یا تبدیل وثیقه
    ایرفع توثیق مرحله

  ×  رفع توثیق توسط وثیقه پذیر در سامانه
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 بندی اعتباری ایرانشرکت مشاوره رتبه سمات بهترین عملکرد ابعاد حوزه
 6 ۴ 1۴ تعداد ابعاد پوشش داده شده

حق 
تقدم اولیه

ای کوه زودتور حوق خوود را در اعطای حق تقدم اولیه به اعتباردهنده 
  -  سامانه ثبت کرده

  -  مشخص بودن حق تقدم دولت نسبت به دیگر ذینفعان
 3 3 ۲ تعداد ابعاد پوشش داده شده

اجرا
 

  شدن فرآیند تملیک و فروش دیده
6  

اجرایوی بورای تملیوک و  عدم نیاز بوه مراجعوه بوه مراجوع قضوایی و
    فروش دارایی یا وجود فرآیند کوتاه داوری و اجرایی

 3 ۲ ۲ تعداد ابعاد پوشش داده شده
 1۲ 13 33 مجموع تعداد ابعاد پوشش داده شده

 ربط در سامانه، از هاشور استفاده شده است.؛ و در صورت دیده نشده آیتم و فرآیند ذی× ؛ و در صورت وجود شرایط معکوس در سامانه، از عالمت  در صورت تامین هر آیتم در سامانه، از عالمت  -1
 سمات است. گذار بههای توثیق، منوط به ارسال درخواست کتبی از سوی وثیقهبهادار، رسیدگی به درخواستدستورالعمل توثیق اوراق ۲براساس ماده  -۲
 گذار به سمات، برای احراز هویت، دیگر نیاز رجوع به دفاتر اسناد رسمی نخواهد بود.شود و در صورت مراجعه حضوری وثیقهگذار انجام میرجوع به دفاتر اسناد رسمی، برای اخذ گواهی امضای وثیقه -3
 ای احراز هویت باید به سمات مراجعه نماید. گذار در صورت عدم اخذ گواهی امضا از دفاتر اسناد رسمی، بروثیقه -۴
 ش داده شده در نظر گرفته شدند.در صورت برخورداری از قانون خاصی برای ایجاد حق وثیقه و فرمت قانونی مشخصی برای ایجاد حق وثیقه، این دو مورد نیز در جزء ابعاد پوش -۵
بندی کاربران و تنظیم آگهی هزینه جداگانه براسواس نه اشاره نشده است. صرفاً در بروشور، به مرکز هزینه اشاره شده که به این ترتیب شاید امکان طبقهها در بروشور سامابه صورت مستقیم، به مبلغ و نوع هزینه -۶

 اندازی سامانه موجود باشد.نوع کاربر در زمان راه
گهی، اختیاری است.عموماً اخذ هزینه -7  های جستجو و کارمزد انتشار آ
 بهادار.دستورالعمل توثیق اوراق 1۵صالح براساس ماده قانونی ذی -نامه رسمی، موید اعطای اختیار فروش یا ارائه دستور فروش توسط مراجع قضایی ا داشتن وکالتنامه یا صلحب -6

 های محقق( و یافته۲31۲) (، آلوارز دمال کمپا، دَونز و هنینیگ۲31۴مآخذ: آنسیترال )
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 بندی. جمع۲.۹
ترازنامه  135۵و  135۴هایی که در دو سال منتج از اطالعات بانک با بررسی الگوی توثیق اموال منقول و غیرمنقول در نمونه

انجوام تحقیوق در ها در زموان بانک 135۶شده سال آنها در اختیار عموم قرار گرفته )با توجه به عدم انتشار ترازنامه حسابرسی
مالی در مقایسه شود که هر چند برخالف تصور ذهنی، تمرکز بر توثیق اموال منقول در تامین(، مشاهده می1357تابستان سال 

با اموال غیرمنقول است؛ با این وجود الگوی موجود در تملیک اموال توثیقی، رفتاری متمرکز بر اموال غیرمنقول در مقایسه بوا 
های مورد بررسوی و یوا های نمونه در گروهتواند ناشی از تعداد متفاوت بانککشد. این تفاوت میبه تصویر می اموال منقول را

ربط ای در رویه اجرایی ذیها بر بازیافت مطالبات غیرجاری بر دیگر اموال اعتبارگیرنده به جای دارایی وثیقهتغییر تمرکز بانک
 ه با مطالعات تکمیلی باید دنبال شود.باشد. از این رو بررسی بیشتر این مسال

عنوان نووع خاصوی از رویوه بوه -ای در کشور با تمرکز ویژه بر ترهین مالی وثیقههای کلیدی تامینهمچنین مرور زیرساخت
تقودم  ای در قالب ایجاد، اعالم، حوقمالی وثیقهدر کنار رویه کلی توثیق، بسیاری از ابعاد کلی اجزای تامین -ایجاد حق وثیقه 

تر ابعاد فوق را در فصول بعود در اختیوار قورار کشد و از این رو امکان ارزیابی بیشتر و جزئیو اجرای حق وثیقه را به تصویر می
توانود کموک مووثری بوه های فقهی رهون امووال غیرموادی و ارائوه راهکارهوایی در ایون زمینوه میدهد. همچنین مرور چالشمی

 ظام حقوقی کشور نماید.ها در نبرطرف کردن این چالش
ای از زیرسواخت بوالقوه ای موجوود و حتوی نمونوهدر کنار مسایل فوق، تمرکز این فصل بر اجزای بالفعل زیرساخت سامانه

بندی اعتباری ایران، در مقایسه با اصول بهترین عملکرد موجوود در طراحوی و فعالیوت ایون شده در شرکت مشاوره رتبهطراحی
ای نهوایی موورد توجوه رود در طراحوی زیرسواخت سوامانههایی اسوت کوه انتظوار مویرها؛ بیوانگر کاسوتیسامانه در دیگور کشوو

   ربط قرار گیرد.مسرولین ذی
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 . مقدمه۹.۱
های ها، مشوکالت و کاسوتیتر رویوهسپاری اموال منقول و غیرمنقول و شناخت مناسوبتر وضعیت وثیقهمنظور بررسی دقیقبه

ها و مصووبات در شوده در فصوول قبلوی کوه بیشوتر مبتنوی بور بخشونامهموجود در این زمینوه، صورفنظر از مطالعوات قبلوی انجام
ای در ایون زمینوه و ارسوال آن بورای وده است؛ بخشی از طورح بوه تنظویم پرسشونامهها بای بانکدسترس و یا اطالعات ترازنامه

 ها اختصاص پیدا کرد. تمامی بانک
صوورت نسوبی و در اختیار طرح قرار گرفت. هر چنود به پرسشنامه تکمیل 11های زیاد، صرفاً با این وجود پ  از پیگیری

دلیل شوده ارسوال کردنود؛ بوا ایون وجوود بوهربوط را در قالوب پرسشونامه تکمیلهای نمونه، اطالعات ذیفقط یک سوم از بانک
بانوک  ۲بانوک دولتوی تجواری و  ۲شوده، بانوک خصوصی ۲انوک خصوصوی، ب ۵های فوق مشوتمل بور قبول بانکترکیب قابل

 شد. های نمونه تامین ها از منظر نوع متفاوت بانکدولتی تخصصی، تنوع الزم در پاسخ
هایی که ممکون اسوت در تکمیول پرسشونامه موجوود بووده باشود و همچنوین عودم همگنوی نحووه دلیل تورشدر گام بعد، به
عنوان مبنوایی بورای شوده و بوهها تجمیعشوده از ایون پرسشونامههای مختلوف، اطالعوات استخراجر بانکها دتکمیل پرسشنامه

ربط مورد استفاده قرار گرفت. از ایون رو در مرحلوه دوم، شوش های ذیتدوین دستور جلسات تکمیلی با ادارات حقوقی بانک
های نمونوه و ضورورت ار شد. البته برای ارتقای ترکیب بانکهای فوق برگزاندیشی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکجلسه هم

هوای بوزرگ بورای هوا در کنوار نماینودگان حقووقی بانکهای دولتی تخصصی، از نمایندگان حقوقی این بانکحضور همه بانک
 اندیشویبانوک بورای شورکت در جلسوات هم 1۶شرکت در جلسات دعوت شد. به این ترتیوب در مجمووع نماینودگان حقووقی 

بانک دولتوی  3بانک دولتی تجاری و  3شده، بانک خصوصی ۴بانک خصوصی،  ۶های نمونه به دعوت شدند و ترکیب بانک
 تخصصی تغییر پیدا کرد و از این رو میزان همگنی نمونه افزایش یافت.

ری ایون امووال از مرحلوه سپاهای ناظر بر وثیقهدر این جلسات با تمرکز بر دو حوزه مجزای اموال منقول و غیرمنقول، رویه
شدن مال برای توثیق یا ترهین براساس قوانین و مقررات موجوود توا مراحول ثبوت، اجورا و اعموال حقووق واجدشرایط شناخته

گیرنده مورد بررسی قورار گرفوت. همچنوین برخوی مشوکالت موجوود و پیشونهادات ممکون ربط در صورت نکول تسهیالتذی
ها در جلسوات فووق بوه بحوث و بررسوی گذاشوته شود. از ایون رو در اداموه، هر یک از این حوزههای فعلی در برای ارتقای رویه

صوورت جداگانوه بورای امووال منقوول و غیرمنقوول ارائوه ای و اجرایوی بههای مقرراتوی، سوامانهبندی این مباحث در حوزهجمع
ی ارائوه شوود و امکوان تودوین پیشونهادات کواربردی پوذیری ایون امووال در شوبکه بوانکتری از رویه وثیقهشود تا تصویر دقیقمی

 ای، در ادامه در فصل بعد فراهم شود.مالی وثیقهبراساس رویه و اصول بهترین عملکرد در تامین

 پذیری اموال منقول و غیرمنقول در شبکه بانکی. رویه وثیقه۹.۲
 رویه ناظر بر اموال منقول. ۹.۲.۱
 . زیرساخت مقرراتی۹.۲.۲.۱
 ف. گستره اموال منقول توثیقیال

موالی استخراجی در فصل دوم، مبتنوی بور وثوایق واجدشورایط در تامین 16در این حوزه ابتدا با به مشارکت گذاشتن جدول 
ربوط و در دسوترس اسوتخراج مرکزی و دیگور مصووبات قوانونی ذیهای بانکای در شبکه بانکی کشور که بر پایه بخشنامهوثیقه

اندیشوی موورد توجوه قورار گرفوت و در ایون راسوتا های احتموالی در ایون جودول در جلسوات همف کردن کاستیشده بود، برطر
هوا در قالوب صورف ها در کنار دامنه کاربرد محدود برخوی از ایون داراییهای موجود در توثیق هر یک از این داراییمحدودیت

 ای مورد توجه قرار گرفت. هفراهم نمودن مجوز قانونی اعطای تسهیالت و نه کاربری وثیق
شود که دو قلوم دارایوی شوامل چوک و مشاهده می - ۴1جدول  -شده در این جلسات به این ترتیب براساس جدول نهایی

شوند. البته در مورد چک نیز بیشوتر بور ایون مسواله االجرا به انواع وثایق واجدشرایط در شبکه بانکی اضافه میقراردادهای الزم
 دولتو  هاىشورکت و موسسوات ریو سوا هادسوتگاه و هوابانک بوه ملکو  قوهیوث سپردن الزام عدم» براساس قانون تاکید شد که

 13561 شوماره طو  ناموه ابالغو ) و صوادرات  دىیوتول هواىطرح در شتریب اشتغال جادیا و گذارىهیامر سرما لیتسه منظوربه
هوا ها در اخذ وثایق ملکی برای این نوع طرح، که در راستای کاهش تمرکز و گرایش بانک«(جمهورى استیر 13/3/63 مور 
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عنوان وثیقه معتبور بورای تضومین بازپرداخوت اعتبوار در نظور گرفتوه های تولیدی امکان اخذ چک بهتنظیم شده؛ صرفاً در طرح
 شده است. 

نون عملیات بانکی بدون ربا استناد شد. در این ماده عنوان شوده اصالحی قا 1۵االجرا نیز به ماده در مورد قراردادهای الزم
و  بوودهاسوناد رسومی  در حکم، طرفین بین منعقده قرارداد موجب به ،دشونمی مبادله قانون این در اجرای که قراردادهایی کلیه

 اسوناد رسومیمفواد  اجرایوی ناموهمفواد آیوین و توابع بوودهاالجورا الزم ،باشوند نداشوته اختالفی طرفین در مفاد آن که در صورتی
. از این رو این ماده بیانگر آن است کوه حتوی اگور در قوراردادی وثوایق الزم اخوذ نشوده باشوند، بوه پشوتوانه دنباشمی االجراالزم
شناسایی کرده و با طی کوردن مراحول قوانونی، های دیگر اعتبارگیرنده را تواند داراییربط، بانک میاالجرا بودن قرارداد ذیالزم

ها را به تملیک درآورده و با فروش آنها، به بازیافت تسوهیالت اعطوایی بپوردازد. از ایون رو خوود قورارداد تسوهیالت این دارایی
 اعطایی، در صورت عدم اخذ وثایق الزم جهت پوشش ریسک اعتباری، در سرفصل بانک در قالب وثایق منظور خواهد شد.

و مشتمل بور انوواع درآمود آینوده ناشوی از انوواع مختلوف  صورت ردیفی کلیتوجه شود که در این جدول قلم دارایی آتی، به
وکار بوا فورض وکار در نظر گرفته شده است. به این ترتیب قلم درآمد آتوی در ایون جودول در ردیفوی همتوای قلوم کسوبکسب

 رفت. قرار خواهد گ ۲فصل  11تداوم فعالیت در جدول 
با توجه به خالی ماندن ردیف اسناد دریافتنی در جودول فووق، در ایون جلسوات بوه دسوتورالعمل اجرایوی عقود خریود دیون 

تواننود هوا میاین دستورالعمل، بانک ۶در بررسی امکان توثیق اسناد دریافتنی اشاره شد که براساس ماده  1353مصوب مرداد 
ز یک سال را از مشتری خریداری کنند و در صورت تصویب هیرت مودیره و در مووارد اسناد و اوراق تجاری با سررسید کمتر ا

ها و مبتنوی خاص، امکان افزایش سررسید این اوراق تا سقف دو سال نیز موجود است. با این حال براساس رویه داخلی بانک
عقواد عقود خریود دیون جهوت اطمینوان از مبنی بر امکان اخذ تضوامین الزم از مشوتری هنگوام ان -این دستورالعمل  13بر ماده 

بنودی شود کوه در کول، ایون اسوناد و اوراق چنوین جمع -شده توسوط متقاضوی وصول دین موضوع اسناد و اوراق تجاری ارائه
گیرند و بانک با اخذ وثایق ارزنوده عنوان مبنایی برای محاسبه مبلغ تسهیالت موضوع خرید دین مورد استفاده قرار میصرفاً به

 بر وثایق دیگری تکیه کند.  شده،دهد برای بازیافت این نوع تسهیالت، به جای اسناد خریداریالوصول ترجیح میهلو س
عنوان اسناد دریافتنی، در این جلسات بوه گوواهی تعهودات دولوت بوه عالوه بر اسناد و اوراق تجاری ذیل عقد خرید دین به

فتنی مورد استفاده در شبکه بانکی اشاره شد که در شرایط فعلی نیز این تعهدات عنوان شکل دیگری از اسناد دریاپیمانکاران به
 تواند به توثیق بانک درآید. بهادار میبه اسناد خزانه تبدیل شده است و عموماً در قالب اسناد اخزا و در زیرمجموعه اوراق

قطعی صادرکنندگان از سوازمان توسوعه تجوارت قلم بعدی مورد اشاره در این جلسات و ذیل قلم اسناد دریافتنی، مطالبات 
 یعوال یران عضو شورایب وزیبا تصو 1365های صادراتی است که هر چند در سال ایران بابت وجوه ناشی از جوایز و مشوق

از  یصوادرات یهواز و مشووقینندگان از سوازمان توسوعه تجوارت بابوت جوواکصوادر ی، مطالبات قطعویرنفتیتوسعه صادرات غ
برخووردار شود، بوا ران یوا صندوق ضمانت صوادرات ایعامل  یهاکه بانیلکدر ق قابل قبول یاز وثا یکیبه عنوان یق امکان توث

دلیل بالتکلیف شودن ایون جووایز و مشوخص نبوودن امکوان پرداخوت آن توسوط دولوت و عودم قطعیوت لحواظ آن این وجود به
در بسوته حمایوت از  5۵دولت در زمینه جوایز صادراتی بورای سوال  بعدیهای سیاست عنوان دیون دولتی، با وجود تصویببه

 ها وجود ندارد.شود که امکان توثیق آنها در بانک؛ در عمل مشاهده میصادرات غیرنفتی
بنابراین در حوزه اسناد دریافتنی با وجود بحث و گفتگوی زیاد در خصوص انوواع مختلوف اقوالم آن، در نهایوت تصوویری 

های موجوود ترین شوکافامکان توثیق آنها در شبکه بانکی کشور حاصل نشد. در حقیقت در مورد یکی از عمدهواقعی مبنی بر 
اندیشوی بوا های منقول قابل توثیق در شبکه بانکی کشوور در مقایسوه بوا دیگور کشوورها، حتوی در طوول جلسوات همبین دارایی

این مساله در موورد درآمود آتوی نیوز صوادق اسوت. از ایون رو در ها، مصداق موثقی یافت نشد. نمایندگان ادارات حقوقی بانک
االجورا بوه اقوالم کلوی شود که دو دارایی منقول چوک و اسوناد الزممشاهده می ۴1مجموع براساس اطالعات مندرج در جدول 

توثیوق اضوافه شودند و همچنوان شوواهد قووی دال بور امکوان  ۲جدول وثایق واجدشرایط شبکه بوانکی کشوور مودرج در فصول 
 شود.محصوالت کشاورزی در شبکه بانکی مشاهده نمی

دهنده قلوم عنوان اجوزای تشوکیل، اقالمی به۲فصل  16شده در جدول در گام بعد و در خصوص برخی اقالم کلی استخراج
ق مشوارکت و بهوادار، ردیفوی بورای اوراو در مورد قلوم اوراق ۴1شدند. در این راستا براساس جدول  کلی به این جدول اضافه

بهوادار در نظور گرفتوه شود. در نشده در بوورس اوراقهای سهامی خاص پذیرفتهنشده در بورس، و سهام شرکتصکوک پذیرفته
بوه امکوان « دستورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و تسویه گواهی سپرده کاالیی»مورد رسید انبارهای عمومی نیز براساس 
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در قالب گوواهی سوپرده کواالیی اشواره شود و بقیوه حواالت اسوتفاده از رسوید انبوار نیوز در قالوب توثیق رسید انبارهای عمومی 
 بندی شد. زیرکلید رفتن دارایی موجود در انبار طبقه

البته توجه به این نکته ضروری است که در مورد رسید انبارهای گمرک، در قالب جواز سبز گمرکوی و در شورایطی کوه قوبالً 
شد، امکان توثیق در قالب رویه مشخصی وجود داشت؛ اموا از زموان صودور الکترونیکوی فیزیکی صادر می این سند به صورت

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.

های موجود در انبارهایی خارج در مورد رسید انبار نیز به ضرورت تدوین راهکار جامعی برای توثیق دیگر داراییهمچنین 
از انبارهای ذیل دستورالعمل گواهی سپرده کاالیی و سامانه گمرگ اشاره شد زیرا در شرایط فعلی رویکرد منسجمی کوه هماننود 

الکیت و فروش دارایی موجود در این انبارها در صورت نکول اعتبارگیرنده و در دستورالعمل فوق بر کل رویه توثیق تا تغییر م
   بازاری نقد ناظر باشد، وجود ندارد.

آالت کشواورزی آالت غیرنصوبی ماننود ماشوینکردن برخوی ماشوینآالت و تجهیزات نیز به ضورورت اضوافهدر مورد ماشین
تری از امووال منقوول را نیوز در بور توانود دامنوه گسوترههای صنعتی حتی میشامل تراکتور و کمباین اشاره شد که در دیگر حوزه

 بگیرد. 
در حوزه وسایل نقلیه نیز با اضوافه کوردن وسوایل نقلیوه دسوت دوم، سوند واگون قطوار، وسوایل نقلیوه سونگین و شوناورها، 

 وع کلی وسیله نقلیه موجود است.تری از این دارایی ارائه شد که حتی امکان بسط بیشتر آن براساس نبندی گستردهطبقه
 ب. اموال منقول واجدشرایط اما غیرقابل توثیق در عرصه عمل

شوده در شوبکه بوانکی کشوور، حال در گام بعد، برای درک بهتر مقدار کاربردی و عملیاتی بودن وثوایق واجدشورایط معرفی
هوای منقوول از دارایی شالنیها تلثیاق نمیدر بانک تنلان وثایق واجیشرایط،بهمرکزی ابتدا وثایقی که با وجود تصریح بانک

های موسسووات اعتبوواری داخلووی، نامههووا عبارتنوود از ضوومانتاسووتخراج و جوودا شوودند. ایوون دارایی ۴1موجووود در جوودول 
 های غیردولتی توسعه صادرات و موسسات مشابه معتبر، و حیوانات زنده مولد و غیرمولد،.های صندوقنامهتضمین

تنلان اجالزی بارای اتطاای تساهی ت و ناه در قالا  الرفاً بههایی را نیز اضافه کرد که توان داراییالبته به اقالم فوق می
قلوم از انوواع قراردادهوای منودرج در  ۴عنوان مثوال در موورد شووند. بوهاسوتفاده می دهنیم کاال ریساک اتببااریوثیقه پلشش

ام دولت باقی بماند و صرفاً برای اعیوان امکوان صودور سوند فوراهم باشود؛ براسواس در صورتیکه عرصه همواره به ن ۴1جدول 
عنوان وثیقه استفاده نشود و صرفاً در قالب تسهیالت تکلیفی و پو  ها، سعی بر آن است از این قراردادها بهرویه کلی در بانک

 د شد. از احراز دیگر وثایق الزم و واجدشرایط، امکان ارائه تسهیالت فراهم خواه
قوانون برناموه سووم توسوعه اقتصوادی، اجتمواعی و فرهنگوی جمهووری  136ناموه اجرایوی مواده آیوین 7در حقیقت در ماده 

هوووای موضووووع ایووون هووای کشووور مکلفنوود اراضووی و اعیوووان طورحکلیووه بانک، عنوان شده که 1375می ایران مصوب الاس
ت اعتبواری اقودام نماینود. مرجووع الثیقووه پذیرفتووه و بووا اولویووت، نسووبت بووه اعطووای تسوهیعنوووان رهوون و ونامووه را بهآیین

واگوذاری نیوز مکلوف اسوت اراضوی را در رهون بانوک عامول قورار داده و در صوورت فسوخ معاملوه، بانوک مرتهون بوا پذیورش 
گوذار نیوز هودف توثیوق دارایوی غیرمنقوول ذیول تر قانونبه بیوان دقیوق .دمقوام مجوری طورح خواهود بوو تعهودات مجوری، قائم

   1قراردادهای فوق را دنبال کرده و در کل خود قرارداد در قالب یک دارایی منقول از ارزش الزم برای توثیق برخوردار نیست.
بورای پوشوش ریسوک اعتبواری موورد اسوتفاده قورار وثایق تکمیلای ها نیز در کنار های فوق، برخی از داراییدر کنار دارایی

ریوالی صوادره توسوط صوندوق  -های اعتبواری ارزینامهها و در موورد ضومانتنامهعنوان مثوال در حووزه ضومانتگیرند. بوهمی
های هوا براسواس مقوررات و بخشونامهشوند، بانکهایی که به موجب قانون تاسی  میضمانت صادرات ایران و سایر صندوق

های فووق بورای پوشوش ریسوک اعتبواری نامهاند و صورف ضومانتخلی خوود ملوزم بوه اخوذ وثوایق تکمیلوی موورد نیواز شودهدا
ریزی و نظارت راهبردی یا تضمین دولت پ  از موافقت کند. این مساله در مورد تضمین معاونت برنامهتسهیالت کفایت نمی

 مرکزی نیز صادق است. بانک

                                                                                                                                                                                         
دالیلی که در ادامه در مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرای حوق وثیقوه تسوهیالت اعطوایی بوه البته دارایی غیرمنقول ذیل قرارداد نیز به  1

 ها برخوردار نیست.ها اشاره شد، از مقبولیت الزم در توثیق توسط بانکاییپشتوانه این دار



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت

061 

های خاص و قبالً مذاکره شده نیز براساس سابقه ارائوه های اختراعی و ابتکاری در طرحی طرحدر مورد حق مالکیت معنو
ناموه داخلوی بورای همکواری های نمونه، مشاهده شد در شورایطی کوه قوبالً تفاهمها در یکی از بانکتسهیالت به این قبیل طرح

ئه این تسهیالت در قالب تسهیالت تکلیفی و با انجوام موذاکرات شده باشد؛ البته در کنار الزام ارا ها تنظیمبانک با این شرکت
ربوط قبلی مسرولین در این زمینه و براساس مصوبات موجود؛ بانک نسبت به ارائه تسهیالت به پشتوانه برند یا حق اختوراع ذی

حوق اختوراع انجوام  کنود. در ایون شورایط، توثیوق رسومی مالکیوت معنوویاقودام می -و نه صرف دارایی آتی حاصل از طرح  -
هوای مالکیوت معنووی برخووردار اسوت، در شورایط خواهد شد. از این رو حق اختراع و ابتکار که از قابلیت ثبت در قالب طرح

تواند با توثیق رسمی به دریافت اعتبار از طریق شبکه بانکی منتهی شود: هور چنود در شورایط فعلوی تمرکوز بیشوتر بور خاص می
 وارد است.وثایق تکمیلی در این م

، حتوی دهنیم تسهی ت یا هلیینگ بانکی دیگروجلد دارای، در هلیینگ بانکی ارائهها نیز براساس در مورد برخی دارایی
هوا اشواره گذاری بانکهای سورمایهتوان به اوراق گواهی صوندوقممکن است امکان توثیق دارایی از بین برود. در این زمینه می

دلیل ربط، شرکت وابسته بانک باشد؛ امکان توثیق آن فراهم است. اموا در غیور اینصوورت، و بوهکرد. در صورتیکه صندوق ذی
هوا هوای دیگور بورای ارائوه اطالعوات دقیوق دارنوده اوراق و طوی کوردن فرآینود توثیوق، بانکها بوا بانکعدم همکواری صوندوق

 عنوان وثیقه کاربردی مورد استفاده قرار دهند.بودن، بهالبیع توانند این نوع از دارایی منقول را با وجود ارزنده و سهلنمی
بهادار بدون ریسک داخلی، به اوراق مشارکت و صکوک منتشره یا دارای تضومین توان از گروه اوراقدر کنار موارد فوق می

هوا اگور ضوامن کنشده در بورس اشاره کرد که براساس رویوه داخلوی بانمرکزی و موسسات اعتباری مجاز پذیرفتهدولت، بانک
هوا از توثیوق ایون اوراق سورباز پردازنود و در غیور اینصوورت برخوی بانکربط باشود؛ بوه توثیوق اوراق میاوراق، خود بانک ذی

عنوان موانعی در توثیوق ایون اوراق به بهاداربهادار بیون ریسک داخلی در بلرس اوراقتی  پذیرز اوراقزنند. در حقیقت می
 تواند مطرح شود.می
 های موجود در گستره اموال منقول قابل توثیق. مهمترین کاستیج

سپاری در شبکه بوانکی ای از اموال منقول از امکان وثیقهشود که هر چند دامنه گستردهبه این ترتیب در مجموع مشاهده می
عنوان کشوورها فوراهم نیسوت. بوه ها در مقایسه با دیگورکشور برخوردارند، با این وجود امکان توثیق برخی از انواع این دارایی

ها مشاهده شد که به دلیول عودم وجوود مثال در زمینه محصوالت کشاورزی، در جلسات برگزارشده با نمایندگان حقوقی بانک
ورزد و صرفاً زیر کلید بردن محصووالت ها و مشکالت اجرایی، حتی بانک کشاورزی از توثیق این دارایی امتناع میزیرساخت

    جود در انبار ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و نه توثیق این دارایی.کشاورزی مو
عنوان مهمترین نوع وثیقه منقوول در کشوورهای دیگور، شوکاف بزرگوی در شوبکه بوانکی ها بهبراین در زمینه دریافتنیعالوه

تور دسترسوی بوه اعتبوار و منطقی جلو در افوزایششدت روبهکشور وجود دارد که در صورت برطرف کردن این شکاف، قدمی به
وکارهای کوچک و متوسط حاصل خواهد شد. دارایی آتی نیوز قلوم دیگوری از ویژه در کسبشدن شرایط تسهیالت اعطایی به

رسد در موورد انواع اموال منقول است که در شبکه بانکی کشور امکان توثیق آن برخالف دیگر کشورها وجود ندارد. به نظر می
ربط نیز باشد کوه در فصول چهوارم بوه موانوع همانند اسناد دریافتنی، نیاز به برطرف شدن موانع فقهی و حقوقی ذیاین دارایی 
. البته در این زمینه نبایود از ابعواد عملیواتی و اجرایوی موورد نیواز 1ربط در قالب رهن دیون و رهن منفعت اشاره شدحقوقی ذی
 غفلت کرد.

روری است که هر چند در حال حاضر امکان توثیق درآمد کارکنان رسومی دولوت بوا ارائوه در این راستا توجه به این نکته ض
نامه کسر از حقوق در پوشش ریسک اعتباری برخی از تسهیالت موجود است، با این وجوود در بیشوتر کشوورها امکوان توثیوق 

درآمد آتی نیز بیشتر متمرکز بر درآمد ناشوی از « مورد انتظار»گیرنده وجود دارد و مفهوم وکار تسهیالتدرآمد آتی طرح و کسب
 از فعالیت تولیدی است.
عنوان به 1353برداری از معدن نیز با وجودیکه این دارایی براساس قانون اصالح قانون معادن مصوب در مورد پروانه بهره

هوا مکلوف ایون قوانون، بانک 5ده موا 1معرفی شده؛ و براساس تبصوره معامله، تمدید و توثیق  قابل االجرا،الزمسندی رسمی، 
عنوان وثیقه و تضمین اعطا و بازپرداخت تسهیالت موالی بپذیرنود؛ بوا ایون وجوود برداری را بهاند معادن دارای پروانه بهرهشده

                                                                                                                                                                                         
قانون مدنی که به صراحت عین معین بودن مال مرهون را الزم دانسته و رهن دین و منفعت را باطل عنووان کورده، مهمتورین موانع  77۴در حقیقت ماده  1

 شود.حقوقی در رهن دین و منفعت شناخته می



  یدر شبکه بانک یرمنقولاموال منقول و غ سپارییقهوث یتوضع

061 

 تر صندوق در شرفکار سریعاندیشی به این مساله اشاره کردند که در صورت آغاز بهها در جلسات همنمایندگان حقوقی بانک
های فوق ها و فعالین حوزه طرحهای معدنی، کمک موثرتری به بانکها در تسهیالت طرحنامه به بانکتاسی  صدور ضمانت

برداری از معودن در بوورس و بهرهبرداری خواهد شد. همچنوین راهکوار عرضوه پروانوهجای تمرکز بر پروانه بهرهمالی بهدر تامین
 مالی را برای این صنعت فراهم کند.تواند اطمینان از قابلیت تامینمی نحو بهتریارزشگذاری بازاری آن به

های بیموه بورای ها برای پوشش ریسک اعتباری با توجه به عدم استقبال زیواد شورکتنامههمچنین در زمینه استفاده از بیمه
عنوان وثیقوه ها بوهناموهاده از بیمهتر شودن اسوتفها، ضرورت انجام مطالعات کواربردی بورای عملیواتیارائه این خدمت به بانک

 های حقوقی مورد توجه قرار گرفت.تسهیالت اعطایی در نشست
 ای. زیرساخت سامانه۹.۲.۲.۲

با وجودیکه در شبکه بانکی کشور سامانه جامع و متمرکزی برای ثبت حق وثیقه اموال منقول وجود ندارد، با این حال در ادامه 
ها در دو گروه مختلف اسوناد رسومی و عوادی، توا وثیقه و رویه ناظر بر توثیق این اموال توسط بانک با تمرکز بر نحوه ثبت حق

حدوی میزان وابستگی شبکه بانکی کشور به ثبت رسمی و چرایی آن، و حتی امکوان گوذر از ثبوت رسومی بوه ثبوت عوادی بورای 
   1گیرد.وال منقول مورد بررسی قرار میتر کردن فرآیند توثیق اممالی و کوتاههای تامینکاهش دادن هزینه

در این راستا با بررسی میزان توصیف کلی یا جزئی دارایی در رویه توثیق در قالب هر یک از دو روش فوق، میزان نزدیکوی 
تحلیول شود. در کنار این مورد، در اداموه های ثبت اموال منقول دیگر کشورها ارزیابی میثبت عادی به رویه موجود در سامانه

هایی برای ثبت توثیق اموال منقول و امکان برقراری پیوند بین آنها در سامانه جوامع و متمرکوز ثبوت وجود یا عدم وجود سامانه
 شود.ای مورد نیاز بررسی میاموال منقول از منظر فراهم بودن نسبی زیرساخت سامانه

 الف. ثبت
دارایوی و مقوررات نواظر بور ثبوت آن، عمومواً رویکردهوای متفواوتی در ثبت توثیق و حق وثیقه اموال منقول، براساس نووع 

 شود.ارائه می ۴1های منقول مندرج در جدول شود که در ادامه این رویکردها در مورد اقالم مختلف داراییدنبال می
هوای حتی در صدور کارت ها، اعتبارات اسنادی و یانامهعنوان وثیقه در ارائه اعتباراتی مانند ضمانتوجه نقد که عموماً به

های بوانکی و شوود. در موورد انوواع مختلوف حسوابربوط، ثبوت عوادی میشوود؛ در قالوب قورارداد ذیکار گرفته میاعتباری به
براساس رویکرد کلی، در صورتیکه حساب نزد خوود بانوک نگهوداری شوود، از ثبوت عوادی؛ و در صوورت نگهوداری در بانوک 

دلیل عدم امکان دسترسوی آنوی بوه موجوودی فورد در یوک سوامانه منسوجم شود. این رویکرد بهیدیگر، از ثبت رسمی استفاده م
برای استعالم وضعیت و امکان مسدودی و انتقال مالکیت حاصل شده است. از این رو حتوی در صوورت عودم وجوود سوامانه 

ای موجوود، و یوا تنظویم داری و سوامانهها جهت برطورف کوردن موانوع حقووقی، اوثایق، با تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانک
مرکزی برای از بین بردن موانع فعلی، ممکن اسوت دیگور نیوازی بوه تنظویم سوند رسومی و ای در این زمینه توسط بانکبخشنامه

دارایوی موالی بوه پشوتوانه ایون مالی ناشی از هزینه ثبت در دفاتر اسناد رسمی به اعتبارگیرنوده در تامینتحمیل هزینه باالی تامین
 نباشد. 

های نزد بانک ثالث در اخذ اعتبار، در پلتفرمی مشوابه سپاری سپردهسازی بستر الزم برای وثیقهدر حقیقت ضرورت فراهم
گذاری مرکزی و رویه موجود در این سامانه، و البته با قدرت اجرایی الزم و بدون نیاز به تورهین رسومی و سامانه شرکت سپرده
 شود.عادی، مشاهده می در قالب قراردادهای

اعتباردهنوده  هوای دیگور توسوط بانوکتواند بر سرعت توقیف سپرده فرد در بانکالبته توجه شود که اقدام فوق هر چند می
قوانون اجورای احکوام مودنی  1۴۶بیافزاید، با این وجود امکوان رفوع بازداشوت سوپرده توسوط مراجوع قضوایی در اجورای مواده 

شده در دفترخانه اسناد رسمی موجود است. بر این اسواس صورفاً در صوورت ثبوت رسومی رسمی تنظیم واسطه قرارداد توثیقبه
قرارداد توثیق مقدم بر تاریخ توقیف، توقیف رفع اثر شده و مرهونه همچنان به قوت خود باقی خواهود مانود. بنوابراین نیواز بوه 

قانون اجرای احکوام مودنی  1۴۶گر آنکه تغییراتی در ماده تواند برطرف شود مثبت رسمی توسط قاعده رویه فوق در عمل نمی
    حاصل شود.

                                                                                                                                                                                         
 از سامانه در ثبت و نبوده هادارایی این توثیق رسمی ثبت برای رسمی اسناد دفاتر به رجوع به نیازی عموماً وثایق، ثبت سامانه از برخوردار کشورهای در 1

 است. برخوردار الزم اجرایی ضمانت
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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 
ها پو  ای توثیق این داراییشود. در این بانک از ثبت عادی برها در این زمینه داشته است، به تجربه این بانک استناد میبانک

شوود. بوا ایون وجوود در سوال الحسونه و جعالوه ارائوه میمودت قرضپشتوانه آنها تسهیالت کوتاهشود و بهاز ارزیابی استفاده می
دلیل التهاب بازار سکه و گرایش زیاد افراد به پیش خرید سکه و انتشار اوراق گواهی سپرده سوکه توسوط ایون بانوک و جاری به
ها نیز از امکوان توثیوق ایون اوراق براسواس دسوتورالعمل شدن امکان فروش این دارایی در بورس، دیگر بانکان با فراهمهمزم

اند. همچنوین بوا امکوان تبودیل اوراق فووق در بهادار و ذیل سند عادی مورد نظر ایون دسوتورالعمل برخووردار شودهتوثیق اوراق
تر نیوز فوراهم شوده مودتمالی بلنددر بورس، امکان استفاده از این دارایی برای تامینسررسید به اوراق سکه و امکان مبادله آن 

 است. 
تووان کردنود، بوه پشوتوانه اوراق سوکه میمالی خرد را فراهم میهای کارگشایی که امکان تامینتر برخالف طرحبه بیان دقیق

هوای دیگور، نوه تنهوا بور امکوان صودور ایون اوراق در بانک مالی کوچک تا متوسط را نیز انجام داد. همچنین فراهم شودنتامین
داری آنهوا و ذیول انبوار مالی به پشتوانه این اموال خواهد افوزود، بلکوه در صوورت نگهوداری ایون دارایوی در خزانوهگستره تامین

ن دارایوی بورای بانوک گذاری و بررسی اعتبار و همچنین نگهداری ایوبورس کاال، امکان افزایش درآمد کارمزدی ناشی از ارزش
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. 
انه مالی بوه پشوتوهای تامینبا این وجود به دلیل سهم زیاد سکه، طال و شمش در پرتفوی دارایی خانوارها، با طراحی روش

فووروش سووکه توسووط هووا در قالووب انتشووار اوراق گووواهی سووپرده طووال، سووکه و شوومش در قووالبی غیوور از فرمووت پیشایوون دارایی
تووان از مرکزی و برخورداری این اوراق از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس و توثیق نزد شورکت سومات، نوه تنهوا میبانک

توان مشوکل گری بانک را نیز افزایش داد، بلکه میده کرد و درآمد کارمزدی و واسطهمالی این دارایی استفاظرفیت بالقوه تامین
 های ناشی از خارج شدن آن از چرخه تولید را نیز کاهش داد. نگهداری این اموال را در منازل و از این رو هزینه

منتشوره و یوا دارای تضومین دولوت و مشوارکت و صوکوک شده در بوورس، شوامل انوواع اوراقبهادار پذیرفتهدر مورد اوراق
های مشارکت و صکوک بخش خصوصی یوا نهادهوای عموومی، و سوهام شورکتمرکزی و موسسات اعتباری مجاز، اوراقبانک

شوود. بوا ایون وجوود در بهادار، ثبت عوادی وثیقوه انجوام میشود که براساس دستورالعمل توثیق اوراقسهامی عام، مشاهده می
ها در توثیق این دارایوی کوه در نشده در بورس، در صورت موافقت اداره اعتبارات بانکو صکوک پذیرفته مشارکتمورد اوراق

شوود؛ رویکورد ثبوت عوادی ایون اوراق ربوط انجوام خواهود میبیشتر موارد در شرایط تقبل ضمانت این اوراق توسط بانوک ذی
شوده بورای واریوز سوود اوراق مربوطوه معرفی امکوان توثیوق سوپردهدنبال اخوذ موافقوت ها نیز بهشود. البته برخی بانکدنبال می

تواند در قالوب توثیوق عوادی و یوا رسومی سوپرده مربوطوه براسواس وجوود سوپرده نوزد بانوک هستند که در صورت موافقت می
   ها انجام شود.ربط یا دیگر بانکذی

از سپرده، تحت پوشوش رویکورد موجوود در توثیوق  عنوان نوع خاصیاوراق گواهی سپرده خاص و عام ارزی و ریالی نیز به
گیرند و براساس آنکه اوراق توسط خود بانک منتشر شده یوا بانوک دیگور، ثبوت آن در های بانکی قرار میانواع مختلف حساب

وان توهای بانکی عنوان شد، میقالب سند عادی یا رسمی انجام خواهد شد. همانند آنچه در حوزه توثیق انواع مختلف حساب
مرکزی به این حیطه و تنظیم بخشنامه مورد نیاز جهت برطورف ها و یا با وارد شدن بانکبا تنظیم تفاهمنامه همکاری بین بانک
مالی ناشی از هزینوه ثبوت ای موجود، نیاز به تنظیم سند رسمی و تحمیل هزینه باالی تامینکردن موانع حقوقی، اداری و سامانه

ای به پشتوانه ایون مالی وثیقهاعتبارگیرنده را به صفر رساند و گامی جهت حرکت موثر و کارا در تامیندر دفاتر اسناد رسمی به 
 نوع اموال منقول برداشت.

بهووادار خووارجی در صووورت فعالیووت شووعب فراموورزی بانووک در کشوووری برخوووردار از سووامانه ثبووت وثووایق، در زمینووه اوراق
ربط دنبال خواهد شد. با این وجوود از آنجوا کوه رویوه لماً ثبت عادی در سامانه ذیالمللی موجود، مسبراساس رویه و عرف بین

 شود.صورت کلی به ثبت عادی یا رسمی اشاره میتواند متفاوت از دیگری باشد، بنابراین بهدر هر کشوری می
های ی ماننود توثیوق حسوابهوا عمومواً رویکوردگذاری با درآمد ثابوت نیوز بانکهای سرمایهدر توثیق اوراق گواهی صندوق

گذاری خوود بانوک موورد اسوتفاده قورار هوای صوندوق سورمایهگیرند. از آنجا که عموماً توثیوق اوراق گواهیبانکی را در پیش می
هوای صوندوق شود و در صورت عدم فراهم بوودن امکوان توثیوق اوراق گواهیگیرد، بنابراین رویه ثبت سند عادی اعمال میمی

شوود کوه ایون مسواله نیوز در ها، از رویه ثبت سند رسمی اسوتفاده میهای دیگر و عدم همکاری این صندوقبانکگذاری سرمایه
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صوورت سیسوتمی و در قالوب توانود بهمرکزی میهای الزم توسوط بانوکهای همکاری و یا ارایه بخشنامهنامهقالب تنظیم تفاهم
های دیگور نیوز برطورف گذاری بانکهای سرمایهصندوق وراق گواهیسند عادی انجام شود و مشکالت موجود در عدم توثیق ا

ای منسوجم مشوابه سوامانه و رویوه موجوود در خواهد شد. در حقیقت در موورد ایون اوراق نیوز، نیواز مبرموی بوه سوامانه و رویوه
 شود.بهادار با امکان فروش سریع دارایی مشاهده میدستورالعمل توثیق اوراق
بهوادار امکوان شووند، در قالوب دسوتورالعمل توثیوق اوراقه نیز چون این اوراق در فرابوورس معاملوه میدر مورد اسناد خزان

   توثیق آنها با ثبت عادی موجود است.
شوود نیوز در ها خوودداری میبه دلیل ریسک باال از توثیق آنها در بانک های سهامی خاص که عموماًدر توثیق سهام شرکت
الزم و موافقت برای توثیق، عموماً ثبت در قالب سند عادی و در دفاتر نقل و انتقال سهام شورکت صورت فراهم آمدن شرایط 

 شود.ربط انجام میذی
نامه و تضومین، و اعتبوارات اسونادی، از ثبوت عوادی بورای االجرا، انواع مختلف ضومانتدر سفته، چک، قراردادهای الزم
ن وجود در توثیق انواع مختلف قراردادها شامل قراردادهوای واگوذاری اراضوی و شود. با ایثبت توثیق و حق وثیقه استفاده می

ها برای توثیق مورد استفاده قورار برداری از معدن، حتماً ثبت سند رسمی توسط بانکشرط تملیک و توثیق پروانه بهرهاجاره به
 شود. ه میهای معتبر از سند عادی استفادهای شرکتنامهگیرد و در ثبت توثیق بیمهمی

عنوان در مورد رسید انبار نیز در صورت صدور آن در قالب گواهی سپرده کاالیی، به دلیل مبادله آن در بازار بوورس کواال بوه
ثبوت عوادی در توثیوق ایون  -بهادار براساس دستورالعمل توثیق اوراق -بهادار یکی از بازارهای زیرمجموعه بازار بورس اوراق

آالت وارداتوی و پشوتوانه ماشوین واهد شد. توجه بوه ایون نکتوه ضوروری اسوت کوه در تسوهیالت اعطوایی بوهبهادار انجام خبرگه
شود، عنوان یکی از انواع کلیدی رسوید انبوار نیوز چوون قوبالً فیزیوک جوواز سوبز گمرکوی صوادر میبراساس جواز سبز گمرکی به

دادنود و اعتبارگیرنوده دیگور از امکوان توثیوق توثیق آن را انجام میراحتی فرآیند ها با ثبت عادی و با مهر کردن این سند بهبانک
مجدد آن نزد بانک دیگری برخوردار نبود. این در حالی است که با صدور الکترونیکی این سند که اخیراً مورد توجه گمرک قرار 

ها تمایل کمتوری شده، بانکسپردههوثیقکردن جوازهای سبز گمرکی بهگرفته و عدم تجهیز سامانه فوق به آیتم توثیق و مشخص
برای توثیق این دارایی دارند و حتی فرآیند ثبت آن نیز نامشخص مانده است. این در حالی است که با ارتقای سامانه فووق نوزد 

 گمرک، بسیاری از مشکالت موجود در این زمینه از قابلیت حل شدن برخوردار خواهند بود. 
د در انبارهایی غیر از انبارهای گمرک و یا انبارهوای تحوت نظوارت بوورس نیوز عمومواً های موجودر خصوص دیگر دارایی

مالی برای آنها فراهم نباشود. رویه مشخص و یکسانی وجود ندارد و حتی در بسیاری از موارد ممکن است امکان توثیق و تامین
بوه اعوالم وضوعیت ثبتوی دارایوی موجوود در  این در حالی است که در صورت وجود سامانه انبارهای عمومی و مجهز کردن آن

انبووار از نظوور در رهوون، وثیقووه، بازداشووت یووا آزاد بووودن آن، نووه تنهووا سووهولت و کووارایی الزم در امکووان توثیووق حجووم زیووادی از 
 های موجود در انبار در صورت ارزیابی مساعد ارزیابان و کارشناسان بانوک فوراهم خواهود شود، بلکوه از قاچواق کواال ودارایی

 های مالی نیز جلوگیری خواهد شد.واسطه پولشویی در شبکهدرآمد ناشی از آن به
آالت و تجهیزات نیز در صورت نصب آنها در محل طرح، عموماً تنظیم سند رسمی در ثبت تورهین موورد در توثیق ماشین

 از تنظیم سند عوادی بورای توثیوق آنهوا اند، معموالدآالت در محل طرح نصب نشدهگیرد و تا زمانیکه این ماشیناستفاده قرار می
آالت سنگین کشاورزی مانند تراکتور و کمباین و غیره، تنظیم سوند رسومی دنبوال شود. با این وجود در مورد ماشیناستفاده می

 شود. در زمینه تجهیزات نیز اغلب تنظیم سند رسمی مورد توجه است.می
اً یکسوان و مشوابه موجوود در شوبکه بوانکی، از تنظویم سوند رسومی اسوتفاده در مورد وسایل نقلیه نیز براساس رویوه تقریبو 
شود، البته برای تمامی انواع وسایل نقلیه این رویه موجود نیست. برای مثال در مورد کشتی و براساس قانون دریوایی ایوران می

بانوک، تنظویم سوند عوادی یوا رسومی  ، حتماً باید ترهین رسمی انجام شود. اما در مورد هواپیما و براساس رویه13۴3مصوب 
دلیل حق تحریور و حوق گیرد زیرا نه تنها قانون خاصی در مورد توثیق و ترهین هواپیما موجود نبوده، بلکه بهمورد توجه قرار می

کوه  کننودکننود و در کنوار آن تعهود میثبت گزاف ثبت رسمی، عموماً اعتبارگیرندگان تنظیم سند عادی را بورای توثیوق دنبوال می
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. 
ن دارایی و ارقام باالی حق ثبت و حق تحریر ایون فرآینود در شود که عرف و رویه موجود در ترهین ایاز این رو مشاهده می

افزاید. بنابراین شاید بتوان با کواهش دادن حوق ها میهای مالک این قبیل داراییمالی شرکتدفاتر اسناد رسمی، بر هزینه تامین
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موالی بوه پشوتوانه ایون نوه تامینثبت و حق تحریر ثبت رسمی این اسناد در کنار توامین الوزام قوانونی ایون رویوه، توا حودودی هزی
 1ها را نیز برای اعتباردهندگان کاهش داد.دارایی

ه یوالبته در مورد وسایل نقلیه توجه به این نکته ضروری است که اگر تسهیالت در قالب قرارداد اجواره بوه شورط تملیوک ارا
ج از این فرآیند انجام شود و برای خرید خوود ای به جز ثبت رسمی موجود نیست. اگر توثیق وسیله نقلیه خارشده باشند، چاره

وسایل نقلیه موضوع بحث نباشد )صرفنظر از کشتی که صراحت قانونی در موورد تورهین رسومی آن موجوود اسوت(، براسواس 
 تواند در قالب سند رسمی یا عادی انجام شود. رویه بانک و نوع دارایی مورد بحث می

 شود. بت سند رسمی انجام میصورت ثتوثیق حق مالکیت معنوی نیز به
، ثبت عادی در  ۴1شود که در مجموع و در مورد بیشتر اقالم کلی اموال منقول مندرج در جدول به این ترتیب مشاهده می

توثیق مورد توجه است و در مورد قراردادها که عموماً مبتنی بر واگذاری و اجاره به شورط تملیوک امووال غیرمنقوول هسوتند، و 
شوود. در حقیقوت نظور بوه آالت، در کنار تجهیزات، تنظیم سند رسمی دنبوال میماشین دهنده وسایل نقلیه واکثر اقالم تشکیل

شوده در محول طورح، عمومواً در قالوب امووال آالت و تجهیوزات نصبآنکه قراردادهای واگذاری و اجاره فوق، در کنار ماشوین
وسوایل نقلیوه کوه در مقایسوه بوا قراردادهوای  شوودشوند؛ بنابراین با صرفنظر کردن از آنها، مشاهده میبندی میغیرمنقول طبقه

 دهند. خود اختصاص میشوند بیشترین سهم از ثبت رسمی را بهبندی میفوق صرفاً در گروه اموال منقول طبقه
دلیل رویوه صوریح و شوفاف تنظویم شوده در دسوتورالعمل معامله در بوورس بوهبهادار قابلها نیز اوراقدر مورد دیگر دارایی

بوه  ۴1ربط، بزرگترین گروه پایبند به ثبت عادی را در بین اموال منقوول منودرج در جودول بهادار و ذیل سامانه ذیراقتوثیق او
دهند. این در حالی است که در صورت وجود رویه و دستورالعمل شفافی ذیل سوامانه کوارا و موورد نیواز در خود اختصاص می
ها گواهی سپرده بانک های بانکی و یا اوراقسمی برای توثیق انواع مختلف حسابتوان نیاز به تنظیم سند رشبکه بانکی نیز می

ها را تا حدودی برطرف کرده و بر سرعت اعطوای تسوهیالت و بوا هزینوه گذاری دیگر بانکهای سرمایهو اوراق گواهی صندوق
 مالی به مشتریان افزود.کمتر تامین

ع گمرکی برای امکان توثیوق بورخط جوواز الکترونیکوی بورگ سوبز گمرکوی در در خصوص رسید انبار نیز ارتقای سامانه جام
کنار تجمیع اطالعات تمامی انبارهای عمومی در قالب سامانه جامع انبارهای عمومی و مشخص کوردن وضوعیت ثبتوی امووال 

قتصواد و کواهش هزینوه توانود کموک مووثری بوه شوفافیت در اصورت برخط با امکان توثیق آنالین میموجود در این انبارها به
 پشتوانه اموال منقول موجود در این انبارها در صورت برخورداری از شرایط فیزیکی توثیق نماید.مالی بهتامین

بنابراین در مجموع و با وجود اتکای بیشتر به تنظیم سند عادی در توثیق اموال منقول و راهکارهایی که برای گرایش بیشتر 
صوورت ضومنی در موورد حجوم شود کوه بهتوان طراحی کرد، مشاهده میبسیاری از اموال منقول می به این روش در ثبت توثیق

زیادی از اموال منقول، امکان استفاده از ثبت سریع حق وثیقه در سامانه مورد انتظار جامع و متمرکز ثبوت وثوایق منقوول ذیول 
در دفاتر اسناد رسمی موجوود اسوت. هور چنود در شورایط فعلوی،  بر ثبترویکرد آنسیترال و بدون نیاز به فرآیند طوالنی و هزینه

شوود و براسواس ربوط انجوام میرویه ثبت در هر یک از دو حالت رسمی و عادی، با اتکا به توصیف دقیق و جوامع دارایوی ذی
شوود و از ایون رو ربوط درج میها، اطالعات تقریباً مشابهی در هر دو رویه در سند ذینظرات کارشناسان ادارات حقوقی بانک

رود در صورت وجود سامانه موورد نیواز و ناپذیر است؛ اما انتظار میمالی امکاناتکا به توصیف کلی دارایی در این روش تامین
ربوط دهی و تنظیم شناسه واحد بورای هور دارایوی، توصویف کلوی دارایوی براسواس شوماره رفورن  ذیتامین زیرساخت رفرن 

گهوی در سوامانه جوامع ثبوت ای بورای تنظویم سوریعموالی وثیقوهدیگر از شرایط مورد نیواز در تامینشده و یکی بتواند محقق تر آ
 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 
شوود و در اسوناد رهنوی، ثبوت اموانی و در دیگور مووارد، ایوی انجوام نمیشود، قوب  فیزیکوی داررهنی رسمی و عادی انجام می

گیرد و به این ترتیب اجوازه انتقوال موال بوه دیگوری عموماً بازداشت اسنادی و یا زیرکلید بانک رفتن دارایی مورد توجه قرار می
ای بوه پشوتوانه امووال موالی وثیقوهنود تامینشود. از این رو این مساله اشکالی در فرآیبدون اطالع بانک از اعتبارگیرنده سلب می

وجود نخواهد آورد و حتی با ثبت عادی این حق در سامانه ثبوت وثوایق بوا دسترسوی عمووم بوه آن، خریوداران و دیگور منقول به

                                                                                                                                                                                         
 .شودها انجام میواگندر مورد لکوموتیوها امکان توثیق وجود ندارد و صرفاً توثیق توجه به این نکته ضروری است که  1
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موده و از ذینفعان دارایی از وجود حقوق دیگر بر دارایی قبل از خرید اطالع پیدا کرده و شفافیت بیشتری در بازار موالی پدیود آ
 حجم زیاد کالهبرداری و دیگر تخلفات در این بازار کاسته خواهد شد.

 های موجودب. سامانه
ای به پشتوانه اموال منقول، وجود سامانه ثبت وثایق از اهمیوت خاصوی برخووردار اسوت؛ در مالی وثیقهاز آنجا که در تامین

شویم. بوه ایون ترتیوب متمرکز می ۴1ز اقالم دارایی مندرج در جدول دهنده توثیق یا ترهین هر یک اهای پوششادامه بر سامانه
صورت بالقوه امکان طراحی سامانه جامع با برقراری لینک و ارتباط موثر بوین ایون ای موجود، بههای جزیرهبا آشنایی با سامانه

های گوام اول، وجوود ایون سوامانه شوود. در حقیقوت در مرحلوه وهای موورد نیواز فوراهم میها در کنار دیگور زیرسواختسامانه
 گیری سامانه کارای جامع و متمرکز ثبت وثایق منقول است.ای، خود نویدبخش امکان بالقوه شکلجزیره

نوعی در شود که در خصوص تمامی اموال منقولی که بوهمشاهده می ۴1در این زمینه با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
هوا گیرند، براسواس سوامانه اعتبوارات خوود بانکآنها قرار می و در ترازنامه -ات وابسته به آنها ها و موسسبانک -شبکه بانکی 

امکان ردیابی وضعیت دارایی مبتنی بر توثیق، ترهین، بازداشتی و آزاد بودن موجود است. این مسواله در موورد انوواع مختلوف 
نامه بوانکی، اعتبوارات اهی سوپرده، انوواع مختلوف ضومانتهوا، اوراق گووهای بانکی، سکه و طوالی تووثیقی نوزد بانکحساب

ها صادق است. البتوه در گذاری بانکهای سرمایهاالجرا و حتی اوراق گواهی صندوقاسنادی و در حالت کلی، قراردادهای الزم
ثوایق در کشوور صوادرکننده های ثبوت والمللی، نیاز به ارتبواط بوا سوامانههای معتبر بینمورد اعتبارات اسنادی دریافتی از بانک

 شود. اعتبار اسنادی مشاهده می
توجه شود که در مورد چک دو سامانه موجود صیاد و چکاوک با تمرکز بر صدور یکپارچه الکترونیکی دسته چک و انتقوال 

موجوود مشواهده کشند و از این منظر نیواز بوه برطورف کوردن خوالء تصویر چک، قابلیت توثیق این برگه بهادار را به تصویر نمی
عنوان سوامانه نشده بهاندازیمرکزی طراحی و هنوز راههای واخواستی که در بانکشود. در مورد سفته نیز صرفاً سامانه سفتهمی

 کشد.تصویر نمیای بهمالی وثیقهبهادار را در فرآیند تامینموجود شناسایی شد که این سامانه نیز نیاز ثبتی این برگه
 ،گوذاریسوپردهواسوطه نیوز به ۴1بهادار و مندرج در جودول معامله در بورس اوراقبهادار قابلمختلف اوراق در مورد انواع
در مورد ایون اوراق در سوامانه شورکت سومات کوه بهادار، و پایاپای و تسویه معامالت انجام شده انتقال اوراق ،ثبت، نگهداری

البته  1شود.یه مشابهی برای تمامی انواع این اوراق ذیل سامانه فوق مشاهده میباشد، روسامانه ناظر بر توثیق این اوراق نیز می
بهادار در نظور بهادار، امکان ارسال درخواست کتبی استعالم وضعیت اوراقدر این سامانه و براساس دستورالعمل توثیق اوراق

صورت برخط و آنی موجود نیست. از ایون رو ت بهگرفته شده است و از این رو برخالف رویه مورد انتظار، امکان ارائه اطالعا
رود برای ارتقای کارکرد این سامانه و کاهش دوره زمانی مورد انتظار برای ارائه تسهیالت، امکان دسترسی بوا حداقل انتظار می

 راهم شود.ها و موسسات اعتباری فبهادار، برای بانکصورت آنالین و ذیل دستورالعمل توثیق اوراقحساب کاربری و به
های مختلوف و حتوی معاونوت های صوادره توسوط صوندوقنامهالبته در خصوص وجوود سوامانه مشخصوی بورای ضومانت

برای مووارد مشوابه، عالموت سووال درج شود؛ هور چنود انتظوار  ۴1ریزی، اطالعاتی در دسترس قرار نگرفت و در جدول برنامه
باشند. این مساله در مورد انوواع مختلوف قراردادهوا نیوز صوادق اسوت. بوا ایون رود این نهادها از پایگاه داده الزم برخوردار می

شوود کوه های بیموه و حتوی در ترازناموه آنهوا، مشواهده میها براساس اطالعات مندرج در سایت شرکتنامهوجود در مورد بیمه
ه در خصووص جوواز سوبز گمرکوی، سوامانه ویژتواند موثر واقوع شوود. در زمینوه رسویدهای انبوار و بوهاستفاده از سامانه آنها می

هایی، موجود است. در مورد گواهی سپرده کاالیی نیز عملیوات ثبوت در سوامانه سومات ربط در گمرک و هر چند با کاستیذی
عنوان مشوکل کلیودی مشواهده ای بوهشود. با این وجود در خصوص دیگر انبارهای عمومی، عدم وجود چنوین سوامانهانجام می

 شود.می
آالت شوده و ماشوینآالت خریداریآالت و تجهیزات، هر چند اطالعاتی در مورد وجود سامانه برای ماشینمورد ماشین در

آالت منصووبه و یوا حتوی ای بورای دیگور ماشوینسنگین کشاورزی در دسترس قرار نگرفت؛ اما اطمینوان از عودم وجوود سوامانه
 رود.شمار میای بهمالی وثیقهه کارا از این اموال در فرآیند مورد انتظار تامینعنوان مانعی در استفادشده، بهتجهیزات خریداری

                                                                                                                                                                                         
رسانی وضعیت این دارایی سوهامداران برخووردار از سامانه جامعی برای اطالع ،نشده در بورسخاص پذیرفته سهامیهای سهام شرکت ،البته در این بین 1

هوا است و صرفاً در صورت توثیق نوزد بانکبهادار نیز صادق نشده در بورس اوراقمشارکت و صکوک منتشره و پذیرفته این مساله در مورد اوراق نیستند.
 عنوان وثیقه منظور خواهند شد.در سامانه اعتبارات بانک به
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شود و سامانه وضعیت پالک پلی  راهوور ناجوا و سیسوتم با این وجود در خصوص وسایل نقلیه این کاستی کمتر دیده می
نه جامع ثبت وثایق منقوول خواهود کورد. ای در این زمینه کمک موثری به ایجاد ساماونقل جادهجامع سازمان راهداری و حمل

هوا دنبوال موالی توسوط بانکهای موورد نظور در فرآینود تامیندر مورد دیگر انواع وسایل نقلیه نیز از آنجا که اسوتعالم از شورکت
خووردار ربوط برهای الزم برای بررسی و اعالم وضعیت ثبتی دارایوی ذیصورت داخلی از سامانهرسد باید بهنظر میشود، بهمی

 باشند. 
های موورد نیواز در شود که هر چند این دارایی به دلیل عودم وجوود زیرسواختدر مورد حق مالکیت معنوی نیز مشاهده می

گیرد؛ اما از امکان ثبوت در سوازمان ثبوت اسوناد و اموالک مالی اعتبارگیرندگان، مورد توجه قرار نمیشبکه بانکی کشور در تامین
 است. کشور در مرکز مالکیت معنوی برخوردار 

های الزم و براسواس اطالعوات در دلیل عودم وجوود زیرسواختبا این وجود در مورد حیوانات زنده مولود و غیور مولود، بوه
ای در دسوترس نیسوت و دسترس، امکان صدور شناسه و شناسنامه دام توسط وزارت جهاد کشاورزی فراهم است؛ اما سوامانه

 گیرد.یوانات زنده را در بر نمیربط نیز محدود بوده و تمامی انواع ححوزه ذی
ای برای ثبت وثایق منقوول در ای در خصوص زیرساخت سامانهشود که تا حدودی ساختار جزیرهبه این ترتیب مشاهده می

دلیل عدم توجوه بوه نقوش سوامانه جوامع و متمرکوز ثبوت امووال منقوول، پیونود و ارتبواط الزم بوین ایون کشور موجود است و به
گیوری ها از قابلیوت موورد انتظوار در گزارشرسد بسویاری از ایون سوامانهنون فراهم نشده است؛ هر چند به نظر میها تاکسامانه

ها جمعوی ایون سوامانهرود امکوان ارتقوا و همروز بودن برخوردار نباشند. با این وجوود انتظوار مویوضعیت دارایی و برخط و به
هوای ها و پایگاههای موجوود در سوامانهسوامانه جوامع موورد نظور، کاسوتی سوازیموجود باشود و ذیول طرحوی در راسوتای پیاده

 شده برطرف شود.ربط در طول برنامه تدویناطالعاتی ذی
در کنار مورد فوق، باید به این مساله نیز توجه شود که در نهایت باید ضرورت گسترش دامنوه سوامانه فووق بوه همکواری بوا 

هوای معتبور بهادار و اعتبارات اسنادی صادره توسوط بانکپذیری اوراقه در خصوص وثیقهویژسامانه ثبت دیگر کشورها، و به
 خارجی را نیز درنظر داشت.

 . زیرساخت اجرایی۹.۲.۲.۲
ای از مسایل باید مورد توجه قرار گیرد کوه از مقولوه برخوورداری بانوک از حوق تقودم در اجرا و اعمال حق وثیقه، دامنه گسترده

منظور بازیافت مناسب اعتبوارات به دیگر بدهکاران شروع و تا ابعاد توانایی تملیک و فروش سریع وثایق منقول بهاولیه نسبت 
 کند. ها با توجه ویژه به محدودیت ناشی از عمر عموماً کوتاه آنها، گسترش پیدا میشده به پشتوانه این داراییو تسهیالت اعطا

بوه های بوانکی نیواز نامهضومانت برایصرفاً ،  ۴1ع مختلف اموال منقول مندرج در جدول البته با توجه به اینکه از بین انوا
نامه اجرای مفاد اسناد رسمی و واسطه آیینصدور حکم از دادگاه برای صدور اجرائیه است و برای دیگر انواع اموال منقول و به

کننده سند توسط مراجع صالح ثبت یا سردفتر تنظیم قانون چک، بدون صدور حکم از دادگاه امکان صدور اجرائیه حسب مورد
رود با عدم نیاز به رجوع به دادگاه، تا حدود زیوادی رویوه اجورا کوتواه شوده باشود. بوا ایون وجوود وجود دارد؛ بنابراین انتظار می

موالی بوه پشوتوانه امینتر این مقوله در ادامه، شفافیت بیشتری را در ایون زمینوه بورای ارتقوای زیرسواخت اجرایوی تبررسی دقیق
 دهد.اموال منقول در اختیار قرار می
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 ۱عندی نهایی وثایق منقو  و غیرمنقو  ش که عانکی کشور عا توجه عه کارعری، ث   و سامانهط قه -۴1 جدول

 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی

ول
منق

ل 
موا
ا

 

 سامانه اعتبارات بانک   ثبت عادی وجه نقد

های حسووووووووواب
 بانکی

 دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت
 رویکرد کلی:

 سپرده نزد خود بانک: سند عادی
 ها: سند رسمیسپرده نزد دیگر بانک

 

 سامانه اعتبارات بانک 
  انداز ارزی و ریالیپ الحسنه حساب سپرده قرض

  الحسنه جاریحساب قرض
  حساب یارانه

 طال
 سامانه اعتبارات بانک ×  شود(سند عادی )چون عموماً سپرده طال نزد بانک توثیق می غیره نزد بانکه طال، شمش طال و کسطال شامل حساب 

   سند عادی اوراق گواهی سپرده سکه
 سامانه سمات

   سند عادی اوراق سکه

 بهاداراوراق

اق
ور
ا

ک 
یس
ن ر

دو
ر ب
ادا
به

لی
اخ
د

 

 یا دارایوومنتشووره اوراق مشووارکت و صووکوک انووواع 
 یو موسسوات اعتبوار یزکمر کن دولت، بانیتضم
 شده در بورس()پذیرفته مجاز

 سامانه سمات   سند عادی

نشوووده در  اوراق مشوووارکت و صوووکوک )پذیرفتوووه
 بورس(

  -  3سند عادی

 سامانه اعتبارات بانک   مانند سپرده در قالب سند عادی یا رسمی اوراق گواهی سپرده خاص و عام )ارزی و ریالی(

اق
ور
ا

ک 
یس
ن ر

دو
ر ب
ادا
به

جی
خار

 

شووووده توسووووط دولووووت یووووا بهووووادار تضمیناوراق
شوووده توسوووط بهوووادار تضمینمرکزی، اوراقبانوووک
کشووورهای مرکزی هووایهووای مرکووزی یووا بانکدولت

 ۴گروه الف

   ثبت عادی یا رسمی

 ربطسامانه ثبت وثایق کشور ذی
ای هووای توسووعهبهووادار صووادره توسووط بانکاوراق

شوده توسوط چندجانبه که نام آنها در فهرست اعالم
 مرکزی قرار داردبانک

   ثبت عادی یا رسمی

اق
ور
ر ا
سای

دار
بها

 

اوراق مشووووارکت بخووووش خصوصووووی، نهادهووووای 
 سامانه سمات   در صورت مبادله در بورس: سند عادی عمومی، صکوک

 مانند سپرده سند عادی یا رسمی گذاریای سرمایههاوراق گواهی صندوق
های صوووورفاً صووووندوق

گذاری با درآمود سرمایه
 ثابت

 
گذاری سووامانه صووندوق سوورمایه
 ذیل سامانه اعتبارات بانک

 سامانه سمات   ثبت عادی دولتیاسناد خزانه یا اوراق قرضه 

سها  سامانه سمات   سند عادیشوووده در های سوووهامی عوووام پذیرفتهسوووهام شووورکت م
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی
 بهاداربورس اوراق
نشووده در های سووهامی خوواص پذیرفتهسووهام شوورکت
 بهاداربورس اوراق

  -  سند عادی 

 ۵های واخواستیسامانه سفته   سند عادی سفته
 های صیاد و چکاوکسامانه   سند عادی چک

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی االجراقراردادهای الزم

 نامهضمانت

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی ۶های بانکینامهضمانت

   - داخلی اعتباری موسسات هاینامهضمانت
سووووامانه اعتبووووارات موسسووووات 

 اعتباری
صندوق  توسط صادره (یالیر-ی)ارز یاعتبار یهانامهضمانت
 موجوب بوه هکو ییهاصوندوق ریسوا و رانیوا صوادرات ضمانت
آوری، صووندوق شوووند )ماننوود صووندوق فوون  مییتاسوو قووانون

 ضمانت صنایع کوچک، صندوق تعاون(

 سند عادی
صوورفاً مجوووز اعطووای 
تسهیالت با اخذ وثایق 

 تکمیلی
  ؟

صووادرات و  های غیردولتووی توسووعههای صووندوقنامهتضوومین
  ؟ عدم توثیق - موسسات مشابه معتبر

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت

 ینتضووم یووا یو نظووارت راهبوورد یووزیرمعاونووت برنامووه ینتضووم
 یمرکزبانک موافقتدولت پ  از 

 سند عادی
صوورفاً مجوووز اعطووای 
تسهیالت با اخذ وثایق 

 الزم
  ؟

 سامانه اعتبارات بانک   سند عادی  المللیهای معتبر بیناعتبارات اسنادی دریافتی از بانک اعتبارات اسنادی
   عدم توثیق - سند دریافتنی

 قرارداد

وزارت جهووواد  یو دولتووو یملووو یاراضووو یواگوووذار یقراردادهوووا
 یکشاورز یلیو تکم یلیع تبدی، صنایکشاورز

 شرط تملیک: سند رسمی در واگذاری اراضی و اجاره به

در مواردیکووووه عرصووووه 
همیشه به نوام دولوت و 
صرفاً برای اعیوان سوند 

شوود، عمومواً صادر می
ایوون قراردادهووا توثیووق 
نشده و صرفاً در قالوب 
تسووهیالت تکلیفووی در 
صووورت احووراز وثووایق 
واجدشوووورایط دیگوووور، 

  ؟

کننوودگان دریافتقوورارداد فیمووابین وزارت جهوواد کشوواورزی و 
 اراضی برای پرداخت تسهیالت بانکی

  ؟

 یا حوق انتفواع از اراضویوو  یبوردارا بهورهیاجاره و  یقراردادها
  ؟ یاحداث یانیت اعیو سند مالک یو دولت یمل

مراجوع  یسوو اسوناد صوادره از ریو سا یاراض یقرارداد واگذار
سوازمان  وران،یا یصونعت یهواتشرک :رینظ ،واگذارکننده یقانون

هوا و مراتوع سوازمان جنگول ،یشهر نیسازمان زم ،یامور اراض
  ؟
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی
 شودتسهیالت ارائه می کشور

  ؟  سند رسمی برداری از معدنپروانه بهره
 سامانه شرکت بیمه   سند عادی های بیمه معتبرهای شرکتنامهبیمه نامهبیمه

 رسید انبارهای عمومی رسید انبار و کاال
 سامانه سمات   سپرده کاالیی: سند عادیدر قالب گواهی 

 سامانه جامع گمرکی   جواز سبز گمرکی: فعالً رویه نامشخص
  ×  دیگر انبارهای عمومی: صرفاً زیرکلید

آالت و ماشووووووین
 تجهیزات

  ×  سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی آالت )منصوبه(ماشین
پرداخوت معوامالت  یششوده از محول پو یداریآالت خرماشین
  یدولت

در صوووورت عووودم تووورخیص از  ؟  تا زمانیکه در محل نصب نشده: سند عادی
 گمرک: سامانه جامع گمرکی

  ؟  سند رسمی آالت کشاورزی )تراکتور، کمباین، ...(ماشین
  ×  سند رسمی یا سند عادی اما در اغلب موارد سند رسمی تجهیزات

 نقلیهوسایل 

   سند رسمی وسایل نقلیه نو و دست اول، و دست دوم
سووامانه وضووعیت پووالک پلووی  

 راهور ناجا

   سند رسمی نامه معتبرسند کشتی دارای بیمه
اسوووتعالم از شووورکت کشوووتیرانی 

 جمهوری اسالمی ایران

   سند عادی یا رسمی نامه معتبرسند هواپیما دارای بیمه
هواپیمووایی اسووتعالم از سووازمان 

 کشوری
آهوووون اسووووتعالم از شوووورکت راه ؟  سند رسمی سند واگن قطار

 ؟ عدم توثیق - لوکوموتیو جمهوری اسالمی ایران

   سند رسمی وسایل نقلیه سنگین
سامانه جامع سازمان راهداری و 

 ایحمل و نقل جاده

   سند رسمی شناورها
اسوووتعالم از شووورکت کشوووتیرانی 

 اسالمی ایرانجمهوری 

   عدم توثیق - - دارایی آتی

حووووق مالکیووووت 
 سند رسمی های اختراعی و ابتکاریحق مالکیت معنوی در طرح معنوی

صوورفاً مجوووز اعطووای 
تسهیالت در کنار اخوذ 

 وثایق تکمیلی
 

سووازمان ثبووت اسووناد و امووالک 
 کشور 

 )مرکز مالکیت معنوی(
  × توثیق عدم - حیوانات زنده غیرمولد  دام وطیور
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 نام سامانه ۲سامانه توضیحات ثبت وثیقه نوع دارایی
  ؟ عدم توثیق - حیوانات زنده مولد 

 اموال غیرمنقول

   سند رسمی 7امالک و مستغالت شهری

سووازمان ثبووت اسووناد و امووالک 
 کشور

 )اداره کل کاداستر( 

   اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی اسناد منازل روستایی
اراضی کشواورزی و محول اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشاع 

 های کشاورزیاجرای طرح
  اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی

 

   اگر دارای سند و یا سابقه ثبتی باشند: سند رسمی امالک مزروعی و باغات
   سند رسمی محل طرح

شود و سپ  در هنگام تبدیل قرارداد مشوارکت بوه ین تنظیم میدر مورد امالک و مستغالت شهری و برخی انواع وسایل حمل و نقل و تجهیزات که قرارداد در قالب مشارکت است، ابتدا سند عادی تعهد به تره -1
 شود. فروش اقساطی، سند رسمی تنظیم می

، و در صورت عدم اطالع و اطمینان کامل ×، در صورت اطمینان از عدم وجود سامانه از عالمت کننده طرح در مورد وجود سامانه از عالمت ها در کارگروه همراهیدر صورت اطمینان نمایندگان حقوقی بانک -۲
 از عالمت ؟ در جدول استفاده شده است.

توانند از ثبت عادی یا رسمی سپرده مربوطه ها میشدن امکان توثیق این سپردهکننده سود این اوراق در کنار اصل اوراق نیز هستند، بنابراین در صورت فراهمتوثیق سپرده دریافت دنبالها بهاز آنجا که برخی بانک -3
 براساس وجود سپرده نزد خود یا نزد بانک دیگر استفاده کنند. 

وام منعقود  یاعطوا یوژهو یپوول قراردادهوا المللویینکوه بوا صوندوق ب ییکشوورها یناند و همچنو توسعه درآمده یاقتصاد هاییکامل سازمان همکار یتاست که به عضو ییگروه الف شامل کشورها یکشورها -۴
 است. یمرکزمذکور بانک یم فهرست کشورهاخود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعال یدولت یارز هاییمذکور از پنج سال گذشته بده یکشورها ینکهمشروط به ا ،اندنموده

 اندازی نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است.شده است، اما هنوز در شبکه بانکی راهمرکزی طراحیهای بانکاین سامانه هر چند توسط اداره نظام -۵
منظور تضمین وام یا تسهیالت اعطایی خود و سایر موسسات نامه بهاعتباری غیربانکی دیگر مجاز به صدور ضمانتها و موسسات بانک 13/۴/1353مور   5۴۶۴7/53بخشنامه شماره  ۴3البته براساس ماده  -۶

صورت سپرده نقدی خواه بهنامه ریالی از ضمانتاین کار در صورتی مجاز شمرده شده است که صد درصد وجه ضمانت 1۴/6/135۶مور   ۲۵۵7۵۵/5۶بخشنامه شماره  ۵۲اعتباری نیستند. با این وجود در ماده 
 دریافت شده باشد.

 امالک و مستغالت شهری وقفی، در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند. -7
های هوا و پرسشونامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکلسات هم(، اطالعات حاصل از ج135۲نژاد )(، والی1375 -135۶مرکزی )های نظارت بانکشده محقق از بخشنامهبندیخذ: اطالعات استخراج و طبقهآم

 ها.ارسالی برای ادارات حقوقی بانک



  یدر شبکه بانک یرمنقولاموال منقول و غ سپارییقهوث یتوضع
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 الف. حق تقدم اولیه
در این زمینه، حق تقدم اولیه بانک نسبت به مال غیرمنقول در فرآیندی خارج از ورشکستگی و در فرآیند ورشکستگی بایود 

، طلبکوار 1قانون اجرای احکوام مودنی 1۴6ماده  1این خصوص و در شرایط غیر از ورشکستگی، براساس بند بررسی شود. در 
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 

 ای به فرد داده شده است.غیرمنقول دارایی وثیقه
اند نسوبت بوه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکارانی که دارای وثیقه ۵6ند ورشکستگی نیز براساس ماده در فرآی

شووند. در ایون موورد نیوز حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش، مقدم بر سایر بسوتانکاران قورار داده می
 گیرد.ای را در بر میرمنقول وثیقهقانون کلی بحث کرده و هر دو نوع مال منقول و غی

گاه نسبت به موال منقوول هرقانون اجرای احکام مدنی،  1۴۶با این وجود توجه به این نکته ضروری است که براساس ماده 
یوا سوند رسومی  اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعوی ؛شخص ثالث اظهار حقی نماید ،شدهیا غیر منقول یا وجه نقد توقیف

د و شوودر غیر این صوورت عملیوات اجرایوی تعقیوب موی .شودتاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می باشد که
 .تواند به دادگاه شکایت کندجلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می مدعی حق برای

تقودم اولیوه اسوت و در کنوار آن مقودم بوودن بنابراین براساس ماده فوق، ثبت رسمی سند رهنی یا توثیقی از الزاموات حوق 
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.
شوود کوه برنوده االجورا، مشواهده میناموه اجورای مفواد اسوناد رسومی الزمآیین 1۲1ماده  ۶ویژه به بند  با این وجود با توجه

ای و خودمات شوهرداری از حوق تملیوک و های مالیواتی، بیموهمزایده فروش دارایی توثیقی یا ترهینوی، پو  از پرداخوت بودهی
پ  از پرداخت دیون دولتی، حق تملیوک و تصورف دارایوی صراحت، اعتباردهنده تصرف دارایی برخوردار است. از این رو به

 ربط را دارد.ذی
به این ترتیب با وجود مواد مندرج در قانون احکام مدنی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی که حق تقدم اولیوه را بورای 

پذیر از حوق تقودم ا در عمل، وثیقهگیرد؛ امدارنده وثیقه در شرایط خارج از ورشکستگی و ورشکستگی اعتبارگیرنده در نظر می
شده که بوه ثبوت رسومی نسوبت بوه ثبوت عوادی در یوک ثانویه پ  از دولت برخوردار است و مقررات کشور نیز به نوعی تنظیم

 دهد.زمان، حق تقدم و اولویت باالتری می
االجورا رای مفاد اسوناد رسومی الزمنامه اجآیین 1۲1ماده  ۶بنابراین دسترسی اعتباردهندگان به مجموع دیون مورد نظر بند 

ای در دوره بازپرداخت اعتبار توسط اعتبارگیرنده، جهوت تحکویم وثیقوه و حفوظ حقووق صورت دورهقبل از اعطای اعتبار و به
ربوط بوا اصوول بانک، از اهمیت باالیی برخوردار است. همچنین الزام به ثبت رسمی بورای حفوظ حوق تقودم اولیوه در موال ذی

شوود و ضوروری اسوت ای میمالی وثیقوهای در تضاد است و منجر به افزایش چشمگیر هزینه تامینمالی وثیقهتامین متداول در
 ای شود. در تنظیم راهکارها به این مقوله نیز توجه ویژه

 همچنین عدم قطعیت فوق در حق تقدم اولیه مرتهن براساس مقررات پراکنده فوق به خوبی بیانگر نقش کلیدی ضورورت
ای است تا در عمل نیوز رویوه واحود و مشخصوی در مالی وثیقهربط در یک سند جامع برای تامینتجمیع قوانین و مقررات ذی

 ای بپردازند.مالی وثیقهگیری در تامیناجرا دنبال شود و هر دو طرف معامله بتوانند با شفافیت بیشتری به تصمیم
موجود در این زمینه در مراجع قضایی از اهمیت باالیی برخوردار است. در خصوص ثبت رسمی نیز توجه به تضاد قانونی 

قانون ثبت اسناد و امالک، فردی مالک خواهد بود که اسمش در پالک ثبتی درج شوده باشود. بوا ایون وجوود  ۲۲براساس ماده 
ا باطول کنود. بنوابراین وضوعیت تواند اعتبار ایون سوند رسومی رشود که فرد دیگری با یک قولنامه به تاریخ مقدم میمشاهده می

شود و ضروری است ابهامات موجود برطرف شود توا امکوان شفاف و مشخصی در عمل در مورد حق تقدم اولیه مشاهده نمی
 نفعان قرار گیرد.خصوص در مرحله اجرا در اختیار تمامی ذیای، بهمالی وثیقههای تامیناستفاده موثر از ظرفیت

                                                                                                                                                                                         
موأمور اجورا( بایود حوق تقودم هور یوک از های متعودد بوه قسومت اجوراء رسویده باشود، دادورز )در هر موورد کوه اجراییوهدر این بند عنوان شده است که  1

 د که اولویت با مورد زیر باشد:ی رعایت کنلهم را به ترتیبمحکوم
لوه محکوم، له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثوال آن یوا در توقیوف توأمینی یوا اجرایوی باشودعلیه نزد محکوماگر مال منقول یا غیر منقول محکوم
 .لهم حق تقدم خواهد داشتبه بر سایر محکومنسبت به مال مزبور به میزان محکوم



 بانکی ایرانسپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام های مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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 ب. اجرای حق وثیقه
ها در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال منقول بسویار متنووع و نواهمگون اسوت کوه ایون مسواله ناشوی از مشکالت بانکجن  

بنودی ایون مشوکالت در سپاری در شبکه بانکی کشوور اسوت. در اداموه بوا تمرکوز بور طبقهدامنه گسترده اموال منقول قابل وثیقه
قرراتی ناظر بور رویوه اجورا، مشوکالت خواص انوواع مختلوف امووال و براساس چهار حوزه مشکالت کلی، مسائل م ۴۲جدول 

 شود.صورت مبسوط به بررسی این موارد پرداخته میها، بههای موجود در رویه فروش این داراییمنقول و کاستی
 مشکالت کلی در رویه اجرا .۱ب.
 رویه طوالنی 

هوا در های بانکواحدهای اجرا در رسیدگی بوه پرونوده ها به سرعت اندکبا توجه به اذعان تمامی نمایندگان حقوقی بانک
اعمال حق وثیقه، ضرورت تدوین راهکاری حداقل برای کاهش هزینه زمانی تملیوک امووال منقوول بوا واگوذاری اجورا بوه 

 ها از امکان تملک سهام آن برخوردار باشند. کند که بانکها یا نهادی مستقل را متبلور میواحدی در بانک
شودن هوا بوه بروکراسوی اداری و طوالنیتر، عموماً در مورد اکثر انواع وثایق منقول، نماینودگان حقووقی بانکدقیق به بیان

ها اشاره کردند که این مساله صورفنظر از زموان طووالنی الزم بورای فوروش برخوی از آنهوا، کوارکرد فرآیند تملک این دارایی
 کند.فت اعتبار را تا حدودی با اخالل مواجه میوثایق منقول در زمان کمتر مورد نیاز در بازیا

 نقش کمرنگ شفافیت قانونی و رویه کوتاه در استفاده موثر از ثبت عادی 
هووا در شورایط فعلووی بوه نقوش نسووبی ثبوت رسوومی امووال منقووول در بازیافوت مطالبووات هور چنود نماینوودگان حقووقی بانک

تر وجود رویوه کوتواه و مووثر، از تملیوک آنوی توا امکوان نقش کلیدی غیرجاری در مقایسه با ثبت عادی اشاره کردند؛ اما بر
بهوادار تاکیود ویوژه داشوتند. در حقیقوت بوا وجوود فروش سریع دارایی در بازاری نقد همانند رویه موجود در توثیق اوراق

واسوطه نکوول و از ایون  بهادار، اما صراحت قانونی در زمینه امکان تملیک آنی دارایوی بوهتمرکز بر ثبت عادی توثیق اوراق
در کنوار وجوود بوازاری نقود در فوروش آن،  -بدون نیاز به طی کردن فرآیند رسمی اجرا  -رو انتقال سریع مالکیت دارایی 
 ها به استفاده از این وثایق ایفا نموده است.نقشی کلیدی در گرایش بانک

هوای منقوول ف و مووثر در توثیوق انوواع متعوارف داراییعنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی، تدوین رویه شفااز این رو به
انود، مشوتمل بور انوواع مختلوف سوپرده، طوال، سوکه و شومش طوالی بوه وثیقوه ها قورار گرفتهافراد که در سبد بدهی بانک

های با درآمد ثابت مورد توجوه قورار گرفوت. در حقیقوت تودوین و ابوالغ ایون رویوه بوه شده و اوراق گواهی صندوقسپرده
البیع و بوا درجوه هوای سوهلها بر این نووع داراییتواند با افزایش تمرکز بانکها با تاکید بر ثبت عادی توثیق آنها مینکبا

توجهی هوا توا سوطح قابولهای اجرایی باالی تملیک و فروش امووال منقوول تملیکوی را بورای بانکنقدشوندگی باال، هزینه
 شود.عنوان مانعی در این مسیر شناخته میاجرای احکام مدنی به قانون 1۴۶کاهش دهد. هر چند همچنان ماده 

 امین اموال 
ها با اشاره به مشکالت آنهوا در زمینوه روابوط کوارگر و در خصوص تملیک اموال منقول، برخی از نمایندگان حقوقی بانک

ربوط در تر قوانون و مقوررات ذیوجود آمده بین بانک با امین اموال منقول، نیاز به شوفافیت و صوراحت بیشوکارفرمایی به
هوا در پیگیوری این مقوله را عنوان کردند. همچنین مشکالت ناشی از عدم تبیین درست سازوکار معرفی امین اموال بانک

ها را با مشکل تعیوین اشوخاص صوالح و واجدشورایط عملیات اجرایی تملیک اموال توثیقی و بازداشتی، بسیاری از بانک
 منقول مواجه نموده است. عنوان امین اموالبه

 مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا .۲ب.
کنود. در هوا تحمیول میای، مشوکالتی را بوه بانکمالی وثیقهدر برخی موارد عدم تجمیع قوانین و مقررات موجود در تامین

بهوادار پذیر بوا دسوتورالعمل توثیوق اوراقد رقابتقانون رفع موانع تولی 15توان به امکان تضاد قانونی بند ب ماده این زمینه می
هوا و موسسوات گذاران بابت وثایق در رهون بانکگیرندگان و وثیقهدر خصوص ممنوعیت دریافت وکالت بالعزل از تسهیالت

 شدن استناد به تفسیر در رفع ابهام موجود در این زمینه در مراجع قضایی اشاره کرد.اعتباری و عدم موثر واقع
قانون ثبت اسناد و امالک در اجورای احکوام  ۲۲چنین ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده هم

هایی بوه تواریخ قبول از سوند ناموه و قولناموهدلیل وجوود مبایعهشدن روند اجرایی اسوناد رسومی بوهشود تا از متوقفمشاهده می
ربط سازی سامانه ثبت وثایق، ثبت آنی این موارد در سامانه ذیر صورت پیادهرسمی اجتناب شود و یا حداقل ضروری است د

 گیری تضاد منافع بالقوه الزامی شود.جهت عدم شکل
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 مشکالت مربوط به رویه اجرا در مورد انواع مختلفی از اموال منقول .۲ب.
 سپرده 

های ه مراجوع قضوایی دسوتور توقیوف حسوابکونیوز در موواردی، هنگامی پشوتوانه سوپردهدر وصول مطالبات غیرجاری به
ها بعضاً بوا قراردادهوای داخلوی و بودون تنظویم کنند؛ چون توثیق این حسابشخص صاحب حساب را به بانک ابالغ می

گیرد که از طریوق مراجوع شود که بانک در معرض ایراد و ادعای اشخاص ثالثی قرار میشده، مشاهده میسند رسمی انجام
ای با اعطای حق تقدم اولیه در مال، منوط به ثبوت مالی وثیقهاند. بنابراین فقدان الگوی متعارف تامینودهقضایی اقدام نم

 شود. زودتر آن در سامانه ثبت وثایق در کشور و با توجه به مثال فوق به خوبی مشاهده می
نه دستورالعملی اجرایی شود که نیاز به ثبوت بهادار و به پشتواای مشابه رویه ناظر بر توثیق اوراقدر حقیقت حتی اگر رویه

صوورت کامول حول های توثیقی در شبکه بانکی برطرف کند؛ بواز مشوکل بهرسمی حق وثیقه را در مورد بسیاری از دارایی
شدن وثیقه حاصل شود زیرا صوراحت قوانونی و عملیواتی الزم شود و حتی قبل از فرآیند اجرا ممکن است مساله زایلنمی

معنوی  ای وجود ندارد و همچنان در محاکم قضایی، تنظیم سند رسمی بهمالی وثیقهحق تقدم اولیه در تامین در خصوص
 شود.حق تقدم اولیه در مال شناخته می

 بهاداراوراق 
شوده بورای تر بوودن رویوه تعریفالوصوولهوا بوا وجوود اذعوان بوه شوفاف و سهلبهادار نیز بانکدر تملیک و فروش اوراق

 عنوان مثوال شورایطپشتوانه این دارایی، به برخی مشکالت موجود در این زمینوه نیوز اشواره کردنود. بوهحق وثیقه به اجرای
 نماد شدن بسته یا و سهام معامالتی ارزش زیادی در نوسانات به که منجر اقتصادی شدید نوسانات و نامطلوب اقتصادی

توثیق، بلکوه بوه عنووان موانعی در میوزان پوشوش بیشوتر ریسوک اعتبواری عنوان مانعی در را نه تنها به شودمی بورس در آن
توسط این دارایی عنوان کردند که این مقوله مسلماً باید با مدیریت مناسب ریسک در بانک پوشوش داده شوود. از ایون رو 

ی در محاسوبه ترتووان ضوریب تعودیل مناسوبشده بورای بازپرداخوت ایون تسوهیالت، میبا توجه به سررسید درنظر گرفته
 ارزش این اوراق در توثیق مدنظر قرار داد.

 انقضوای توا که خاص اشاره شده زمان مدت برای انتقال و نقل ممنوعیت همچنین در مورد سهام بورسی به امکان اعمال
ل دلینیسوت. در حقیقوت ایون محودودیت کوه عمومواً بوه موجوود بهوادارواگوذاری ایون اوراق و انتقال امکان مذکور، موعد

شوود، ربط و از طورف سوازمان بوورس بورای مودت زموان طووالنی اعموال میهای ذیهای مالی شرکتمغایرت در صورت
 کند. قابلیت نقدشوندگی این دارایی را با کاهش زیادی مواجه می

ر بوه نظر کارشناسوان حقووقی منجوهوا اسوت کوه بوهفروش این اوراق توسوط کارگزاری ٪۲مساله دیگر مورد اشاره، کارمزد 
بهادار و احتساب رود هنگام توثیق اوراقشود. البته در مورد این هزینه مسلماً انتظار میها میتحمیل هزینه گزافی بر بانک

تر مقودار اوراق الزم بهوادار در بوازار، مودیریت وثیقوه و تعیوین مناسوباین هزینه در کنار ریسک افت قیمتی شودید اوراق
گوذاری ایون تور در ارزشاری انجام شوود. از ایون رو نقوش تعیوین ضورایب تعودیل واقعیبرای توثیق و پوشش ریسک اعتب

 شود.اوراق مشاهده می
شده توسط بانک نیز در قالب فوروش بلووکی یوا خورد، بوه بهادار تملیکگیری در مورد چگونگی فروش اوراقنحوه تصمیم

تر، آورد. بووه بیووان دقیووقوجود موویهووا بووهای بانکدلیوول عوودم وجووود دسووتورالعمل و رویووه واحوود، عموموواً مشووکالتی را بوور
شوده توسوط بانوک و یوا کارشوناس نبودن این مساله که چه نهادی )ادارات اجرا، سوازمان بوورس، کوارگزاری معرفیشفاف

نقوش  رسمی دادگستری( مقام صالح برای ارزیابی تصمیم در مورد چگونگی فوروش ایون اوراق اسوت، در کنوار توجوه بوه
شده مشتری اثرگوذار این اوراق در بازار برای فروش که مسلماً بر قیمت فروش و ارزش بازاری دارایی تملیکحجم عرضه 

 کشد.تصویر میربط را بهسازی الزم در این رویه توسط مقامات ذیخواهد بود؛ ضرورت شفاف
هایی بوا مطالبوات سامانه سمات توسط بانکبهادار در ها مشکل عدم امکان بازداشت اوراقدر مورد فرآیند اجرا نیز بانک

کنند و ضرورت ارتقای ایون سوامانه های این سامانه عنوان میعنوان یکی از کاستیبهادار را بهاز دارنده اوراق شدهسوخت
 ها، پیشنهاد نمودند.را در این زمینه، جهت کمک به مدیریت ریسک اعتباری بانک

 چک و سفته 
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اجرایی چک از منظر برخورداری از جنبه کیفری و موفقیوت بیشوتر آن در بازیافوت مطالبوات غیرجواری با توجه به پشتوانه 
ها پیشنهاد جایگزینی چک به جای سوفته در پوشوش ریسوک اعتبواری در مقایسه با سفته، نمایندگان ادارات حقوقی بانک

 ها را ارائه کردند.ست ناموفق سفتهها در واخواتسهیالت اعطایی و از این رو کاهش بروکراسی موجود در بانک
سپاری چک با توسل اعتبارگیرندگان بوه مقولوه تبودیل تعهود و درخواسوت ای در وثیقههمچنین برای حل مشکالت کلیشه

شدن بانک از استفاده از وثایق، ضورورت آنها مبنی بر عدم امکان رجوع بانک به معامله اصلی و از این رو احتمال محروم
عنوان وثیقوه و تضومین در هوای اخذشوده از مشوتری بوهغ دستورالعملی در زمینه عدم امکان تبدیل تعهد چکتنظیم و ابال

تووان بوا تنظویم تعهدناموه یوا مودت نیوز میعنوان راهکوار کوتاهشوود. بوهها و اعتبارات اعطایی مشواهده میبازپرداخت وام
عنوان وثیقه و تضمین، تا حدود زیوادی ایون مشوکل ز مشتری بهشده اهای اخذای مبنی بر عدم تبدیل تععهد چکاقرارنامه

 را کنترل کرد.
و در مرحلوه  ٪3.۵در مورد سفته نیز عموماً هزینه باالی واخواست آن در کنار هزینه بواالی دادرسوی کوه در مرحلوه بودوی 

در خصووص واخواسوت و بر رعایوت مقوررات قوانون تجوارت تعیین شده، در کنار فرآیند طووالنی و زموان ٪۴تجدیدنظر 
الوصوول زیور سووال بورده شوده اسوت. البتوه مسواله عنوان وثیقه متقن و سهلرسیدگی به این دعاوی، در عمل ارزش آن به

 هزینه دادرسی باال در مورد چک نیز صادق است.
بوه صودور مساله دیگری که در زمینه چک و سفته مطرح است، عدم شناسایی امووال متعهود و ضوامنین اسوت کوه عمومواً 

شود. هر چند این مساله تا حدودی با مقوله عدم مودیریت مناسوب ریسوک اعتبواری در حکم اعسار از پرداخت منتهی می
ها و عدم اعتبارسنجی دقیق اعتبارگیرنودگان و ضوامنین قبول از اعطوای تسوهیالت نیوز مورتبط اسوت؛ بوا ایون وجوود بانک

شناسی رویوه کشور نیز جای تامل دارد. از این رو ضروری است با آسیب ناتوانی نظام مالی در شناسایی اموال یک فرد در
 و مقررات موجود در این زمینه، راهبردهای الزم برای برطرف کردن این مشکل تدوین شود. 

ها در مطالب ارسالی در قالب پرسشنامه تکمیلی طرح، به این مساله اشاره کورده اسوت کوه در این زمینه حتی یکی از بانک
های مالی، مرجوع اجراکننوده رای بایود بوه درخواسوت قانون نحوه اجرای محکومیت 15ساس رویه موجود و وفق ماده برا

هوا و موسسوات اعتبواری را بورای علیوه در بانکهای محکوممرکزی دستور دهد تا فهرست کلیه حسوابله به بانکمحکوم
ربط از قبیول ادارات ثبوت محول له، به مراجع ذیت محکومتوقیف به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین دادگاه به درخواس

دهد که احتمال تعلوق آن بوه محکووم علیوه وجوود ها دستور شناسایی و اعالم پالک ثبتی ملکی را به دادگاه میو شهرداری
د از گیورد و بعوماده مذکور، درخواست صودور قورار توامین خواسوته نیوز صوورت می ۲دارد؛ ضمن آنکه با توجه به تبصره 

 آید.عمل میهای بانکی و سایر اموال به شرح فوق از مرجع قضایی بهصدور قرار، درخواست شناسایی حساب
دلیل طوالنی بودن عملیات صدور اجراییه و عودم همکواری با این وجود در پرسشنامه تکمیلی فوق عنوان شده است که به

ی از شوعب اجورای احکوام مراجوع قضوایی در خصووص مناسب برخی دوایر اجورای ثبوت در کنوار عودم همکواری تعوداد
علیه در مواردی که دسترسی بوه شوماره حسواب و نوام شوعبه دارنوده حسواب های بانکی محکوماستعالم و توقیف حساب

در برخوی  -منظور پیگیری اقدامات قانونی نزد مراجوع قضوایی صرفنظر از هزینه و زمان به -باشد پذیر نمیبدهکار امکان
 شود.در نهایت نتیجه مطلوب حاصل نمیموارد، 

آالت و تجهیوزات و در مورد فوق، چرایی عدم وجود رویه الزم در شناسایی دیگر اموال فرد از قبیل وسایل نقلیه و ماشین
پووذیر بووودن دسترسووی مراجووع قضووایی بووه شووماره حسوواب بوودهکار؛ از بهووادار؛ و از همووه مهمتوور، چرایووی عوودم امکاناوراق

شناسی رویه فوق، پاسخ مناسبی برای آن یافوت رود در آسیبماند و انتظار میتی است که در ذهن باقی میمهمترین سواال
 شود.

تر در وصول مطالبات غیرجاری و در مواردی کوه نیواز بوه شناسوایی امووال منقوول و غیرمنقوول اعتبارگیرنوده به بیان دقیق
زی بورای انجوام ایون وظیفوه در کشوور، هموواره هزینوه زیوادی بور دلیل عدم وجود سوامانه یوا نهواد متمرکوموجود است، به

های قابل ثبوت در شود. این در حالی است که در صورت وجود سامانه ثبت اموال منقول و گسترش داراییها بار میبانک
تا حودود زیوادی  ای از این اموال، نظر به پوشش بخش اعظمی از اموال غیرمنقول ذیل سامانه کاداستر،آن به دامنه گسترده
ها در این زمینه کاسته خواهد شد و احتمال صدور حکوم اعسوار از پرداخوت توسوط مراجوع قضوایی بوه از مشکالت بانک

 شدت کاهش خواهد یافت.
 برداریقراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره 
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ها ، عموماً مشکالت زیادی برای بانکبرداریدر صورت نکول اعتبارگیرنده در قراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره
جانبه موجوود در منواطق آزاد شوکل ها که قرارداد سوه جانبوه مثول قراردادهوای جانشوینی و سوهآید. در این طرحوجود میبه
گیرد، با نکول متقاضی اعتبار و ظورف یوک سوال، بانوک بایود جانشوین بودهکار در طورح شوده و بوا الوزام بوه پرداخوت می
فروش رساند. برای فروش طرح نیز باید مزایوده برگوزار شوود و از ایون رو معوق طرح، آن را تکمیل کند و یا بهاالجاره مال

ید مواجه خواهد شد چون دادگاه عموماً بانک را چون دارای سمتی در طورح نیسوت رد بانک با مشکالتی در تخلیه و خلع
ربوط وارد موذاکره های صونعتی و یوا سوازمان ذیشرکت شوهرکها برای حل این مشکل با کند و از این رو بانکدعوی می

ربوط اخوذ های صونعتی یوا سوازمان ذیای مبنوی بور اقاموه دعووی از طورف شورکت شوهرکشده و در ابتدا از آنها وکالتناموه
 کنند. می

حوق بووده و ربط هم صرفاً نسبت به عرصه دارای ها نیز عموماً وضعیت اعیانی مشخص نیست و سازمان ذیدر این طرح
عموماً مالکیت عرصه با سازمان دولتی مربوطه است. با این شرایط، در برخی مووارد در ارزشوگذاری طورح بورای مزایوده، 

هووا، اعیووانی و عرصووه را در کنووار تجهیووزات و غیووره بووا هووم کارشووناس رسوومی دادگسووتری بووا عوودم اشووراف بووه ایوون طرح
گوذاری شودن فرآینود قیمتآورد و به طوالنیوجود میی را برای بانک بهکند و این مساله در نهایت مشکالتگذاری میقیمت
دلیل عودم وجوود سوازوکار مناسوب بورای اقودام، در نهایوت ایون قراردادهوا بوه عودم انجامد. در خصوص اعیانی نیز بهمی

 شوند.البیع بودن در اجرای حق وثیقه منتهی میالوصول و سهلسهل
ای، حقووق کوارگری و آیود، ناشوی از بودهی زیواد مالیواتی، بیموهوجود میها بوهبرای بانک هامشکل دیگری که در این طرح

ربط، این بدهی به جانشین منتقول های ذیقبوض خدمات شهری است که با نکول اعتبارگیرنده و جانشینی بانک در طرح
ها هور چنود کل در خصوص این طرحشود که در برخی موارد ارزش آنها حتی بیشتر از ارزش مطالبات بانک است. در می

دلیل مشکالت فووق، ؛ اما در نهایت به1ربط شده استبرای بسیاری از آنها، بانک موفق به اخذ قائم مقامی از سازمان ذی
هوای بنگاهوداری و حتوی عودم دلیل ضورورت کواهش فعالیتموفق بوه فوروش ایون امووال نشوده و در عمول نیوز بانوک بوه

جای اعتبارگیرنوده برخووردار نخواهود بوود. از ایون رو الوزام بوه ، از امکوان شوروع فعالیوت بوهبرخورداری از تخصص الزم
برگزاری مزایده، تنها راهکار در پیش روی بانک است که با مشکالت فوق، به فروش دارایی در مزایده نیز منتهی نخواهود 

 شد.
اگر امکان توثیق عرصه وجود داشته باشد، اسوتعالم از ها در این زمینه نیز توجه به این نکته ضروری است که در این طرح

شوود و توا حودودی امکوان مودیریت مشوکالت ناشوی از ایون اجتماعی در مورد میزان بدهی آنهوا انجوام میدارایی و تامین
بوا  های جانشوینی و غیوره،ها شاید برای بانک فراهم شود. با این وجود در قراردادهای اجاره به شرط تملیک و طرحبدهی

وجود آیود. بوا شود و از این منظر ممکن است مشکالتی برای بانک بوهتوجه به عدم توثیق محل طرح، رویه فوق اجرا نمی
ها توا پایوان سررسوید نهوایی گیری ایون بودهیهای فووق نیوز، مجودداً احتموال شوکلاین حال در صورت صفر بودن بدهی

ها و اخوذ های سواالنه در خصووص ایون بودهیذ اسوتعالمتسهیالت موجود است و برای حول ایون مشوکل، ضورورت اخو
تر، مودیریت پویوای وثیقوه نیواز بوه مودیریت رسود. بوه بیوان دقیوقتعهداتی از مشتری برای پوشش آنها ضروری به نظور می

 شوده درهای احتمالی و ضمنی ناشی از دارایی توثیقی دارد، نوه تودوین راهکواری ایسوتا بورای مشوکل پویوای انباشتهبدهی
 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 
. براسواس ۲شوودمقابول تحمیول نمیای از حقوق دولتی در هنگوام تملیوک موال بور طرفو تسویه دامنه مشخص و گسترده

ها، صرفاً پرداخت خالفی وسوایل نقلیوه موورد اشواره ی با نمایندگان حقوقی بانکاندیششده در جلسات هممباحث مطرح

                                                                                                                                                                                         
 شوده عنووان ،1375 مصووب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون 136 ماده اجرایی نامهآیین 7 البته در ماده 1
 قوائم مجووری، تعهوودات پذیوورش بووا مرتهون بانوک گذاری کرده،های فوق را نزد بانک سپردهای که اراضی و اعیان طرحنکول اعتبارگیرنده صوورت در که

 .بوود خواهود طورح مجوری مقوام
برداری از زمین مشابه توثیق امووال غیرمنقوول ممکون اسوت بانوک بوا مشوکل عودم پرداخوت دامنوه هر چند در قراردادهای تملیک اراضی و اجاره و بهره ۲

اجرا گذاشتن حق وثیقه در رابطه با دیگر وثایق تکمیلی منقوول های دولتی توسط اعتبارگیرنده مواجه شود، اما این مساله در صورت به ای از بدهیگسترده
ها به وجود نخواهد آمد. در حقیقت به دلیل ماهیت ترکیبی این قراردادها و براساس دامنوه وثوایق منقوول تکمیلوی اخذشوده در کنوار اخذشده در این طرح

 .محل طرح، از ماهیت صرف وثایق منقول برخوردار نخواهند بود
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قرار گرفت که در هنگام تملیک در کنار هزینه مالیاتی ناشی از معامله و هزینه ثبت سوند رهنوی در دفترخانوه بوه بانوک بوار 
   ق و دیون دولتی برخوردار است.بندی شدن در گروه حقوخواهد شد که صرفاً پرداخت خالفی به نوعی از قابلیت طبقه

قوانون کوار و الوزام ایفوای تعهودات در قبوال کوارگران  1۲ها براسواس مواده مشکالت کارفرما و کارگری هم در این شوهرک
عنوان جانشین کارفرما، بر دیگر مشکالت بانک در وصول مطالبات خواهد افوزود. همچنوین کمیتوه حمایوت قضوایی از به

بوا  136۶گذاری در قووه قضوائیه در سوال که براساس دستورالعمل حمایوت قضوایی از سورمایه 1هانگذاری در استاسرمایه
وجود هوا بوهگذاری و مالکیت مشروع ایجاد شده، عموماً در مرحله اجورا مشوکالتی را بورای بانکهدف حمایت از سرمایه

های ربوط خوودداری کنود. هور چنود ابالغیوهعوه ذیکند تا از اقودام اجرایوی روی قطآورد مبنی بر آنکه از بانک تقاضا میمی
ها وجوود نودارد. عمومواً هوا در برخوی اسوتانصادره از طرف آنها الزام اجرایی ندارد، اما امکان انجام ندادن آن بورای بانک

اجرایوی  شووند و جنبوهقضوایی شوناخته میهوا مرجوع شبهکنند که ایون کارگروهها عنوان میها در پاسخ به این ابالغیهبانک
شوود. بوا ایون وجوود در عرصوه عمول، یکوی از ایون های آنها صرفاً در قالوب تعامول و توصویه شوناخته میندارند و ابالغیه

هوا در اسوتان را صوادر کورده اسوت. از ایون رو اعوالم رسومی های استانی حتی دستور بازداشت مدیر یکی از بانککارگروه
ها هر چند در دستور کار قرار گرفته، اما ضروری است هر چه زودتر این تصمیم روههای این کارگاالجرا نبودن ابالغیهالزم

 ها برطرف شود.ها در استانربط در سرپرستی بانکابالغ و مشکل ذی
 هانامهبیمه 

ها نامهضومانتها ماننود ناموهها به این مساله اشاره کردند که هر چنود بیمهنامهها در خصوص بیمهنمایندگان حقوقی بانک
های بیمه هنگام بازپرداخوت و وصوول مطالبوات، ها هستند؛ با این وجود شرکتدر پوشش ریسک اعتباری مطلوب بانک

گیرند که این مساله بازپرداخت تسهیالت را دشووار کورده و بوا تاکیود زیواد بور ای را در نظر میمحاسبات خاص و پیچیده
شوند، در نهایت مبلغی بسیار کمتور از مقودار ی که منجر به مزید شدن تفسیرها مینامه و مسایل دیگرتاریخ تقاضای بیمه

کنند و معموالد با پوشش صورف های بیمه همچنین فرانشیز باالیی اخذ میکنند. شرکتمورد انتظار را به بانک پرداخت می
 دهند.اصل مبلغ تسهیالت، در مورد پوشش خسارت و سود، تعهدی نمی

ات نیز عموماً بانک باید قائم مقامی را به شرکت بیمه واگذار کند و در این شرایط اسناد و مدارک مربوط در وصول مطالب
تواند براساس این مدارک به وصوول باقیمانوده طلوب شود و بانک نمیبه تسهیالت اعطایی به شرکت بیمه تحویل داده می

دهنود بوا هوا در صوورت اخوذ سوفته از مشوتری، تورجیح میز بانکخود از اعتبارگیرنده بپردازد. البته در این شرایط برخی ا
تحویل سفته به شرکت بیمه، وصول بخشی از مطالبه به پشتوانه سفته را بوه شورکت بیموه واگوذار کورده و بورای باقیمانوده 

ذار کنند. در حقیقت وصوول بخشوی از اصول مطالبوه بوه شورکت بیموه واگوطلب خود از طریق قراردادهای عادی اقدام می
گیرنده نیوز کنود و بوه ایون ترتیوب تسوهیالتشود و بانک برای باقیمانده اصل و فرع، از طریوق قورارداد عوادی اقودام میمی
 ربط نماید. تواند شکایتی مبنی بر اقدام در جانبه برای یک طلب را به مراجع ذینمی

 آالت، مستحدثات، تجهیزات، مواد اولیه و کاالی وارداتیماشین 
آالت و مستحدثات در حدی است کوه حتوی ممکون اسوت الی استهالک و از این رو کاهش شدید ارزش ماشینریسک با

آالت از محول کارخانوه جهوت وانتقال ماشیندر زمان مزایده، عمر مفید آنها سپری شده باشد. در برخی موارد نیز بیم نقل
قوانونی، زمینوه مسواعدی را بورای ایون امور توسوط  رسود ضوعفنظر میعدم دسترسی بانک به این اموال وجود دارد که بوه

البته در کنار موورد فووق، عودم نظوارت کوافی بانوک بور ایون نووع وثوایق از منظور عودم  اعتبارگیرندگان فراهم نموده است.
 کننده به فرآیند فوق بوده است. جابجایی و عدم خروج از محل طرح نیز کمک

های داخلوی، عمور مفیود مرکزی و دسوتورالعملهای بانوکبراساس بخشنامهها در زمان اعطای تسهیالت و هر چند بانک
کنند؛ اما به دلیل آنکه همچنوان بوا مشوکالتی در زمینوه اسوتهالک این تجهیزات را خیلی کمتر از عمر مفید واقعی درج می

ند، ضورورت بوازنگری روزبودن تکنولوژی هنگام تملیک و فوروش دارایوی مواجوه هسوتباال و فاصله گرفتن تجهیزات از به

                                                                                                                                                                                         
ها عبارتند از: رئوی  کول دادگسوتری اسوتان یوا گذاری در قوه قضائیه، اعضای این کمیته در استاندستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه ۲براساس ماده  1

یر کول ثبوت های عمومی و انقوالب مرکوز اسوتان، مودجانشین وی، دادستان عمومی و انقالب مرکز استان، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رئی  کل دادگاه
 اسناد و امالک استان.
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تر ریسوک وثوایق تر در اعمال ضورایب تعودیل ارزش ایون امووال در هنگوام توثیوق و از ایون رو مودیریت مناسوببینانهواقع
 شود.مشاهده می
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 پش وانه اموا  منقو مشک ت موجود در عازیاف  مطال ات غیرجاری عه -۴۲ جدول
 مشکل موضوع حوزه

مشووووووکالت 
کلی در رویوه 

 اجرا

 رویه طوالنی
 هاپروندهسرعت اندک واحدهای اجرا در رسیدگی به 

 هابروکراسی اداری و طوالنی بودن فرآیند تملیک دارایی
نقش کمرنوگ شوفافیت قوانونی و رویوه کوتواه در اسوتفاده مووثر از ثبوت 

 عادی
بهادار با تکیه بر ثبوت عوادی و سورعت بواال در تملیوک و فوروش هایی مشابه رویه توثیق اوراقسازی رویهضرورت پیاده

 وجود تمرکز بر ثبت عادیدارایی توثیقی با 

 امین اموال
 مشکالت کارگر و کارفرمایی بین بانک و امین اموال منقول

 عنوان امین اموالمشکل تعیین اشخاص صالح و واجدشرایط به

 مشکالت مربوط به زیرساخت مقرراتی ناظر بر اجرا
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراقپذیر با قانون رفع موانع تولید رقابت 15تضاد قانونی بند ب ماده 

 قانون ثبت اسناد و امالک در اجرای احکام ۲۲ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا از منظر تمرکز بر ماده 

مشووووووکالت 
مربوووووط بووووه 
رویه اجرا در 
موووورد انوووواع 
مختلفوووووی از 
 اموال منقول

 هانزد بانکهای توثیقی با سند عادی مشکل ادعای اشخاص ثالث به سپرده سپرده

 بهاداراوراق

 بهاداراثرگذاری شدید نوسانات اقتصادی بر ارزش اوراق
 وانتقال سهام بورسی اعمال ممنوعیت نقل

 ها در کنار هزینه افت قیمت داراییبهادار تملیکی توسط کارگزاریهزینه کارمزد فروش اوراق
 بهادار تملیکی )بلوکی یا خرد(در فروش اوراق گیریعدم وجود رویه قانونی مشخص در چگونگی تصمیم

 بهادار در سامانه از طرف دیگر طلبکاران غیر از بانک اعتباردهندهعدم امکان بازداشت اوراق

 چک و سفته

 ضمانت اجرایی کمتر سفته در مقایسه با چک
 مشکل تبدیل تعهد در چک

 هزینه باالی دادرسی در مورد چکهزینه باالی واخواست و دادرسی در مورد سفته و 
 عدم شناسایی اموال متعهدین و ضامنین در مرحله اجرا 

 برداریقراردادهای واگذاری اراضی، اجاره و بهره

 مشکالت اجرایی ناشی از هر یک از راهکارهای الزام به جانشینی یا فروش در قراردادهای سه جانبه
 هاجانشینی در این طرحمشکالت کارگر و کارفرمایی در صورت 

 ها زمان اعطا یا در دوره بازپرداخت تسهیالتمقدار باالی دیون دولتی در این قراردادها و عدم استعالم این بدهی
 هانامشخص بودن وضعیت اعیانی در این طرح
 رد این قراردادهاهای صادره در موهابر اجرائیهگذاری در استاندخالت کارگروه حمایت از تولید و سرمایه

های بیمه و در بیشتر مواقع عدم پوشش خسوارت و سوود پرداخت مبلغی بسیار کمتر از مقدار مورد انتظار توسط شرکت هانامهبیمه
 تسهیالت
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 مشکل موضوع حوزه
 مقامی های بیمه بر واگذاری قائماصرار شرکت

 آالت، مستحدثات، تجهیزات، مواد اولیه و کاالی وارداتیماشین

 زیاد و کاهش ارزش شدیداستهالک 
 آالت از محل کارخانهبیم نقل و انتقال ماشین

 عدم نظارت کافی بانک بر این وثایق
 هاربط در بانکها توسط ادارات ذیبینانه در ضرایب تعدیل ارزش این داراییای و واقععدم بازنگری دوره

 شوندصورت الکترونیکی صادر میاخیراً بهعدم امکان توثیق الکترونیکی جوازهای سبز گمرکی که 

 مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا

 های سنتی موجودهزینه زمانی و اجرایی باالی فروش اموال منقول تملیکی در قالب روش
 ها ای موجود به سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانکهای جزیرهضرورت گذر از سامانه

 هاضرورت برگزاری مزایده و مناقصه الکترونیک در سامانه جامع مزایده و مناقصه اموال تملیکی بانک
 هاشناسی دقیق رویه ناظر بر فروش اموال تملیکی بانکعدم آسیب

 ها.حقوقی بانکهای ارسالی برای ادارات ها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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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 
 ونقل مواد مخدر توسط آنها فراهم است. خارج شدن از مالیت و مشکالت ناشی از حمل

ها با اشاره مجودد بوه مشوکل صودور الکترونیکوی یه و کاالهای وارداتی نیز بانکآالت، تجهیزات و مواد اولدر مورد ماشین
جوازهای سبز گمرکی و عدم برخورداری سامانه گمرک از کاربری اعالم عمومی وضعیت توقیف، توثیوق، تورهین و آزاد بوودن 

مکان ترهین یوا توثیوق مجودد آن نوزد واسطه اها بهجوازهای صادره، به مشکل عدم امکان توثیق جوازهای الکترونیکی در بانک
 ها یا مراجع اشاره کردند.دیگر بانک

 مشکالت مربوط به فروش دارایی در رویه اجرا .۲ب.
هوای سونتی فعلوی بوا وجوود های زمانی و اجرایی باالی فروش امووال منقوول در قالوب روشمساله دیگر مورد توجه، هزینه

انودازی ها است که نیاز به راهواع مختلف اموال منقول و عدم کارایی باالی این سامانهای در مزایده انهای جزیرهفعالیت سامانه
 کشد. ها را توسط قوه قضایه به تصویر میسامانه جامع مزایده اموال منقول تملیکی بانک

عالیت در ایون آوری و فروش اموال تملیکی، به فذیل سازمان جمعسامانه مزایده الکترونیک دولت )ستاد( در حال حاضر 
ساااانه اداری ااالی کننده باشد. همچنین های خصوصی کمکتواند در زمینه فروش اموال تملیکی بانکپردازد که نمیزمینه می
ارشوده در زبرگ هایهارتبواط بوین متقاضویان شورکت در مناقصوات و مزایودبرقوراری با هدف تسهیل در اطالع رسوانی و  )اداا 

تووان بوه های فعال در ایون زمینوه میدهد. از دیگر سامانهربط را در اختیار متقاضیان قرار میت ذی، صرفاً اطالعاسراسر کشور
سااااانه ااایاایم و اناقصااه کنوود. رسووانی میاشوواره کوورد کووه اطالعووات فوووق را در سووطح کشووور اطالع سااااانه پااارس نمااا دادم

 رسوانیاطالع و بوزرگ هایشورکت و هادر کارخانه مزایده یا مناقصه هر به مربوط اطالعات نیز با هدف نگهداری شمستیآی
هاا لینک اناقصه و اااییم الجلد در بانکتوان به در کنار موارد فوق می پردازد.ربط به فعالیت در این زمنیه میذی کاربران به

ها، تسوهیالت و منقول ایون سوازمانمانند کشتیرانی و هواپیمایی و غیره اشاره کرد که به پشتوانه اموال  هاو بسیاری از سازاان
 1اعتبار بانکی اعطا شده است.
ها احسواس شناسی فرآیند و رویه فعلی ناظر بر فروش اموال منقول تملیکی بانکای در زمینه آسیباز این رو نیاز به مطالعه

ی ایون نووع وثوایق تملیکوی های موجود برطرف و از سطح و سرعت مورد انتظار در نقدشووندگشود تا بر این اساس، کاستیمی
ای کارا برای اعمال حوق وثیقوه، سازی زیرساخت مقرراتی و سامانهتر تدوین و پیادهها اطمینان حاصل شود. به بیان دقیقبانک

دهود؛ در حالیکوه بورای تکمیول فرآینود فووق و واسطه نکول اعتبارگیرنده به نحو مناسبی افزایش میسرعت تملیک دارایی را به
واسطه نکول، نیاز به برخورداری از بازاری نقود بورای فوروش دارایوی اسوت کوه در ایون بانک به منابع از دست رفته به دستیابی

های الکترونیوک رسود طراحوی سوامانه جوامعی بتوانود بسویاری از مشوکالت موجوود را بوا برقوراری مزایودهخصوص به نظر می
 برطرف نماید.

 ل. رویه ناظر بر اموال غیرمنقو۹.۲.۲
 . زیرساخت مقرراتی۹.۲.۲.۱

  هوا بوه اشوتراک گذاشوته شود؛اندیشوی بوا نماینودگان حقووقی بانککه در جلسات هم ۴1با توجه به اطالعات مندرج در جدول 
بانک و براساس مقررات موجوود از امکوان توثیوق و تورهین در شوبکه بوانکی کشوور  تشخیص که به البیعسهل غیرمنقول اموال

 مبتنوی بور یرسوم باغوات، اسوناد و مزروعوی ، امالکییروستا شهری، منازل مستغالت و عموماً در قالب امالکبرخوردارند، 
شوده و بورای بندیهوا طبقهدیگور طرح ، و محولیکشواورز یهواطرح یاجورا محل و یکشاورز یاراض مشاع و مفروز تیمالک

رسود نظر نمیگیرنود. از ایون رو بوهاسوتفاده قورار می پوشش ریسک اعتباری انواع مختلفی از تسهیالت، توسط بانک هوا موورد
سپاری وجود داشته باشد، حتی امالک و مسوتغالت وقفوی مشکلی در خصوص محدود بودن دامنه اموال غیرمنقول قابل وثیقه

 نیز در شبکه بانکی کشور از امکان ترهین رسمی اعیان برخوردار هستند.
شوده در بندیآالت و تجهیوزات منصووبه و طبقهتوان ماشوینر کنار موارد فوق میالبته توجه به این نکته ضروری است که د

را نیز از گروه اموال منقول به گروه اموال غیرمنقول منتقول کورد. همچنوین  ۴1آالت و تجهیزات مندرج در جدول گروه ماشین
کان تنظیم سند رهنوی، هور چنود از نظور ماهیوت دلیل امدر گروه قراردادها، قراردادهای اجاره به شرط تملیک و واگذاری نیز به

                                                                                                                                                                                         
 نظر غیرفعال است. در سایت سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز بخش مناقصه و مزایده در نظر گرفته شده که به ،های فوقدر کنار سامانه 1
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ربوط در گوروه امووال بنودی موال ذیدلیل طبقهشووند؛ اموا بوهبنودی مینوع وثیقوه اولیوه )قورارداد( در قالوب امووال منقوول طبقه
 نوعی در زیرمجموعه اموال غیرمنقول جای داد.توان این قراردادها را نیز بهغیرمنقول، می

رسد محدودیتی در خصوص گستره امووال غیرمنقوول قابول توثیوق یوا تورهین در شوبکه نظر نمیع بهبه این ترتیب در مجمو
ها هایی موجوود بوود و در برخوی زمینوهبانکی کشور وجود داشته باشد. این در حالی است که در خصوص اموال منقول، کاستی

 شد.ای مشاهده میمالی وثیقهمینها در تانیاز به زیرساخت مقرراتی برای امکان استفاده از این دارایی
 ای. زیرساخت سامانه۹.۲.۲.۲

ای در ثبت اموال غیرمنقول، ابتدا بور نحووه ثبوت تورهین یوا توثیوق ایون امووال در در بررسی وضعیت موجود زیرساخت سامانه
منقول و غیرمنقول را فراهم کورده شویم. این امر امکان مقایسه بین رویه موجود در اموال قالب ثبت عادی و رسمی متمرکز می

های ثبوت کشد. سپ  بور سوامانهتصویر میو به صورت ضمنی امکان بالقوه تجمیع سامانه ثبت اموال منقول و غیرمنقول را به
شویم و در کنار توجه به امکان تلفیق و ادغوام آنهوا در یوک سوامانه بورای دسترسوی بهتور بوه اموال غیرمنقول موجود متمرکز می

های امووال منقوول موجوود را موورد توجوه قورار یت ثبتی اموال غیرمنقول، میزان همبستگی و نزدیکی رویه آنها بوه سوامانهوضع
 دهیم.می

 الف. ثبت
ربوط ابتدا توجه به این نکته ضروری است که در تورهین یوا توثیوق امووال غیرمنقوول، امکوان مالکیوت مشواع در دارایوی ذی

دلیل مشوکالت احتموالی در تفکیوک و افوراز ایون هوا بوه؛ با این وجوود بانک1نظر گرفته شده استبراساس مقررات موجود در 
دهند سند شش دانگ اموال غیرمنقول را تورهین یوا توثیوق کننود. ایون مسواله نوه تنهوا در موورد اموال هنگام تملیک، ترجیح می

وسوتایی، هموه انوواع اراضوی کشواورزی و محول امالک و مستغالت شوهری، بلکوه بوا شودت بیشوتری در موورد اسوناد منوازل ر
 های مختلف صادق است. طرح

مساله دیگری که در ترهین و توثیق این اموال باید مورد توجه قرار گیرد، نیاز بوه ثبوت رسومی اسوت. در حقیقوت براسواس 
 ح،صول ع،یوب ماننود شوده تثبو رمنقوولیغ امووال بوه راجوع معامالت هیکل های توسعه کشور،قانون احکام دائمی برنامه ۶۲ ماده
. از این رو در شود میتنظ رسمی اسناد دفاتر در رسمی طوربه باید، معامالت گونه نیا انجام به تعهد یا وعده زین و رهن ،اجاره

باید سند رهنوی در دفواتر اسوناد رسومی تنظویم شوود. بوا ایون وجوود صورفاً در  ۲ثبت ترهین یا توثیق این اموال، حتماً در نهایت
ها ای و غیوره؛ و اطمینوان از صوفر بوودن مقوادیر ایون بودهیهای بودهی مالیواتی و بیموهبودن اسوتعالممواردیکه به دلیل طوالنی

اعطوای سوریع اعتبوار، در موواردی ماننود ای و شناخت و اطمینوان کوافی بوه مشوتری؛ در کنوار نیواز بوه واسطه بانکداری رابطهبه
گشایش اعتبار اسنادی که مساله زمان از اهمیت باالیی برخوردار است؛ قورارداد تعهود بوه تورهین بورای فاصوله زموانی کوتواهی 

خذ شود ربط از فرد اشود تا امکان نقل و انتقال و رهن دوباره پالک ثبتی ذیای نیز از مالک اخذ میشود و وکالتنامهتنظیم می
 و پ  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 
شوود و بورای پوشوش ریسوک عهود بوه تورهین تنظویم میبرای واحدها تنظیم نشده است. از این رو برای این اموال هم قرارداد ت

شوند. در این موارد بوا اتموام قورارداد اعتباری، وثایق تکمیلی مانند سفته به امضای ضامن معتبر و غیره از اعتبارگیرنده اخذ می
 شود.ربط برای بانک فراهم میمشارکت و تبدیل آن به فروش اقساطی، امکان ترهین سند واحدهای ذی

بورداری از زموین در قالوب ه در برخی موارد نیز با توجه به آنکه مالکیت محل طرح با دولوت اسوت و صورفاً امکوان بهرهالبت
های مشخص به اعتبارگیرنده واگذار شده است، امکان ترهین اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی فراهم نبوده و صورفاً طرح

جانبه به توثیوق عوادی بانوک درخواهود آمود. در ایون شورایط در صوورت نکوول محل طرح در قالب قراردادهای جانشینی و سه
شوود. در هور دو صوورتم جانشوینی و مقابل، بانک ملزم به جانشینی در طرح و یا فوروش آن از طریوق مزایوده میاعتباری طرف

ا دارد و نوه در فوروش محول شود زیرا نه تخصوص و توانوایی الزم در جانشوینی رفروش نیز بانک با مشکالت زیادی مواجه می

                                                                                                                                                                                         
رفنظر از منقول یا غیرمنقول بودن آن در نظور قانون مدنی، این حق برای دارندگان کلیه اموال با مالکیت مشاع و ص ۵63در این خصوص با توجه به ماده  1

 گرفته شده است. 
شدن شرایط و یا زمان الزام به ترهین، رهن در قالب سند رسومی رهنوی شود و پ  از فراهمدر تعهد به ترهین، ابتدا توثیق در قالب سند عادی انجام می ۲

 انجام خواهد شد.
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ای، مطالبات کارگری و غیره اعتبارگیرنوده و های مالیاتی، بیمهشدن با مشکالت ناشی از پرداخت بدهیطرح امکان عدم مواجه
 ها همواره بانک باید از توثیق وثایق تکمیلی الزم اطمینان حاصل نماید.خلع ید فراهم است. از این رو در این طرح

دلیل وجود سوند رسومی بورای عرصوه و اعیوان، امکوان ادهای واگذاری و اجاره به شرط تملیک اراضی نیز بهدر مورد قرارد
شوود، عمومواً ثبت رسمی فراهم است. با این وجود در مواردیکه عرصه همیشه به نام دولت و صرفاً برای اعیان سند صوادر می

برای پوشش ریسک اعتباری استفاده نکنند و صرفاً در قالب تسوهیالت  ایعنوان وثیقهکنند از این قراردادها بهها سعی میبانک
 ها وجود دارد.تکلیفی و در صورت احراز وثایق واجدشرایط دیگر، امکان ارائه تسهیالت به دارندگان این قبیل دارایی
د رسمی وجوود نودارد. در اسناد منازل روستایی نیز در صورتیکه دارای سند ثبتی باشند، مشکلی در ترهین آنها در قالب سن

توانود بوه صورت عدم وجود سند رسمی، در صورت برخورداری از سابقه ثبتی و با مکاتبه با شوورای شوهر و روسوتا، بانوک می
آیند. البتوه در بیشوتر وجود میاین متقاضیان تسهیالت اعطا کند که این شرایط نیز بیشتر در شرایط اعطای تسهیالت تکلیفی به

فاً خود روستا دارای سند ثبتی است و زمین روستا به سهام کوچوک تقسویم شوده و خوود منوزل روسوتاییان دارای موارد نیز صر
توان براساس سابقه ثبتی مادر، سهم مشاعی را استخراج کرد و در رهن برد. در این شرایط ترهین سند ثبتی نیست. بنابراین می

 ی انجام شود.تواند براساس نقشه جامع روستا و طرح هادرسمی می
آالت و تجهیزات منصوبه عمومواً ها در جلسات هم اندیشی، در مورد ماشینهمچنین براساس نظر نمایندگان حقوقی بانک

 ها به ثبت عادی نیز در خصوص این اموال اشاره کردند.ها مبتنی بر ثبت رسمی است. با این وجود برخی از بانکرویه بانک
در مورد بخش اعظمی از اموال غیرمنقول، ثبت رسمی و ترهین در دفاتر اسناد رسمی توسوط شود که از این رو مشاهده می

های توسوعه ربط و با تاکید ویژه بور قوانون احکوام دائموی برناموهشود که رویه مورد انتظار، بر پایه مقررات ذیها دنبال میبانک
لکیت دولتی دارایی و یا رویه خارج از عرف بانک که حتوی در دلیل ماکشور است. با این وجود در مورد برخی از این اموال، به

 شود.ها انجام میمواردی ناق  قانون فوق است، ثبت عادی در توثیق این اموال توسط بانک
ای و های الزم در خصووص بودهی مالیواتی، بیموههمچنین با توجه به رویه موجود در ترهین رسمی، مبتنی بر اخذ اسوتعالم

ط به خدمات شهری، و ضرورت کنترل اسناد و مدارک مورد نیواز در کنوار پرداخوت هزینوه بواالی ثبوت رسومی؛ های مربوبدهی
مالی به پشتوانه ترهین اموال غیرمنقوول بسویار بواالتر از رویوه متوداول موجوود در توثیوق شود که نه تنها هزینه تامینمشاهده می

کردن فرآیند بروکراسی اداری فوق الزم اسوت. تری نیز برای طیمان طوالنیالمللی است؛ بلکه زعادی اموال منقول در رویه بین
بنابراین رویه موجود در ثبت این اموال با رویه موجود در بهترین عملکرد ناظر بر ثبت اموال منقول که بر ضرورت کوتواه بوودن 

اهنووگ نبوووده و از ایوون رو مطووابق رویووه زمووان ثبووت و هزینووه مووالی نزدیووک بووه صووفر را بوورای توثیووق ایوون اموووال تاکیوود دارد، هم
های متفاوت با رویکردهای متفاوت در ثبت توثیق اموال منقول و غیرمنقوول، بوه وضووح بوه تصوویر المللی، نیاز به سامانهبین

 شود.کشیده می
 های موجودب. سامانه
 ، اموالکییروستا شهری، منازل مستغالت و البیع در قالب متداول و مشتمل بر امالکبندی اموال غیرمنقول سهلبا طبقه
دیگور  ، و محولیکشواورز یهواطرح یاجرا محل و یکشاورز یاراض مشاع و مفروز تیمالک یرسم باغات، اسناد و مزروعی

شوود. بوا شود که امکان ثبت آنها در سامانه کاداستر فراهم است و از این منظر کاستی خاصوی مشواهده نمیها مشاهده میطرح
ای برای ثبوت ایون اقوالم از گوروه آالت و تجهیزات نصبی به گروه فوق، عدم وجود سامانهدر صورت افزودن ماشیناین وجود 

عنوان مشکلی در خصوص ثبت و امکان بازیابی عمومی وضعیت این اموال از منظر رهن، توثیق، بازداشوتی اموال غیرمنقول به
 شود.و آزاد بودن مشاهده می

توان در مرحله ورود بوه شوند، میآالت و تجهیزات خارجی که از طریق گمرک وارد کشور میماشین هر چند در مورد بیشتر
کشور از طریق سامانه جامع گمرک امکان ثبت وضوعیت آنهوا را فوراهم کورد؛ اموا بوا تورخیص از گمورک، دیگور ایون سوامانه از 

 شود.های موجود در این زمینه مشاهده میع خالءقابلیت رهگیری وضعیت این قبیل اموال برخوردار نبوده و نیاز به رف
از این رو برخالف اموال منقول، در مورد اموال غیرمنقول صرفاً در حال حاضر یک سامانه فعال وجود دارد که این سوامانه 

وده و نیواز آالت و تجهیزات منصوبه برخوردار نبنیز به دلیل نوع متفاوت دارایی تحت پوشش، از امکان تسری به حوزه ماشین
 شود.به انجام اقدامات الزم در این زمینه مشاهده می
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 . زیرساخت اجرایی۹.۲.۲.۲
در اجرا و اعمال حق وثیقه اموال غیرمنقول در کنار رویه ناظر بر اجرای این حق تا تملیک دارایوی، بایود برخوورداری بانوک از 

گیرد. از آنجا کوه ایون مقولوه در زیور بخوش قبلوی صورفنظر از نووع  حق تقدم اولیه نسبت به دیگر بدهکاران نیز مورد توجه قرار
ربوط خوودداری صورت جامع مورد بررسی قورار گرفوت، در ایون قسومت از تکورار مطالوب ذیبه -منقول یا غیرمنقول  -دارایی 

 شود.شده و صرفاً مشکالت موجود در اجرای حق وثیقه اموال غیرمنقول بحث می
االجورای اجرا گذاشوتن طلوب براسواس سوند رسومی الزمهوا بورای بوهغیرمنقول نظر بوه آن کوه بانکهمچنین در مورد اموال 

 االجرا، الزاماً نیوازی بوه صودور حکوم از دادگواه بورای صودور اجرائیوهنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمربط و براساس آیینذی
اه، تا حدود زیادی رویه اجرا کوتاه شده باشد. بوا ایون وجوود بررسوی رود با عدم نیاز به رجوع به دادگانتظار می، بنابراین 1ندارد
موالی بوه پشوتوانه امووال تر این مقوله در ادامه، شفافیت بیشتری را در این زمینه و بورای ارتقوای زیرسواخت اجرایوی تامیندقیق

 دهد.غیرمنقول در اختیار قرار می
 الف. اجرای حق وثیقه

ها در پرسشنامه ارسالی در این طورح بوه عنووان بندی مشکالتی که بانکستخراج و طبقهدر خصوص زیرساخت اجرایی با ا
رو در مرحله به اجرا گذاشتن وثایق غیرمنقول در بازیافت مطالبات غیرجاری عنوان کرده بودند، نهوایی کوردن آنهوا مسائل پیش
دسوت یوافتیم کوه در اداموه بوا  ۴۴و  ۴3بوه جوداول هوا؛ اندیشی بوا نماینودگان حقووقی بانکگذاری در جلسات همبا به اشتراک

 شود.تصویر کشیده میهای زیرساخت اجرایی وثایق غیرمنقول بهتوضیح ابعاد مختلف آن، به نحو مناسبی کاستی
 از آنجا که عموماً رویه ناظر بر اجرای حق مرتهن در اموال غیرمنقول بر پایه رویه تعریف شده در این زمینه در قالب ارتباط
موجود بین اداره ثبت اسناد و امالک کشور، اداره اجرای ثبت، و دفاتر اسناد رسمی اسوت؛ ابتودا بوه مشوکالت موجوود در ایون 

شود که بوه رویوه موجوود بوین سوه نهواد فووق ها بررسی میتر مورد اشاره توسط بانکرویه اشاره کرده و در گام بعد مسائل کلی
 شود.مرتبط نمی

 ربطهای ذیاز فرآیند و رویه . مشکالت ناشی۱الف.
 اداره ثبت اسناد و امالک 

 استعالم 
شوود کوه مشوکالت موجوود در رویوه اجورا و نواظر بور اداره ثبوت مشاهده می ۴3براساس اطالعات مندرج در جدول 

برای اسناد و امالک کشور، متمرکز بر مرحله استعالم است. به روز نبودن سامانه استعالم امالک و صرف وقت زیاد 
ها بوا حسواب کواربری بوه سوامانه فووق، مووانعی را ها به دلیل عدم دسترسی مستقیم بانکدریافت نتایج این استعالم

ها به معرفی سووابق یوک روز نبودن این سامانه نیز حتی یکی از بانکدر خصوص به ۲ها ایجاد کرده است.برای بانک
انه اشاره کرده است که چند سال پیش از زمان استعالم، ایون ملوک عنوان اموال مدیون در استعالم از این سامملک به

روز نبوودن سوامانه فووق، توانود ناشوی از بوهشده بود. البته این مساله نه تنهوا میمنتقل شده و از مالکیت مدیون خارج
 اشد.ربط بوده بتواند ناشی از کوتاهی دفاتر ثبت در ارسال خالصه معامالت به سامانه ذیبلکه حتی می

قوانون اراضوی دولوت، « ز»از آنجا که استعالم از این سوامانه نیوز عمومواً در خصووص عودم بازداشوت دارایوی و بنود 
های دولتی و ترهین قبلی آن است؛ بورای ها و مبتنی بر عدم وقوع ملک در محدوده طرحها، اوقاف و بانکشهرداری

شود همواره استعالم فوق مبتنی بور قدیمی، توصیه می برطرف کردن مشکالت ناشی از جانمایی ملک براساس اسناد
 ارائه دقیق جانمایی ملک نیز انجام شود تا مشکالت بالقوه ناشی از جانمایی نادرست برطرف شود.

 ادارات اجرای ثبت 
 ،۴3مشکالت موجود در رویه اجرای اموال غیرمنقول و ناظر بر ادارات اجرای ثبت، براساس اطالعات مندرج در جدول 

دهنود و از بایگوانی، هوا را در زیرسواخت اجرایوی بوه خوود اختصواص میبخش بیشتر و در حقیقت اصلی مشکالت بانک

                                                                                                                                                                                         
ربط به دالیل مختلف از ارزش بازاری الزم برخوردار نیست؛ و یوا بوه علوت ویژه در شرایطی که دارایی ذیهتوانند براساس صالحدید و بها میالبته بانک 1

های اعتبارگیرنوده، بوا وجوود عدم امکان وصول تمامی طلب با فروش مال غیرمنقول به واسطه دیون دولتی باال؛ با رجوع به دادگاه و توسل به دیگر دارایی
 به بازیافت مطالبات خود بپردازد. تر، رویه اجرای طوالنی

 ها بر ضرورت برطرف کردن این کاستی اصرار داشتند. ها با اشاره به میسر نبودن امکان استعالم سامانه در شهرستانحتی نمایندگان حقوقی بانک ۲
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های گوذاری دارایوی، فرآینود مزایوده، هزینوههوا، قیمتپیگیری، صدور اجرائیه، اختالف در نحوه محاسه میزان طلب بانک
 شود. اجرا تا دریافت طلب را شامل می

  محدودیت پیگیرینحوه بایگانی و 
ها هموواره بوا مشوکالتی در بایگوانی دلیل عدم وجود اتوماسیون اداری، بانکتر در ادارات اجرای ثبت بهبه بیان دقیق

مواجه هستند. این در حالی است که با برقوراری اتوماسویون اداری واقعوی و کوارا، و  ۲و محدودیت پیگیری 1هاپرونده
هوا بوه سوامانه فووق در قالوب سترسوی الکترونیوک نماینودگان ادارات حقووقی بانکوجود آمودن امکوان داز این رو بوه

توانود حول شوود؛ ها و پیگیوری آنهوا میحساب کاربری؛ نه تنها بسیاری از مشکالت موجود در زمینه بایگوانی پرونوده
عملیات اداری ناظر بور بلکه مدیریت زمان کارکنان ادارات اجرای ثبت نیز با تمرکز بیشتر بر عملیات اجرایی به جای 

توانود ها، به نحو موثرتری انجام خواهد شد و تا حدودی اثر مشکالت ناشی از کمبود نیورو در ایون ادارات میپرونده
ها بایود موورد مدیریت شود. بنابراین در گام اول، ارتقای اتوماسیون اداری و طراحی سامانه الزم برای پیگیری پرونده

هوا و کارکنوان ادارات ثبوت در اختصواص وقوت بوه اسطه آن، مشکالت نمایندگان حقوقی بانکوتوجه قرار گیرد تا به
 ربط تا حدود زیادی کاهش یابد. ارتباط سنتی بین ارباب رجوع و کارشناس ذی

 صدور اجرائیه 
قی ها با مشکالت زیادی در صدور اجرائیه مواجه هسوتند کوه براسواس نظورات نماینودگان حقوودر مرحله بعد، بانک

ها، دو حوزه ابالغ اجرائیه و اصالح مبلغ آن را در کنار عدم صودور اجرائیوه بورای قراردادهوای اجواره بوه شورط بانک
 گیرد. تملیک در بر می

بینی اصالح اشتباهات در تقاضوانامه صودور در حقیقت طوالنی بودن زمان مورد نیاز برای ابالغ اجرائیه و عدم پیش
وجود آورده هوا بوهواسطه عدم وجود وحدت رویه، مشکالتی را برای بانکای در این زمینه بهسلیقهاجرائیه و برخورد 

 شود.و نیاز به اصالح رویه موجود مشاهده می
عنوان اصول در در این خصوص توجه به این نکته ضروری است که زمان صدور اجرائیه، حداکثر مبلغی کوه بانوک بوه

سقف ارزش سند رهنی است و معموالد شعبه مقدار مطالبات بانک شامل اصل، سوود تقاضای اجرائیه درج می کند، 
کنود. حوال اگور بانوک در شود، محاسوبه و بوه اداره حقووقی بانوک اعوالم میو جریمه را تا روزی که اجرائیه صادر می

از سوقف سوند  اجرایوی صوادره توسوط بانوک محاسبه مطالبات اشتباه کرده باشد و در شرایطی که سوقف تقاضوانامه
توان تا سقف سند رهنی اجرائیه را اصالح کرد و ثبت هم عموماً باید این اصالحیه را بپوذیرد. رهنی بیشتر نباشد، می

ای بیش از سقف سند رهنوی منتهوی شوود، ثبوت عمومواً با این وجود اگر اشتباه موجود در محاسبات به مقدار مطالبه
 آید. وجود میرای بانک مشکالتی بهپذیرد و از این منظر باصالحیه را نمی

توانود هوم در مورد قراردادهای اجاره به شرط تملیک نیز ادارات ثبت با مطرح کردن این مسواله کوه چگونوه بانوک می
گوذارد و هوم اقسواط تادیوه نشوده را عین مستاجره را به دلیل تخلف مستاجر از شروط قرارداد در مالکیوت خوود باقی

کننود از ها عموماً سوعی میورزند. از این رو بانکاجراییه به استناد قراردادهای فوق اجتناب می مطالبه کند، از صدور
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. 
ها اسوت. در حقیقوت بوا نامهها، عدم صدور اجرائیوه از طورف ادارات اجورای ثبوت بورای ضومانتانکمشکل دیگر ب

 یکوه در اجورا ییه قراردادهوایوکلشده صراحت عنوانقانون عملیات بانکی بدون ربا، به 1۵وجودیکه در اصالح ماده 

                                                                                                                                                                                         
 عودم و( بواال غیرجواری مطالبوات بوا هایپرونوده برخوی ویژهبوه) اجورا ادارات در اجرایوی هایپرونده شدن ها حتی به مفقوددر این زمینه برخی از بانک 1

ای بورای ها اشاره کردند که در برخی موارد نیوز بوه دلیول وضوعیت نامناسوب بایگوانی، پرونودهبر بایگانی پرونده کافی نظارت عدم و امر مسرولین همکاری
  مدت نامعلومی مفقود شده است.

ر د هفتوه در روز 3 یوا ۲ به هابانک نمایندگان مراجعه زمان کردن تعطیل بودن ادارات اجرای ثبت در روزهای پنجشنبه و محدود توان بهر این زمینه مید ۲
 ننمایندگا برای روز در پرونده 3 به مطالباتی هایپرونده پیگیری تقلیل دستورها، در کنار روز در ماه به نمایندگان هر بانک در استان ۲تهران و اختصاص 

ها در شنبه و محدودیت بیشتر پیگیری پروندهدر تهران در کنار عدم پذیرش پرونده در روزهای شنبه و سه بانک معوق هایپرونده تعداد به توجه با هابانک
ثبوت  اجورای معاونوت جانب از صادرهتهران،  ثبت اجرای اداره کارشناسان با بانک نمایندگان مالقات و دسترسی امکان عدماشاره کرد. البته  هاشهرستان
 یز به مشکل فوق افزوده است.ن  دیگر ادارات از متمایز روال ایجاد و این استان
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اما در عمل ادارات اجورای ثبوت بوه ایون  است؛ یدر حکم اسناد رسم اند،شدهن منعقد ین طورفیبو ون قانون مبادله یا
نامه دسوتورالعمل نواظر بور ضومانت 1۲مقوله توجه ندارند. در حقیقت در برخی مووارد ایون ادارات بوه اسوتناد مواده 

ایون در حوالی اسوت کوه  .1کنندنامه خودداری میاز صدور اجرائیه بر قراردادهای ضمانت 13۶5بانکی ریالی مصوب 
یل اعطای تسهیالت بانکی، کلیه قراردادهای بین بانوک و مشوتری در اجورای قوانون عملیوات قانون تسه 7حتی ماده 

هوا ملوزم بوه رجووع داند. از این رو در بسیاری از موارد بانکاالجرا میبانکی بدون ربا را در حکم اسناد رسمی و الزم
 د.شونربط برای موارد فوق میبه محاکم قضایی برای رسیدگی و دریافت حکم ذی

 اختالف در نحوه محاسبه 
نظر بین بانک و ادارات اجرای ثبت وجود دارد که منجور بوه بالتکلیوف در نحوه محاسبه مطالبات نیز عموماً اختالف

 مقوررات مدنی و براساس مشارکت تسهیالت قراردادهای عنوان مثال درشود. بهها میشدن بخشی از مطالبات بانک
 بانوک الشورکهسهم اصول به متعلقه سود عنوان تحت مشخص مبلغی یا درصد درج و تعیین مشارکت، عقد بر حاکم

 عمومواً از نیوز ثبوت رو ایون از. نیسوت مجواز تنظیموی قورارداد در اعطوایی تسهیالت مبلغ اصل به آن نمودن اضافه و
 اصول براسواس مقودار صورفاً را تادیوه تواخیر جورائم و کرده خودداری قرارداد در مندرج مبلغ بر مترتب سود پذیرش

هوا و موسسوات شود. بوا ایون وجوود بوا اسوتفتای کوانون بانکمی متضورر بانوک رو ایون از و کرده تسهیالت محاسبه
اعتباری خصوصی از مقام معظم رهبری در خصوص شبهه جایگزینی تسویه کامل بدهی با تسویه کامول اصول بودهی 

یافت نظر رهبری مبنی بر منظوور شودن سوود مربوطوه بوه مقودار به اضافه سود متعلقه به وام یا تسهیالت بانکی؛ و در
عنوان موانعی در بازیافوت گیری بدهی طبق یکی از عقوود شورعی؛ ایون مشوکل دیگور بوهاصل بدهی، در صورت شکل

 ۲شود.ها در رویه اجرای ادارات ثبت اسناد و امالک کشور منظور نمیمطالبات غیرجاری بانک
محاسوبه اصول و سوود قراردادهوای مشوارکت مودنی، ناشوی از لحواظ خسوارت دوران  ها در نحووهمشکل دیگر بانک

مرکزی، وجوه التوزام در عقووود توقوف اسوت کوه موورد قبوول ادارات ثبوت نیسوت. همچنوین براسواس بخشونامه بانوک
شود. با ایون وجوود اجورای ثبوت، دریافوت خسوارت را فقوط بورای مشارکتی بر اساس اصل و سود مترتبه حساب می

 تسهیالت فوق مجاز می داند. اصل
هایی مانند هزینه صدور برگه اجرائیه مواجه هستند. بوا ایون وجوود اداره ها در فرآیند اجرا با هزینهاز طرف دیگر بانک

دهود. در ایون شورایط بانوک های اجرا از بانک، فک رهون را انجوام میثبت بدون هماهنگی با بانک و استعالم هزینه
ها پیگیوری و مراحول مضواعفی را طوی کنود. از ایون رو ضوروری اسوت اسوتعالم ریافت این هزینوهباید مجدداً برای د

 های اجرا نیز از بانک برای تسویه نهایی و قبل از فک رهن مورد توجه قرار گیرد.هزینه
 گذاریقیمت 

اسوت. در مرحلوه اول، گوذاری ای در فرآیند اجرا مواجوه نمووده، قیمتها را با مشکالت عدیدهحوزه دیگری که بانک
عدم درنظرگرفتن مهلت زمانی محدود برای کارشناس رسومی دادگسوتری در ارزیوابی امووال غیرمنقوول؛ و در مرحلوه 

ها پدید آورده و فرآیند دادرسی را طووالنی دوم، عدم تخصص کافی برخی از این کارشناسان؛ مشکالتی را برای بانک
ت ثبت بر اعمال محدودیت زمانی در ارائه نظر کارشناسی و اعمال جریمه بور نموده است. از این رو تغییر رویه ادارا

توانود کموک مووثری بوه حول نسوبی ایون مسواله دستمزد کارشناس به ازای هر روز تاخیر در ارائه نظور کارشناسوی می
   3نماید.

رسومی در بازدیود و  االجورا در ممانعوت از ورود کارشوناسنامه اجرای مفواد اسوناد رسومی الزمهمچنین سکوت آیین
گذاری، با توجه به فرآیند طوالنی اخذ مجوز ارزیابی ملک از خارج که منجور بوه اطالوه زموان وصوول مطالبوات قیمت

                                                                                                                                                                                         
. تعهودات ناشی از صدور ضمانتنامه از رابطه پایه کندمیقانون مدنی صادر ( 13)ضمانتنامه را به استناد ماده  یسسه اعتبارومدر این ماده عنوان شده که  1

 یمربوط به آنها، در تعهود مؤسسوه اعتبوار یمربوط مستقل بووده و اختالفوات میان ضمانتخواه و ذینفع و یا ایرادات و ادعاها یقراردادهاو سایر روابط و 
 .به پرداخت وجه ضمانتنامه به ذینفع، مؤثر نخواهد بود

تسوویه کامول »ی  کل بانوک مرکوزی در خصووص جوایگزینی این کانون در متن استفتای خود به پاسخ مثبت فقهای شورای نگهبان در پاسخ به سوال رئ ۲
 اشاره نموده است.  13۶1در متن کلیه قراردادهای بانکی در سال « تسویه کامل اصل بدهی»با « بدهی

ربط توسط بانک، امکان ارائه درخواست ارزیوابی مجودد بورای البته توجه به این نکته ضروری است که در صورت عدم پذیرش نظر قیمتی کارشناس ذی 3
 شود.بانک در نظر گرفته شده است که در ادامه به آن پرداخته می
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گذاری اموال غیرمنقول اسوت. از ایون رو ضوروری اسوت ها در فرآیند قیمتشود، از جمله مشکالت اجرایی بانکمی
ربط راساً در همان مراجعه اول، حوق ف مالک یا متصرف، کارشناس ذیتدابیری اندیشیده شود تا در صورت استنکا

آالت در نظیور ماشوین -ارزیابی ملک از خارج را داشته باشد. در این شورایط اگور راهون مودعی وجوود امووال بیشوتر 
انجام بوده و به نظر کارشناسی اعتراض دارد؛ در مرحله دوم، کارشناس جدید با رفتن به داخل ملک و  -محل طرح 

تر نبایود عودم همکواری راهون، منجور بوه توقوف عملیوات ارزیابی کامل، نظر نهایی را ارائه خواهد کرد. به بیان دقیق
 تر شدن آن شود.اجرایی و یا طوالنی

گوذاری امووال غیرمنقوول عنووان کردنود، طووالنی بوودن رویوه ها در رویه اجرایی ناظر بر قیمتمقوله دیگری که بانک
شودن رویوه یمت است که طوالنی بودن رویه ناظر بر تنظیم صوورتمجل  مزایوده نیوز بور شودت طوالنینهایی شدن ق

تا قیمت کارشناسی اعوالم  کشدطول می ماه ۶ اول مرحله در افزاید. طوالنی بودن این رویه در حدی است کهفوق می
 شود. قطعی کارشناسی متقی تا الزم است زمان سال 3 تا 1 بین باشد داشته وجود اعتراضی اگر شود و

 از یکسوال گذشوت بوا االجورا،الزم رسومی اسوناد مفواد اجرایوی ناموهآیین 131 ماده ۲ تر براساس تبصرهبه بیان دقیق
 مزایوده، صوورتمجل  تنظویم از قبول و توا طورفین از یوک هور درخواسوت بوه غیرمنقوول، مال ارزیابی قطعیت تاریخ

 مطرح جلسه به باقیمانده روزهای آخرین در را ارزیابی به اعتراض بدهکاران رو این شود. از تجدید تواندمی ارزیابی
 مزایوده جلسوه توا زیوادی زموان و بوه ایون ترتیوب آورنود فوراهم را اجرایی روند پیش از بیش اطاله موجبات تا کنندمی

صوورتمجل  مزایوده افتد. بنابراین با اصالح رویه فوق و سورعت عمول بخشویدن بوه فرآینود تنظویم می فاصله مجدد
توان از بروز این مشکالت و ضایع شدن حقوق مادی دو طرف به واسطه نوسان باالی قیمت اموال غیرمنقوول در می

 کشور جلوگیری کرد.
البته در ارتباط با تبصره فوق نیز توجه به این نکته ضروری است که اعتبار یکساله قیموت کارشناسوی بوا تبصوره مواده 

ماهه قیمت کارشناسی در تضاد است. از این رو الوزام  ۶شناسان رسمی دادگستری مبنی بر اعتبار قانون کانون کار 15
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.
 ارزش از بویش مبوالغی های غیرواقعوی و بوهگوذاریگوذاری، مبتنوی بور قیمتر قیمتها دمساله دیگر مورد اشاره بانک

 قبوال در مورتهن به وثیقه تملیک قانون ثبت اسناد و امالک، اصالحی 3۴ ماده ثبتی است. از آنجا که در پالک واقعی
 واقعوی االجورا، ارزشالزماجورای مفواد اسوناد رسومی  ناموهآیین مجاز شوناخته نشوده، در واقعی ارزش از کمتر مبلغی
 بوا نهایوت در نرود، فروش به ثبت اجرای مزایده در کارشناسی قیمت به رهینه اگر و شده کارشناسی قیمت به تبدیل
 را آن بعودی هایمزایوده در توانودنمی نیوز بانوک واقع در و رسدمی فروش به بانک به نداشته مشتری که قیمت همان

 شود.می ارزش فاقد امالک به تبدیل بانک سرمایه عمل در و برساند فروشبه
 مبلغوی هموان واقعوی ارزش و نبووده موجوه «خریود تقاضای» بر «کارشناسی قیمت» رجحان رسدمی نظربه رو این از

 در مکورر مزایوده امکوان موذکور، ناموهآیین هدف اصالح با رو این از هستند. خرید به حاضر مزایده در افراد که است
قوانون رفوع  15در مواده  تر،پوایین هوایقیمت بوا اعالموی قیموت به ملک فروش امکان عدم و کارشناس اشتباه فرض

های پذیر در نظر گرفته شده است. البتوه ایون امکوان صورفاً بورای فوروش امووال غیرمنقوول شورکتموانع تولید رقابت
 ها لحاظ شده و برای اشخاص عادی نافذ نیست.تولیدی و کارخانه

ربوط انجوام ناموه ذیاین رو بهتر بود اصالح رویه برگزاری مزایده به جای قانونی با پوشش اندک مخاطبان، در آییناز 
شد. توجه بوه نکتوه ضوروری اسوت های حاصله کاسته میشد و از پراکندگی قوانین و مقررات موجود و سردرگمیمی

 تعویقبوه را بانوک مطالبوات وصوول فرصت عمالً دادگستری، رسمی کارشناسان طرف از غیرواقعی گذاریکه قیمت
 کند. می طوالنی را فرآیند و اندازدمی

 1اجورا ناموهآئین در ارزیابی مجدد توسط انتخواب کارشوناس جدیود گذاری بهقیمت موضوع همچنین با وجود ارجاع
شوود کوه عمومواً از ایون راهبورد اسوتفاده نشوده و بوا مزایوده، مشواهده می زموان در تووثیقی اموالک گذاریبرای قیمت

                                                                                                                                                                                         
نفور کارشوناس رسومی،  3تراض به نظر کارشناس اولیه با انتخاب یک نفور از بوین االجرا، امکان اعنامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 13۲ ماده در 1

  .استبه قید قرعه در نظر گرفته شده  و توسط رئی  ثبت محل
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 مودتکوتاه فروش امکان نیز مساله این که آیدوجود میبه بانک توسط دارایی مشاعی تملیک اجبار باال گذاریقیمت
 دهد.می کاهش را آن

ار اسووت کووه بیشووتر در شوورایط هووا در مزایووده اموووال غیرمنقووول، ناشووی از عوودم وجووود خریوودمشووکل مهووم دیگوور بانک
ناموه اجورای مفواد آیین 1۲۶شود. در حقیقت در صورت عدم وجود خریدار، ماده گذاری غیرواقعی حاصل میقیمت

روی خواهود داشوت: پرداخوت االجرا اعمال خواهد شد. در این شورایط بانوک دو راهکوار در پویشاسناد رسمی الزم
 اع آن و یا تملک مشاعی دارایی. التفاوت قیمت دارایی و تملک غیرمشمابه

 بایود از دارایوی، ارزیابی بودن واقعی از صرفنظر قیمت، بانک التفاوتبهما تر با انتخاب راهبرد پرداختبه بیان دقیق
 تملوک کامول را دارایوی توا کنود واریز ثبت صندوق حساب به را ربطدارایی ذی ارزش التفاوتمابه خود، مالی منابع
 حاضور حوال در البته. شد خواهد مواجه آن فروش و نگهداری مشکل در نهایت با منابع، صرف از صرفنظر که نماید
 قوانونی الزاموات براسواس نیوز پرداخوت صوورت در و اندشوده منوع کار این انجام از نقدینگی کاهش دلیلبه هابانک
 در صوورت کوه برسوانند فروشبوه مزایوده در را ملک سرعتبه باید پذیر،رقابت تولید موانع رفع قانونی ماده از ناشی
 بوه ملوزم هوابانک و بووده خریودار فاقود مزایوده عمالً مسکن و یا وجود حباب قیمتی بزرگ در این بازار، بخش رکود

 شوند.در اثر تملک این اموال می تصاعدی مالیات پرداخت
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 رعطذی هایمشک ت موجود در عازیاف  مطال ات غیرجاری عه پش وانه اموا  غیرمنقو  در ارت اط عا فرآیند و سازمان -۴3 جدول
ت  ربطمشکالت ذی حوزه سازمان

اداره ثبوووو
اسووووووووناد و 
ک 

اموووووووووال
کشور

 

 استعالم
 به روز نبودن اطالعات سامانه استعالم امالک مستقر در اداره ثبت 

  ثبت ادارات امالک دفاتر از پاسخ دریافت برای زیاد نیروی و وقت صرف

ت
ت اجرای ثب

ادارا
 

 نحوه بایگانی
 اجرا  ادارات در اجرایی هایپرونده شدن مفقود

 هاوضعیت نامناسب بایگانی پرونده

 پیگیری محدودیت
 ها محدود کردن زمان مراجعه نمایندگان بانک

 های مطالباتی دستور تقلیل پیگیری پرونده
 تهران ثبت اجرای اداره کارشناسان با بانک نمایندگان مالقات و دسترسی امکان عدم

صوووووووووودور 
 اجرائیه 

 بردماه زمان می ۵طوالنی بودن زمان تقاضا و ابالغ اجرائیه که حداقل  ابالغ اجرائیه
 بینی رویه مشخصی در اصالح اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیه تا برگزاری مزایده در افزایش یا کاهش مبلغ عدم پیش اصالح مبلغ اجرائیه

 عدم صدور اجرائیه
 شرط تملیک برای قراردادهای اجاره به

 برای قراردادهای صدور ضمانتنامه
 عدم محاسبه خسارت ناشی از توقف مشارکت مدنی توسط ثبت اختالف در نحوه محاسبه

ت
قیم

گذاری
 

کارشوووووووناس رسووووووومی 
 دادگستری

 عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی سفت و سخت برای اعالم نظر کارشناسی
 ربطعدم تخصص کافی کارشناس ذی

ممانعوووووووووووووووت از ورود 
 نامه اجرای اسناد رسمی در این موردسکوت آیین کارشناس

شدن نهایی طوالنی فرآیند
 قیمت

 کارشناسی قیمت قطعی شدن برای زمان سال 3 تا 1 برای اعالم قیمت کارشناسی و زمان ماه ۶
 مزایده صورتمجل  تنظیم از قبل تا غیرمنقول مال ارزیابی قطعیت تاریخ از یکسال گذشت امکان درخواست تجدیدنظر در قیمت قطعی با

 گذاری غیر واقعیقیمت
 های نادرست امالک به مبالغی بیش از ارزش واقعی پالک ثبتی ارزیابی

 های تولیدیتر برای اموال غیرمنقول طرحصرف امکان برگزاری مزایده مکرر در قیمت پایین
 گذاری مجدداز بین سه نفر کارشناس رسمی دادگستری به قید قرعه برای قیمت عدم رجوع به انتخاب یک نفر

مشوووکالت عووودم وجوووود 
 خریدار در مرحله مزایده

 قیمت التفاوتبه ما پرداخت
 مشاعی تملک

  گیرندگان حقیقیتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتعدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایین
 گیرندگان حقوقی غیرفعال در زمینه تولیدیتر از قیمت کارشناسی برای تسهیالتعدم امکان برگزاری مزایده مکرر و در قیمت پایین
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 ربطمشکالت ذی حوزه سازمان
 عدم وجود حکم صریحی در مورد حق انتخاب بانک از اموال غیرمنقول متعدد در صورت عدم وجود خریدار برای هیچ یک از آنها انتخاب وثایق

 دیونپرداخت 
های آب، برق، های مربوط به شهرداری، شرکتهای ساختمانی ارتکابی توسط مدیون و دیگر بدهیدیون ناشی از مالیات ، تامین اجتماعی و خالف

 گاز و تلفن
 مالیاتی .....های شهرداری و تنظیم سند انتقال اجرایی به نام بانک و بدون اطالع بانک و امکان احراز از )دستیابی به( میزان بدهی

 دریافت طلب
 هابانک به ثبتی مراجع سوی از مزایده جلسات در رسیده فروش به اموال از حاصل وجوه پرداخت روند بودن طوالنی

 های بانک در صدور اجرائیهعدم توجه ثبت به هزینه

 رسمی اسناد دفاتر
گاه رسمی اسناد دفاتر تعیین  اجرایی انتقال امور به نسبت ناآ

 عدم رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نظیر عدم همکاری سردفتران جهت صدور اجرائیه
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم

 اموا  غیرمنقو  مشک ت ک ی موجود در عازیاف  مطال ات غیرجاری عه پش وانه  -۴۴ جدول
 توضیحات حوزه طبقه

مشووکالت 
 کلی

 اعالم ورشکستگی

 خسارت و سود دریافت امکان عدم و گیرندگان تسهیالت ضامنین نفع به حتی کشور عالی دیوان عمومی هیرت 1۴/1۲/13۴7 مور  1۵۵ دادنامه مفاد از استیفا
 تاجر توقف احراز تاریخ از

شورایعالی ثبت مبنی بر بالمانع بودن ادامه عملیات اجرایی علیه راهون ثالوث در  1۴/6/135۶مور   ۵35۲ثبت به رای شماره عدم توجه برخی از ادارات اجرای 
 های ورشکستگیپرونده

 مقدم هاینامهمبایعه به استناد یا رهنی اسناد یا قراردادها ایرادات از گیریبهره با اجرایی عملیات به اعتراض
  الخروجی در ادارات اجرای ثبت و محاکم قضاییشده برای رفع ممنوعکارشناسی مناسب اسناد غیرمنقول ارائه عدم الخروجیممنوع

انوووووووووواع 
خووووووواص 
اموال غیور 

 منقول

  مرتهن اطالع بدون سرقفلی انتقال مشکل مستغالت تجاری
 زمین نگهداری و محصول برداشت به مربوط مشکالت زمین کشاورزی و باغ

 صنعتی هایشهرک در قراردادهای جانشینی سه جانبه خصوص در شفاف قوانین وجود عدم صنعتی هایشهرک واحدهای

 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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 میوزان بوه را وثیقوه موورد بایود بانوک مربوطوه، هایهزینوه پرداخوت از مشواعی نیوز پو  در صورت انتخاب راهبرد تملوک
. رود فوروش بوه کل، مراجع از درخواست طریق از باید و ندارد خریداری مشاعی دارایی عموماً که نماید تملک خود مطالبات

 .دارد دنبالبه را فروش و افراز دعاوی مشکل نهایت نیز در رویه این
قوانون ثبوت  3۴ الحواقی مواده ۴ تبصوره اجورای ، ضرورت1۲۶منظور رفع مشکالت فوق و قبل از اعمال ماده به از این رو
هرگواه مورد توجه قرار گرفته است که بر ایون اسواس  پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت 15 ماده پ بند موضوع اسناد و امالک

به تقاضای بستانکار و ضومن  ؛الطرفین خریداری نداشته باشدمرضی ،ریمال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگست
شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یوا گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده میاخطار به تسهیالت

 .ک رهن کندملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده ف
مشروط بور اینکوه  -چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به باالترین مبلغ پیشنهادی 

که در شوود. در صوورتیبوه فوروش رسویده و طلوب بسوتانکار وصوول می - ( مبلغ پایه مزایده نباشد٪73کمتر از هفتاد درصد )
روش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدیود بالموانع اسوت. هرگواه ارزش موال موورد مزایده اول، مال مورد مزایده به ف

 و الزاموی در تملوک نودارد. در بوودهوثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی موورد وثیقوه بوه اختیوار بانوک 
هوای قوانونی بورای بسوتانکار لبوات از روشمانوده مطاصورت عدم وصول کامل طلب از این طریوق، حوق پیگیوری وصوول باقی

 .در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کاال در اولویت قرار دارد و محفوظ است
االجورا در تملوک نامه اجرای مفواد اسوناد رسومی الزمآیین 1۲۶ها در اعمال ماده از آنجا که این رویکرد صرفاً مشکل بانک

کند، ضروری است رویکرد فووق بوه فرآینود مزایوده امووال ی تولیدی کاال و خدمات را برطرف میمشاعی یا غیرمشاعی واحدها
 ها در این زمینه کاهش یابد.غیرمنقول دیگر انواع راهنین نیز تسری یابد تا مشکالت بانک

عدم اعمال آن برای  ها در فرآیند مزایده تبدیل شده است، حق انتخاب وثایق برای راهن ومساله دیگری که به مشکل بانک
االجرا برای وثایق متعودد در رهون و بوا قابلیوت نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآئین 1۴۴تر، ماده مرتهن است. به بیان دقیق

دهد، حق انتخاب برای راهن قائل شده فروش و برخوردار از پیشنهاد خرید که بهای یکی از آنها کل طلب مرتهن را پوشش می
بر حق است. با این وجود در صورتیکه خریداری برای هیچ یک از وثایق پیدا نشود، حکم صریحی وجود ندارد. اما  ایکه ماده

داند یکوی از وثوایق )بودترین آنهوا را( انتخواب و آن را قهوراً بوه شود که اجرای ثبت خود را محق میدر عمل عموماً مشاهده می
کند در این شرایط بانک به نسبت طلب اب بانک را قبول نکند، منطق حکم میبانک منتقل کند. حتی اگر اجرای ثبت حق انتخ

 1اولیه خود از هر سه وثیقه تملک کند و دلیلی برای تحمیل یک وثیقه خاص به بانک وجود ندارد.
 پرداخت دیون 

عنوان یکوی از مشوکالت بوهها الزام به پرداخت دیون راهن در زمان تنظیم سند انتقال اجرایی را پو  از مزایوده بانک
 اداری عودالت دیووان عموومی هیوات 33/3/5۶ مور  ۲۶۶ شماره دادنامه کنند. در حقیقت با صدورخود مطرح می

انتقوال ونقل مالیوات بور عالوه کشور، مالیاتی امور سازمان ۲6/۲/53- د/333/۵565شماره بخشنامه ابطال بر مبنی
 برگوزاری بوا کوه مودیون شوخص دیون از دسته آن بازداشتی، پرداخت یا رهنی ملکی اجرایی انتقال سند اخذ زمان در

ار  و  بور مالیوات از ناشوی دیوون از عبارتند دیون این. است الزامی شده بانک توسط درآمده، بانک تملک به مزایده
 دیگور و مودیون توسوط ارتکوابی سواختمانی هوایخالف و اجتماعی دیگر دیون مالیاتی، دیون راهن به سازمان تامین

 ۲گاز و تلفن. برق، آب، هایشرکت شهرداری، به مربوط هایبدهی
 واقوع هواطرح اجورای محول در اینکوه از اعوم کارخانجوات خصوصاً و این در حالی است که در برخی موارد، امالک

 و مسوتندات و کننودنمی را هوابانک مطالبوات پوشوش ربط،ذی قانونی و اجرایی هایهزینه لحاظ با نه، یا باشند شده
های ندارد. از این رو ضروری است قبل از برگزاری مزایوده، اسوتعالم وجود طلب تتمه وصول برای نیز دیگری وثایق

 فوق اخذ و به بانک اطالع داده شود تا امکان اعراض از رهن برای بانک فراهم باشد.

                                                                                                                                                                                         
کوه  ها با ارزیابی بهتور وثوایق بوه مودیریت ریسوک اعتبواری بپردازنود و هویچ گواه موال غیرمنقوولی راشود بانکتر این مشکل پیشنهاد میبرای حل منطقی 1

 ،ربط در فروش آن نیز مواجه نشوند. همچنین بهتر اسوت بورای هور پوالک ثبتویدانند در بازار مشتری نخواهد داشت را ترهین نکنند تا با مشکالت ذیمی
  قدام نمایند.ربط نسبت به صدور اجرائیه اای تنظیم کنند تا برای وصول طلب خود نیز براساس ارزش باالتر بازاری دارایی ذیسند رهنی جداگانه

 االجرا نیز به صراحت درج شده است.نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزمآیین 1۲1ماده  ۶توجه به این نکته ضروری است که این مقوله در بند  ۲
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ها اعمال شود و نظوارت ریت پویای وثیقه در بانکالبته برای مدیریت بهتر این مشکل نیز ضروری است رویکرد مدی
بیشتری بر کیفیت وثایق در طول دوره بازپرداخت اعتبار انجام شود تا حداقل در قراردادهای مشارکت که تسهیالت 

شوند، از امکان تحکیم وثیقه استفاده شود و در صوورت عودم برخوورداری وثوایق از ای پرداخت میصورت مرحلهبه
ربط، از تمدید تسهیالت اجتناب شود. از این رو ضوروری اسوت امکوان م با توجه به مقدار دیون دولتی ذیاعتبار الز

ها فراهم شوود توا ایون مشوکل، توازه در زموان سووخت مطالبوات ای برای بانکصورت دورههای فوق بهاخذ استعالم
اند و اطووالع طووول زمووان انباشووت شووده هووا نمووود پیوودا نکنوود. زیوورا بسوویاری از ایوون دیووون اعتبارگیرنوودگان دربانک

صورت غیرمستقیم تمایول آنهوا تواند بهواسطه عدم پرداخت این دیون نیز میاعتبارگیرندگان از امکان تحکیم وثیقه به
 را در پرداخت این دیون دولتی افزایش دهد.

 دریافت طلب 
تر نوه تنهوا ت مواجوه هسوتند. بوه بیوان دقیوقها عموماً با مشکالتی نیز در رویه دریافت طلب خوود از ادارات ثبوبانک

 در یکسوان روال وجوود طوالنی بودن روند پرداخت وجوه حاصل از امووال بوه فوروش رسویده در مزایوده، بلکوه عودم
 نهادهوا و هاسوازمان بوه مورتهن توسوط شودهپرداخت قانونی هایهزینه پذیرش عدم خصوص در ثبت اجرای ادارات
وجود آورده اسوت. در حقیقوت در بیشوتر ایون هوا بوهربوط، معضوالتی را بورای بانکذی اموالک اجرایی انتقال جهت

نماید و عودم  اقدام گذاروثیقه و مدیون علیه طلب مطالبه دعوی طرح به نسبت شودمجبور می مرتهن ناچار موارد، به
 طلبد.رات اجرای ثبت را میوجود رویه واحد در این زمینه، نیاز به اتخاذ رویکرد منسجمی برای حل آن از طرف ادا

 دفاتر اسناد رسمی 
های موجوود در پشتوانه اموال غیرمنقول خود در اثر رویوهها در بازیافت مطالبات غیرجاری بهدر کنار مسایل فوق که بانک

ارتبواط بوا  های تکمیلی ارسالی، به مشکالتی نیز در این فرآینود و درادارات اجرای ثبت با آنها مواجه هستند؛ در پرسشنامه
واسوطه انتخواب دفواتر اسوناد رسومی توسوط ها و بهعنوان مثوال، عمومواً در شهرسوتاناند. بهدفاتر اسناد رسمی اشاره کرده

گواه نسوبت بوه اموور انتقوال اجرایوی وجوود کمیسیون تقسیم اسناد در شهرستان ها، احتمال انتخاب دفاتر اسناد رسمی ناآ
 دارد. 

م رعایت قوانین و ضوابط مربوطه نظیر عودم همکواری سوردفتران جهوت صودور اجرائیوه در همچنین در برخی موارد، عد
ها کوه از طورف ادارات ساعت تصریح شده در مقوررات و یوا برطورف نکوردن ایورادات موجوود در اجرائیوه ۴6مدت مقرر 

ها مطالبات غیرجاری بانکشدن رویه اجرایی وصول شود، منجر به طوالنیاجرای ثبت برای دفاتر اسناد رسمی ارسال می
هوا وارد هایی کوه بور بانکواسطه زیانای برای سلب امتیاز این دفاتر بهشود. از این رو ضروری است در این زمینه رویهمی
 کنند در نظر گرفته شود.می

 . مشکالت کلی۲الف.
ربوط در کننوده وظوایف ذیدهوای ارائهعالوه بر مسائل فوق که مشکالتی را در وصول مطالبات غیرجاری و در ارتباط با نها

صوورت کلوی مطورح اسوت کوه در اداموه و در آورند، مسائلی نیز خارج از رویه فووق و بهها به وجود میرویه اجرایی برای بانک
 مختلوف دعواوی طرح علتبه اجرایی هایپرونده شود. در این زمینه توقفبه آنها اشاره می ۴۴قالب مطالب مندرج در جدول 

 ورشکستگی از مهمترین مسائل مطورح امور تصفیه ادارات در رسیدگی روند کندی و ورشکستگی دعاوی ویژهبه و هادادگاه در
 شود.ها میبانک مطالبات وصول توقف و طوالنی زمان برای اجرایی هایپرونده بالتکلیفی به است که منجر

 مووور  1۵۵ دادنامووه مفوواد از اسووتیفا و گیرنوودگان تسووهیالت ورشکسووتگی حکووم صوودور فزونووی بووه رو در حقیقووت اعووالم
 و سوود دریافوت امکوان عودم و گیرنودگان تسوهیالت ضوامنین نفوع بوه حتوی کشوور عوالی دیوان عمومی هیرت 1۴/1۲/13۴7

 زا است. ها مشکلتاجر، برای بانک توقف احراز تاریخ از خسارت
 عملیوات اداموه بوودن بالموانع بور مبنی ثبت شورایعالی 1۴/6/135۶ مور  ۵35۲ شماره رای صدور با این حال و علیرغم

 راهنوین زمانیکوه در اجرایوی شود که در برخی مووارد عملیواتمشاهده می ورشکستگی، هایپرونده در ثالث راهن علیه اجرایی
 رسومی، اسوناد اجورای ادارات و ورشکسوتگی امور تصفیه ادارات و شده متوقف هستند، ثالث اشخاص ورشکسته هایشرکت
دارند کوه الزم اسوت در ایون مووارد اقودامات الزم بورای تسوریع اموور توسوط  موارد اینگونه در اجرایی عملیات توقف بر توافق

 ادارات اجرای ثبت انجام شود.
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 رهنوی و حتوی اسناد یا قراردادها ایرادات از گیریبهره با اجرایی عملیات به راهنین و مدیونین رویهبی همچنین اعتراضات
های مقودم ناموهآورد. در موورد مبایعهوجود مویهوا بوهمقدم، مشوکالتی را در رویوه اجرایوی بورای بانک هاینامهمبایعه به استناد

قوانون ثبوت اسوناد و اموالک در اجورای احکوام  ۲۲مجدداً ضرورت اتخاذ رویه واحد در مراجوع اجورا بوا تمرکوز ویوژه بور مواده 
هایی به تواریخ قبول از سوند رسومی، رونود اجرایوی اسوناد رسومی متوقوف نامه و قولنامهمبایعهدلیل وجود تا بهشود مشاهده می

سازی سامانه جامع ثبت وثایق غیرمنقول و با امکان دسترسی عموم بوه ایون سوامانه، تواند با پیادهنشود. البته این مشکل نیز می
گیری تضواد منوافع بوالقوه برطورف شوود. بوه بیوان م شوکلربوط جهوت عودو اتخاذ راهبرد ثبت زودتر این حقوق در سوامانه ذی

ربوط، از قودرت اجرایوی تر هیچ نوع حقی که در این سامانه ثبت نشوده، حتوی بوه تواریخی قبول از تنظویم سوند رسومی ذیدقیق
 برخوردار نخواهد بود.

 در الخروجیممنووع بوه منتهوی یقضوای یوا اجرایوی اقودام االجورا،الزم قراردادهوای بوه توسل با در برخی موارد نیز که بانک
 صورف به قضایی محاکم و ثبت اجرای ادارات دهد؛انجام می غیرجاری مطالبات تکلیف تعیین برای فشار اهرم ایجاد راستای
 نظریوه براسواس اسوناد پوذیرش بوه نسوبت آن، بوودن البیعسوهل یوا ارزنده به توجه بدون مدیران و سوی از غیرمنقول اسناد ارائه

ربوط مودارک ذی مودیون اظهارات براساس شود صرفاًمشاهده می موارد اغلب در که کننداقدام می دادگستری رسمی کارشناس
تری در این زمینه و با اتکای دقیوق بوه وسخترود رویه سفتبنابراین انتظار می .شده است انجام الخروجیممنوع رفع و تنظیم

 یگزین رویه فعلی شود.نظر کارشناس رسمی دادگستری در پذیرش اسناد جا
هوا در موورد انوواع خاصوی از امووال غیرمنقوول نیوز بوا مشوکالتی خواص آن دارایوی در عالوه بر سه مورد کلی فووق، بانک

عنوان مثال در مورد مستغالت تجاری، امکان انتقال سرقفلی بدون اطالع مورتهن بازیافت مطالبات غیرجاری مواجه هستند. به
دهود. البتوه از آنجوا کوه سورقفلی از طریوق عقود تواند به مقدار زیادی کاهش ه ارزش دارایی رهنی را میوجود دارد که این مسال

قانون ثبت اسناد و امالک مبنی بر الزام تنظیم سند رسمی در عقد صلح؛ مسلماً  ۴7و  ۴۶شود و براساس مواد صلح منتقل می
. با این وجود برای رفع این مشکل بالقوه، ضوروری اسوت 1شده استدر موارد فوق، انتقال سرقفلی با تنظیم سند عادی انجام 

گیرنده مبنی بر عدم انتقوال سورقفلی چوه در قالوب سوند ای از تسهیالتها هنگام ترهین مستغالت تجاری، حتماً اقرارنامهبانک
 رهنی آن را منظور کرده باشند. عادی و چه سند رسمی تا پایان دوره بازپرداخت تسهیالت اخذ نموده باشند و یا در تنظیم سند 

ها با مشکل برداشت محصول و نگهوداری زموین مواجوه در ترهین اراضی کشاورزی و باغات نیز در صورت تملیک، بانک
هوا و حتوی هایی کشاورزی که این وظیفه را به نمایندگی بورای بانکهستند. در این زمینه وجود نهادهای واسط در قالب شرکت

های کشاورزی و باغات و در قالب قراردادهای همکاری بتواننود انجوام دهنود، کموک مووثری بوه رفوع ایون میندیگر دارندگان ز
 ها تا زمان فروش این اموال خواهد کرد.مشکل در بانک

ها به جوای اعتبارگیرنودگان در واحودهای عدم وجود قوانین شفاف در قراردادهای جانشینی سه جانبه و حق جانشینی بانک
های صنعتی و یا حتی ترهین محل طرح به دلیل مشکالت متنوع موجود در ایون تسوهیالت، تودوین رویکورد در شهرکتولیدی 
تری از اموال منقول، حتوی شواید بتوانود سازی امکان توثیق دامنه گستردهطلبد. البته گذر به فراهمتری را در این زمینه میشفاف

ت تکلیفی و در قالب استناد به حق جانشینی فوق را نیز برطرف کنود. زیورا شوواهد مالی توسط تسهیالها به تامیننیاز این طرح
موجووود در بسوویاری از کشووورهای در حووال توسووعه بیووانگر آن اسووت کووه بووا تکیووه بووه دامنووه متنوووعی از اموووال منقووول، دسترسووی 

 مالی به مقدار زیادی افزایش یافته است.های کوچک و متوسط به تامینشرکت
 راهبرد کلی مورد نیاز در رفع مشکالت اجرایی. ۲الف.

شود که در حوزه زیرساخت اجرایی حق وثیقوه در امووال غیرمنقوول، بوا وجوود محودودیت مشاهده می بنابراین در مجموع
ثیقوه ای از مشکالت موجود است که عمده آنها نیز بر اعمال حق وبیشتر این اموال در مقایسه با اموال منقول، اما دامنه گسترده

خصوص اموال منقول نیز وارد است. از آنجا که در کنار چند مورد محدود مشکالت کلی، بیشتر موارد ذکر شوده مبتنوی بور  در
مسایل موجود در رویه ناظر بر اعمال حق وثیقه در عملیات اجرایی مبتنی بر فعالیت و نقوش ادارات اجورای ثبوت اسوت؛ نیواز 

شوود کوه عمودتاً نیازمنود اصوالح مقوررات نواظر بور رویوه اجورای اسوناد ینوه مشواهده میوافری به اعمال اصوالحاتی در ایون زم
های موجوود های مقرراتی و اجرایی، در کنار اثور سورریز کاسوتیاالجرا است. از این رو ارتباط قوی موجود بین زیرساختالزم

 شود.در زیرساخت مقرراتی به زیرساخت اجرایی، به خوبی مشاهده می

                                                                                                                                                                                         
 اثر بودن انتقال سرقفلی توسط سند عادی در دادگاه موجود است. البته نمونه رای دادگاه حقوقی تهران در خصوص بی 1
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هوا ضورورت واگوذاری عملیوات اجورا را بوه ه مجموعه گسترده مشکالت فوق نیز مجدداً نمایندگان حقووقی بانکبا توجه ب
ها عنوان کردنود توا هماننود نهادهوایی ماننود سوازمان ها یا نهادی مستقل با امکان تملک سهام آن توسط بانکواحدی در بانک

این ترتیب سرعت عمل الزم در وصوول  ور اجرائیه برخوردار باشند و بهاجتماعی و یا سازمان امور مالیاتی، از امکان صدتامین
 ها به پشتوانه انواع مختلف اموال منقول و غیرمنقول فراهم شود.مطالبات غیراجرایی بانک

 بندی . جمع۹.۲
ای بوه با ارسال پرسشنامهای اطالعات اولیه ای به تحقیق میدانی، در این فصلبرای غنای بیشتر طرح و گذر از مطالعه کتابخانه

اندیشوی بوا آوری شود کوه بوا پوردازش ایون اطالعوات، امکوان برگوزاری جلسوات همهای شبکه بوانکی کشوور جموعتمامی بانک
تور اطالعوات فووق در اختیوار طورح قورار تر و واقعیبندی و تحلیول دقیوقها جهت جمعای از بانکنمایندگان حقوقی مجموعه
ای در دو حووزه امووال منقوول و غیرمنقوول واجدشورایط توثیوق در شوبکه موالی وثیقوهشوکالت تامینگرفت. در این جلسات، م

ای و اجرایی بررسی شود. در حقیقوت سوه زیرسواخت فووق، ابعواد کلوی بانکی کشور، در سه سطح زیرساخت مقرراتی، سامانه
وکار در اسوتخراج شواخص قودرت حقووق سوبهای گزارش ساالنه سوهولت انجوام کای را براساس پرسشنامهمالی وثیقهتامین

 کشند.عنوان مهمترین جزء شاخص دریافت اعتبار، به تصویر میقانونی، به
های فوق در شوبکه بوانکی ای را برای ارتقای زیرساختنتایج حاصل از این جلسات، در مجموع نکات مشخص و گسترده

توان صورت کلی میاشاره شده است. با این وجود در این قسمت به آنها صورت کامل در این فصل بهکنند که بهکشور ارائه می
سوپاری در به وضعیت بهتر زیرساخت مقرراتی در دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول از منظر گسوتره امووال واجدشورایط وثیقه

وان مهمتورین کاسوتی موجوود عنها اشاره کرد. در ایون راسوتا، عودم امکوان توثیوق اسوناد دریوافتنی بوهمقایسه با دیگر زیرساخت
توان به عدم امکان توثیق درآمود آتوی، محصووالت کشواورزی، دام و طیوور در شوبکه شناسایی شد. در کنار اسناد دریافتنی، می

شوند عنوان مجوزی برای ارائه وام به پشتوانه وثایق تکمیلی شناخته میهای نیز بهبانکی نیز اشاره کرد؛ هر چند برخی از دارایی
نامه به دلیل عدم وجود زیرساخت مناسوب دیگور ای برخوردار نیستند؛ و برخی نیز مانند بیمهبه صورت بالقوه از ارزش وثیقهو 

 گیرند.مورد استفاده قرار نمی
ای و اجرایوی نیوز ناشوی از های سوامانههای موجوود در زیرسواختالبته توجه به این نکته ضروری است که برخی از کاسوتی

های موجوود در های فووق و یوا رویوهسازی و کارکرد موثر زیرسواختموجود در زیرساخت مقرراتی الزم برای پیادههای شکاف
 ها است.این حوزه

ای بورای ثبوت امووال منقوول و در برخوی مووارد، عودم وجوود های جزیورهای، وجوود سوامانهدر خصوص زیرساخت سامانه
الزم بورای طراحوی سوامانه جوامع ثبوت وثوایق منقوول و بوا تمرکوز اولیوه بور ادغوام  های الزم، نیاز به اتخاذ سازوکارهایسامانه
کشد. این مساله در مورد اموال غیرمنقول و بوا فعالیوت سوامانه کاداسوتر، از شودت های موجود را به خوبی به تصویر میسامانه

اموال غیرمنقول با پرکردن خوالء موجوود در  اهمیت کمتری برخوردار است و از این رو بیشتر نیاز به طراحی سامانه جامع ثبت
 شود.آالت و تجهیزات نصبی احساس میثبت ماشین

های متنووعی بوه تصوویر کشویده شود کوه بورای در زیرساخت اجرایی نیز در هر دو حوزه اموال منقول و غیرمنقول، کاسوتی
شوود و حتوی در برخوی مووارد و ود مشواهده میبرطرف کردن آنها حتی در بسیاری موارد، الزام ارتقای زیرساخت مقرراتی موج

تر تواند تا حد زیادی مشکالت حاصله در بعود اجورا را کمرنوگای کارا نیز میبراساس شواهد موجود، وجود زیرساخت سامانه
ی آن هاکوردن کاسوتیای در کشوور، نبایود صورفاً بور یوک بعود و برطرفمالی وثیقهنماید. از این رو برای ارتقای وضعیت تامین

های ارتبواطی آنهوا موورد ها را به صورت یک کل و با تاکیود بوه حلقوهتر باید تمامی ابعاد و زیرساختمتمرکز شد. به بیان دقیق
 توجه قرار داد.

ها در قالوب مجموعوه مشخصوی از قووانین و مقوررات سوازی رویوهنقش کلیدی زیرساخت مقرراتی نیوز بوا الوزام بوه شفاف
گیری تضواد ای، امکوان بیشوتر شوکلموالی وثیقوه. در حقیقت در صورت عدم وجود قانون جامع تامینشودتصویر کشیده میبه

   سازی رویه واحد در ادارات مختلف اجرای ثبت دور از انتظار نخواهد بود.قانونی و از این رو عدم پیاده
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 . مقدمه۲.۱
دهنود، از ایون رو راهبورد هوای افوراد را تشوکیل میاز آنجا اموال منقول در مقایسه با اموال غیرمنقوول حجوم بیشوتری از دارایی

مالی به پشتوانه اموال منقول، حدود دو دهه اسوت کوه های الزم برای تامینمالی با بسترسازی زیرساختگسترش ظرفیت تامین
ار گرفته است. در این راستا، حتوی شواخص دسترسوی بوه اعتبوار و شواخص قودرت حقووق المللی مورد توجه قردر عرصه بین

تصوویر کشویدن میوزان دسترسوی بوه اعتبوار وکار بورای بههوای سوهولت انجوام کسوبقانونی، توسط بانک جهوانی و در گزارش
 براساس وثایق منقول طراحی شد. 

ویژه مقودار انودک شواخص مقایسه با اسوتانداردهای جهوانی و بوهالبته سطح اندک شاخص دسترسی به اعتبار در کشور در 
کشود و ای به پشتوانه اموال منقول را بوه تصوویر میمالی وثیقههای کلیدی برای تامینقدرت حقوق قانونی که تمامی زیرساخت

مورد نیاز برای ایون های المللی دسترسی به اعتبار است، بر ضرورت ارتقای زیرساختدهی شاخص بینجزئی کلیدی در شکل
 مالی در کشور تاکید دارد.روش تامین

ای در مقایسه با های مقرراتی و سامانههر چند بررسی اجزای شاخص قدرت حقوق قانونی بیانگر ضعف بیشتر زیرساخت
ال در ایون ( اسوت؛ بوا ایون حو1ای به پشتوانه اموال منقول در کشوور )فصول مالی وثیقههای حقوقی و اجرایی تامینزیرساخت

های موجوود در هور یوک از ایون های انجوام شوده، شوکافطرح رویکرد جامعی مورد توجه قرار گرفته و سوعی شوده بوا بررسوی
ای بوه پشووتوانه اموووال منقوول، بلکووه در موورد اموووال غیرمنقووول نیوز ارزیووابی شووود و مووالی وثیقووهها نووه تنهوا در تامینزیرسواخت

 ارائه شود. راهکارهایی برای بهبود این ابعاد
ها از منظر اجزای شاخص قودرت حقووق قوانونی های کلی موجود در زیرساختاز این رو پ  از به تصویر کشیدن شکاف

مرکزی و دیگور مقوررات در دسوترس، ابتودا دامنوه امووال های بانکدر فصل اول، در ادامه و در فصل دوم با تمرکز بر بخشنامه
ور با کشورهای همتا مقایسه شده و بر شکاف کلیدی موجود در این زمینه مبتنی بر عدم سپاری در کشمنقول واجدشرایط وثیقه

سپاری اسناد دریافتنی، درآمد آتی، محصوالت کشاورزی، دام و طیور )حیوانات زنده مولد و غیر مولود( در کشوور امکان وثیقه
ای در دیگور کشوورها، ابعواد ز بور زیرسواخت سوامانهای و تمرکوموالی وثیقوهتائید شد. در فصل بعد نیز با بررسوی اجوزای تامین

های فووق، در اداموه و در کلیدی این زیرساخت براساس الگوی بهترین عملکرد استخراج شود. بورای ارزیوابی کلوی زیرسواخت
کورد ای در کشور معرفی شدند و حتی با مقایسوه الگووی بهتورین عملفصل چهارم این اجزا با تاکید بیشتر بر زیرساخت سامانه

های امووال عنوان یکوی از گونوهبهوادار بوهسوپاری اوراقای کوه در کشوور از قابلیوت وثیقهای با تنها سوامانهدر زیرساخت سامانه
شده است؛ نقاط قووت و بندی ایران طراحیمنقول برخوردار است، در کنار سامانه پایلوت وثایق که توسط شرکت مشاوره رتبه

های بافعل و بالقوه ثبت وثایق منقول در کشور مورد ارزیابی قرار گرفت. در کنار مووارد ان سامانهکاستی این دو سامانه به عنو
 مالی به پشتوانه این اموال ارائه شد.های فقهی ترهین اموال غیرمادی و راهکارهایی برای تامینفوق، در این فصل چالش

ای و توجه بیشتر به اموال غیرمنقوول در مالی وثیقهیاتی تامینبا این وجود به دلیل ضرورت پرداختن به ابعاد اجرایی و عمل
ها، شناسایی اولیه مشکالت موجود در بازیافت مطالبوات غیرجواری ای به بانککنار اموال منقول، در ادامه با ارسال پرسشنامه

شوده توسوط ای تکمیلوی ارسالهپشتوانه اموال منقول و غیرمنقوول دنبوال شود. براسواس اطالعوات منودرج در پرسشونامهآنها به
اندیشی، ابعاد مختلوف ها برگزار شد و به این ترتیب پ  از شش جلسه همها، جلساتی با نمایندگان ادارات حقوقی بانکبانک

ای مالی در شبکه بانکی مبتنی بر سه زیرساخت مقرراتی، سوامانهسپاری اموال منقول و غیرمنقول برای تامینناظر بر رویه وثیقه
ویژه در زمینوه رویوه نواظر بور اجورای حوق تر و عملیاتی بررسی شد. به این ترتیب اطالعات دقیقوی بوهصورت دقیقاجرایی بهو 

وثیقه در شبکه بانکی کشور که تا این قسمت به آن پرداخته نشده بود در دسترس قرار گرفت. مجموعه اطالعات فووق در کنوار 
کشند، امکوان تصویر میهای مربوطه را بهحد الزم ابعاد مورد انتظار در زیرساخت شده در فصول قبل که دراطالعات استخراج

 دهد.های موجود و ارائه پیشنهادات و راهکارهای مورد نیاز را در اختیار قرار میتر شکافتحلیل دقیق
موالی ارتقوای تامین شده در فصول مختلف طورح، راهکارهوایی بورایهای انجاماز این رو براساس اطالعات فوق و بررسی

ای و ای در شبکه بانکی کشور به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول و در قالب سه زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی، سوامانهوثیقه
شود. البته با توجه به نقوش کلیودی حوق تقودم اولیوه در اعموال حوق وثیقوه در زیرسواخت اجرایوی، ایون مقولوه اجرایی ارائه می

هوای فقهوی ه شده در فصل چهوارم در زمینوه چالشیشود. با این وجود راهکارهای ارااز رویه اجرا ارائه میصورت زیربخشی به
 مالی در کشور نماید.تواند کمک موثری به پیشبرد این روش تامیننیز می
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 . ارائه راهکارها و الزامات مورد نیاز۲.۲
 ۱راهکارهای حقوقی و مقرراتی. ۲.۲.۱
 قوانین . تجمیع۲.۲.۱.۱

تووان بوه عودم ای در کشوور میموالی وثیقوههای موجود در زمینه زیرساخت حقوقی و مقرراتی ناظر بور تامیناز مهمترین کاستی
( کوه مشوکالت زیوادی را ۴۵ویژه در مرحله اجرا و اعمال حق وثیقوه اشواره کورد )جودول ربط، بهتجمیع قوانین و مقررات ذی

 ۲وجود آورده است.های متفاوت و غیر واحد در ادارات اجرای ثبت بهگیری رویهلدلیل امکان شکها بهبرای بانک
همچنین عدم قطعیت در حق تقدم اولیه مرتهن براساس مقررات پراکنده موجود، به خوبی بیوانگر نقوش کلیودی ضورورت 

نیوز رویوه واحود و مشخصوی در  ای است تا در عملمالی وثیقهربط در یک سند جامع برای تامینتجمیع قوانین و مقررات ذی
ای بپردازنود. البتوه موالی وثیقوهگیری در تامیناجرا دنبال شوود و هور دو طورف معاملوه بوا شوفافیت بیشوتری بتواننود بوه تصومیم

ای در مقایسه با دیگر کشورها نیز ضرورت ارتقای این شوکاف را مالی وثیقههای موجود در مقررات ناظر بر رویه تامینکاستی
 چهارچوب منسجم و جامع به دنبال دارد. در یک

 -وکار بانوک جهوانی راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب»اهمیت این مساله در حدی است که در گزارش 
هوای مجلو  انجوام شوده اسوت نیوز تودوین و هوای اقتصوادی مرکوز پژوهشکه توسط معاونت پژوهش« نماگر دریافت اعتبار
مودت در مجموعوه راهکارهوای قوانونی ارائوه شوده اسوت )شوهبازی غیواثی عنوان راهکواری بلندع وثوایق بوهتصویب قانون جام

1353.) 
البته تجربوه جهوانی تغییور شودید در شواخص قودرت حقووق قوانونی کشوورهای کسوتاریکا و السوالوادور بوه واسوطه اعموال 

(. ۲31۶ر عرصه عمل است )مَوک ایچورن و کونیوداری تغییرات شدید در زیرساخت مقرراتی نیز موید اثربخشی این راهکار د
موالی در حقیقت پ  از اعمال تغییرات شدید در زیرساخت مقرراتی و مبتنی بر تصویب قوانون جدیود و جوامع نواظر بور تامین

ی صورف بوه در کنار اتکا -شامل اموال منقول جاری و آتی  -ساختن امکان توثیق تمامی انواع اموال منقول ای، با فراهموثیقه
در کشوورهای  ۲31۴در سوال  3و  ۲توصیف کلی دارایی؛ امتیاز این دو کشور در شاخص قدرت حقوق قوانونی بوه ترتیوب از 

اندازی سامانه ثبت وثایق در این دو کشور نیز صعود کرد. هر چند راه ۲31۵در سال  5و  13کستاریکا و السالوادور به مقادیر 
ای در مقایسوه بوا زیرسواخت مقرراتوی در اموا بوا توجوه بوه نقوش کمتور زیرسواخت سوامانهدر موفقیت فووق مووثر بووده اسوت، 

گیری امتیاز فوق، در کنار عدم موفقیت کارکردی سامانه در صوورت عودم وجوود بسوتر مقرراتوی الزم در امکوان عملیواتی شکل
 ه و زیربنایی زیرساخت مقرراتی تاکید کرد.توان بر اهمیت ویژای از اموال منقول، همچنان میمالی توسط دامنه گستردهتامین

مودت با این وجود در پوشش این کاستی که در افق زمانی بلندمدت از قابلیت تامین برخوردار است باید در افق زمانی میان
د نیواز، های موورمالی به پشتوانه اموال منقول در کنوار توامین دیگور زیرسواختهای تامینبا اصالح مقررات ناظر بر برخی رویه

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 
 مالی توسط اموال منقول کاسته شود.ثبت حق وثیقه در این سامانه، به مقدار زیادی از هزینه تامین

 ی موجودها. گسترش دامنه کاربرد دارایی۲.۲.۱.۲
تووان راهبردهوای دیگوری را و بوا تمرکوز بیشوتر بور ارتقوای ربوط میبا این وجود در کنار راهکار تجمیوع قووانین و مقوررات ذی
ای دنبوال کورد. در حقیقوت موالی وثیقوهتری از امووال منقوول در تامینزیرساخت حقوقی و قانونی در اسوتفاده از دامنوه گسوترده

سوپاری در شوبکه بوانکی کشوور بوا فصل دوم مبتنی بر دامنوه امووال منقوول واجدشورایط وثیقه استخراجی در 16مقایسه جدول 
(، نمایانگر عدم امکوان اسوتفاده ۵در فصل  ۴1ها )جدول اندیشی با نمایندگان حقوقی بانکجدول استخراجی در جلسات هم

و در برخووی موووارد عوودم وجووود دیگوور  -ی دلیل عوودم وجووود زیرسوواخت مقرراتووای از ایوون اموووال منقووول بووهاز دامنووه گسووترده
 است.  -ها در کنار زیرساخت مقرراتی زیرساخت

                                                                                                                                                                                         
های مقرراتی مورد نیاز در مورد اموال غیرمنقول مبتنی بر رویه اجرا و اعمال حق وثیقه ایون دارایوی اسوت، ایون مووارد در از آنجا که بخشی از زیرساخت 1

 ادامه در توصیف ابعاد مورد نیاز در زیرساخت اجرایی ارائه خواهند شد. 
  هایی از این موارد اشاره شده است.در ادامه به نمونه ۲
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های مختلوف بوانکی در شوبکه توان به عدم وجود رویه و دستورالعمل مشخص و واحد برای توثیق حسابدر این زمینه می
شاره کرد. در حقیقت تدوین رویکرد واحد و ها به آن اای با امکان دسترسی بانکبانکی و بدون نیاز به ثبت رسمی و در سامانه

مودت ای الزم در کوتاهبهادار و مبتنی بور بسوتر مقرراتوی و سوامانهمنسجمی برای توثیق این دارایی در قالبی مشابه توثیق اوراق
 مالی نماید.تواند کمک موثری به استفاده بیشتر از این دارایی در تامینمی

های غیردولتووی توسووعه صووادرات و های صووندوقنامههای موسسووات اعتبوواری داخلووی و تضوومیننامهدر خصوووص ضوومانت
بندی اعتباری و مرکزی، موسسه رتبهبرحسب مورد توسط بانک -بندی این نهادها شود که رتبهموسسات مشابه نیز مشاهده می

ها برای امکان توثیق این اقالم براسواس رتبوه های داخلی توسط بانکمهو تدوین بخشنا -ها بندی درونی بانکهای رتبهیا مدل
 مالی اعتباری فراهم نماید.مدت زمینه الزم را برای توثیق و تامینتواند در میاناعتباری آنها، می

ان گسوترش های تولیدی، امکودلیل محدودیت قانونی کاربرد آن صرفاً توثیق در طرحاین در حالی است که در مورد چک به
شود زیرا ضمانت اجرایی آن در مقایسوه مدت مشاهده میها با تدوین مقررات الزم در کوتاهدامنه به کارگیری آن در دیگر طرح

 ها خواهد شد.با سفته منجر به افزایش نر  بازیافت مطالبات غیرجاری بانک
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 اع اد مورد نیاز در زیرساخ  مقرراتی –۴۵ جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه نوع دارایی حوزه

 تجمیع قوانین و تمرکز بر ثبت عادی
 

در حد امکان گذر از الزام ثبت رسمی به ثبت عادی در مقررات نواظر 
در شووبکه بووانکی و  منقووولای بووه پشووتوانه اموووال مووالی وثیقووهبوور تامین

 مالیکاهش هزینه این روش تامین
 

  
ای موالی وثیقوهتدوین قانون جوامع تامین

 1به پشتوانه اموال منقول و غیرمنقول

ش دامنه کاربرد دارایی
گستر

های موجود
 

های بانکی، انواع مختلف حساب
شامل اوراق گواهی سپرده و اوراق 

گذاری های سرمایهگواهی صندوق
 هابانک

تنظیم رویه و دستورالعمل مشخص برای امکان توثیق ایون اقوالم 
ها و موسسات اعتباری فعال در شبکه بوانکی توسط تمامی بانک

بدون نیاز به ثبت رسمی؛ در کنار اعطای حق تقدم و اولویت در 
ربط؛ و امکوان تملیوک واسطه ثبت زودتر در سامانه ذیتصرف به

 بهادار(ستورالعمل توثیق اوراقبه مح  نکول فرد )مشابه د

  

نامه موسسات اعتباری ضمانت
  داخلی

صوورت فصولی توسوط بندی اعتباری موسسات اعتبار داخلی بهرتبه -
بنوودی اعتبوواری مجوواز؛ و یووا توسووط مرکزی یووا یووک موسسووه رتبهبانووک
 بندی درونی بانکهای رتبهمدل
موسسوات در شوبکه های ایون نامهفراهم کردن امکان توثیق ضمانت -

های داخلووی بووانکی براسوواس رتبووه اعتبوواری آنهووا براسوواس بخشوونامه
 هابانک

 

های های صندوقنامهتضمین
غیردولتی توسعه صادرات و 

 موسسات مشابه معتبر
 

های غیردولتوووی توسوووعه صوووادرات و بنوودی اعتبووواری صوووندوقرتبه -
 مجازبندی اعتباری موسسات مشابه معتبر توسط یک موسسه رتبه

برقراری ارتباط و پیوند الزم بین رتبه اعتبواری و امکوان اسوتفاده از  -
 هاهای داخلی بانکهای آنها براساس بخشنامهنامهضمانت

 

 چک
های تولیدی به دیگور عنوان وثیقه از طرحگسترش کاربرد چک به

   ۲ها با تدوین مقررات مورد نیازطرح

  اسناد دریافتنی
ای و اجرایووووی( بوووورای الزم )مقرراتووووی، سووووامانهانجووووام اقوووودامات 

شدن امکان توثیق اسناد دریافتنی بوا تاکیود بور توجوه ویوژه بوه عملیاتی
 زیرساخت مقرراتی در فاز اولیه

 

 جواز سبز گمرکی
تدوین دستورالعمل الزم برای توثیوق رسوید انبوار سوامانه گمورک 
تحووت عنوووان جووواز الکترونیکووی سووبز گمرکووی بووا صوورف توثیووق 

  الکترونیک آن در سامانه گمرک
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه نوع دارایی حوزه

   درآمد آتی

انجووووووام اقوووووودامات الزم )مقرراتووووووی، 
شدن ای و اجرایی( برای کاربردیسامانه

وکار در توثیووق درآموود حاصوول از کسووب
های تولیدی، خودماتی و بازرگوانی طرح

با تاکید ویژه بر زیرسواخت مقرراتوی در 
 فاز اولیه

 برداری از معدنپروانه بهره

ها مرکزی یا ادارات اعتباری بانکای از طرف بانکارائه بخشنامه
نامه صوندوق در شورف تاسوی  صودور در امکان توثیق ضومانت

 های معدنیها در تسهیالت طرحنامه به بانکضمانت
  

   بهاداربرداری از معدن در بازار بورس اوراقعرضه پروانه بهره

محصوالت کشاورزی، حیوانات 
   مولد و غیرمولدزنده 

انجووووووام اقوووووودامات الزم )مقرراتووووووی، 
شدن ای و اجرایی( برای کاربردیسامانه

توثیق آنها با تاکیود ویوژه بور زیرسواخت 
 مقرراتی در فاز اولیه

 هانامهبیمه

ای های بیموه بوه پوشوش بیموهسعی در افوزایش تمایول شورکت -
بنوودی اعتبوواری گیرندگان بووا ارائووه رتبهریسووک اعتبوواری تسووهیالت

شووده توسووط گیرندگان، ضووامنین و وثووایق تکمیلووی ارائهتسووهیالت
 ها آنها به این شرکت

های بیموه بورای پوشوش نامه همکواری بوا شورکتتدوین تفاهم -
 ختلف بوا فرانشویز متفواوت براسواس رتبوههای اعتباری مریسک

 اعتباری 

  

طراحی دارایی های جدید 
ت توثیق

با قابلی
 

 بهاداراوراق
   هااوراق گواهی سپرده شمش طال نزد بانک

   اوراق شمش طال 
   هااوراق گواهی سپرده طال نزد بانک

   رسید انبارهای عمومی
در صووووورت طراحووووی سووووامانه جووووامع 

عمووومی بووا قابلیووت اعووالم و  انبارهووای
 ربطتغییر وضعیت ثبتی دارایی ذی

 شود.های مختلف اجرا و حتی تضادهای قانونی میگیری رویهای منجر به بروز مشکالتی در شکلمالی وثیقهعدم تجمیع قوانین و مقررات تامین -1
 ها مطرح شده است.مطالبات غیرجاری به پشتوانه آن در مقایسه با سفته توسط نمایندگان ادارات حقوقی بانکدلیل ضمانت اجرایی باالتر آن و امکان بیشتر وصول این مساله به -۲
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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دلیل عدم امکان توثیق اسوناد دریوافتنی، درآمودهای آتوی، محصووالت کشواورزی و حیوانوات زنوده مولود و بهدر طرف مقابل 
شود. البته بوه ای و اجرایی الزم در توثیق آنها مشاهده میغیرمولد انجام اقدامات الزم برای فراهم کردن بسترهای حقوقی، سامانه

المللووی در مقایسووه بووا مووالی در عرصووه بینتر بووودن اسووتفاده از آن در تامینولتر بووودن نقووش اسووناد دریووافتنی و متوودادلیوول پررنووگ
های اولیه الزم در خصووص زیرسواخت حقووقی و مقرراتوی اسوناد دریوافتنی در افوق زموانی درآمدهای آتی، ضرورت برداشتن گام

 شود.تری در مقایسه با درآمد آتی مشاهده میمدتکوتاه
هوا بوه وجوود آموده اسوت نیوز؛ واسوطه صودور الکترونیوک، مشوکالتی در توثیوق آن در بانکبه در مورد جواز سبز گمرکی کوه 

ضرورت تدوین دستورالعملی مبنی بر صرف امکان توثیق با ثبت در سامانه گمرک باید دنبال شوود کوه در ایون راسوتا نیوز نیواز بوه 
 شود.مدت مشاهده میها در کوتاهرای بانکربط با فراهم نمودن امکان توثیق با حساب کاربری بارتقای سامانه ذی

بوورداری از معوودن نیووز، آغوواز بووه کووار صووندوق در شوورف تاسووی  صوودور بووا توجووه بووه مشووکالت موجووود در توثیووق پروانووه بهره
مرکزی های معدنی، در صورت وجود زیرساخت مقرراتی الزم مبتنی بر بخشنامه بانوکها در تسهیالت طرحنامه به بانکضمانت
توانود هوا مینامه این صندوق و یا تدوین بخشنامه داخلی توسط ادارات اعتباری بانکشدن توثیق ضمانتشرایط شناختهجددر وا

تر ایون نهواد و های فعال در این حوزه را به منابع مالی افزایش دهود. در حقیقوت در صوورت فعالیوت سوریعمیزان دسترسی طرح
ربوط تغییور نووع نامه صوندوق ذیتواند به شوکل ضومانتبرداری از معدن میپروانه بهرهوجود زیرساخت قانونی الزم، استفاده از 

بورداری از داده و از این منظر ریسک اعتباری بانک را نیز بوه نحوو بهتوری پوشوش دهود. در کنوار راهکوار فووق، ورود پروانوه بهره
موالی بوه پشوتوانه ایون دارایوی توانود بور امکوان تامیننیوز میبهوادار معادن به بازار سرمایه و امکان عرضه آن در بازار بوورس اوراق

    بیفزاید.
ها نیز تدوین تفاهمنامه همکواری مبتنوی بور رتبوه های بیمه در پوشش ریسک اعتباری بانکدر افزایش تمایل همکاری شرکت

 کننده باشد.تواند کمکاعتباری تسهیالت گیرندگان، ضامنین و وثایق آنها می
 های جدید با قابلیت توثیقطراحی دارایی. ۲.۲.۱.۲

توانود شوکل مدت طراحی انواع مختلف اوراق گواهی سپرده شومش  طوال و طوال در کنوار اوراق شومش  طوال، نوه تنهوا میدر کوتاه
راکد طوال در تری به بخشی از سبد دارایی خانوار در بازار مالی بدهد و این بخش از منابع مالی آنها را که صرف منابع معاملهقابل

مالی مجدد به پشتوانه آن را نیز در بوازار موالی فوراهم خواهود سواخت. البتوه ایون منازل شده است را آزاد نماید؛ بلکه امکان تامین
ها از قابلیوت بواالی نقدشووندگی بوازاری بهادار برخوردار باشند تا بانکباید از قابلیت خرید و فروش در بازار بورس اوراق اوراق
فوروش هوای پیشتر بایود دامنوه کواربرد ایون اوراق از حالوت صورف اوراق ناشوی از طرحطمینان حاصل نمایند. به بیان دقیقآنها ا

هوا و امکوان ها نزد خزانوه بانکگذاری این نوع داراییمالی خرد با سپردههای تامینمرکزی خارج شده و حتی به طرحتوسط بانک
 ها گسترش یابد.برای بانک انتشار اوراق بدهی به پشتوانه آنها

از آنجا که بخش اعظمی از کاالهای موجود در انبارهای عمومی، قابل توثیق در شبکه بوانکی نیسوتند؛ طراحوی سوامانه جوامع 
ربوط بوا فوراهم سواختن حسواب کواربری بورای انبارهای عمومی در بلندمدت و با قابلیت اعالم و تغییر وضعیت ثبتوی دارایوی ذی

تواند شفافیت بیشتری را در بازار کاال و جلوگیری از قاچاق کاال فراهم کند، بلکه در صورت وجود بوازار نقود نها میها؛ نه تبانک
دنبال خواهود موالی در قالوب الگوویی شوفاف و منسوجم را در شوبکه بوانکی کشوور بوهبرای فروش مجدد این امووال، امکوان تامین

 داشت.

 ایراهکارهای سامانه. ۲.۲.۲
 های موجود. ارتقای سامانه۲.۲.۲.۱
های مودت ارتقوای سوامانهای، ضوروری اسوت در گوام اول رویکورد کوتاهمالی وثیقوهای در تامینمنظور بهبود زیرساخت سامانهبه

تر شودن عملکورد سوامانه سومات بوه عملکورد سوامانه ثبوت وثوایق، عنوان مثال برای نزدیوک(. به۴۶موجود را دنبال کرد )جدول 
بهادار، با امکان اسوتعالم الکترونیوک و بورخط وضوعیت ها در توثیق آنالین اوراقضروری است ایجاد حساب کاربری برای بانک

بهوادار ثبتی این اوراق توسط کاربران بانکی فراهم شود. همچنین افزایش قابلیت این سامانه در بازداشت الکترونیوک موازاد اوراق
ه به این اعتباردهنده در تملیک باید مورد توجه قورار گیورد. عوالوه بوراین بایود بوه برطورف کوردن توثیقی و اعطای حق تقدم ثانوی

هوای ممکون و های این سامانه در مقایسه با الگوی بهترین عملکرد در سامانه توثیق اموال منقول، البته با توجه بوه ظرفیتکاستی
 توجه کرد. ۴براساس موارد مندرج در فصل 
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امانه جامع گمرکی نیز باید امکان اعوالم و ثبوت وضوعیت دارایوی ذیول جوواز الکترونیکوی، بوا امکوان دسترسوی در ارتباط با س
هوا در ایون ها به این سامانه توسط حساب کاربری فراهم شود و حتی امکان بازداشت الکترونیکی دارایوی بورای بانکبرخط بانک

 سامانه منظور شود.
اندیشووی عنوووان کردنوود، زمینووه بووه روز نبووودن سووامانه اسووتعالم امووالک در جلسووات هم هووا دربووا توجووه بووه مشووکالتی کووه بانک

توانود کموک ها با دسترسی بورخط بوه ایون سوامانه میروزرسانی این سامانه در کنار در اختیار قراردادن حساب کاربری به بانکبه
ز افزایش دهد. بوه ایون ترتیوب، حتوی امکوان جانموایی کردن فرآیند اعطای تسهیالت نماید و دقت مورد نیاز را نیموثری در کوتاه

ها نیز با سرعت و دقت بیشتر انجام خواهد شد و در مجموع هزینه زمانی و اداری کمتری دقیق ملک در ارزیابی کارشناسی بانک
. البتوه توصویه ها در استعالم جانمایی تحمیل خواهود کورد و از فشوار کواری کارکنوان ایون سوامانه نیوز خواهود کاسوترا بر بانک

شود کارشناسان رسمی دادگستری نیز ملوزم بوه اسوتعالم جانموایی دقیوق اموالک و مسوتغالت از ایون سوامانه در ارائوه نظورات می
 گذاری خود شوند. کارشناسی قیمت

 ای مورد نیازهای جزیره. مهمترین سامانه۲.۲.۲.۲
 1موودت طراحووی مهمتوورینی موجووود، ضووروری اسووت رویکوورد میانهاموودت متمرکووز بوور ارتقووای سووامانهعووالوه بوور رویکوورد کوتاه

ای موجود نیز دنبوال شوود. در ایون های سامانهای مورد نیاز در ثبت اموال منقول و غیرمنقول با توجه به شکافهای جزیرهسامانه
سامانه جامع انبارهای عمومی با های بانکی و اندازی سامانه جامع حسابراستا در ثبت اموال منقول، نیاز مبرمی به طراحی و راه

ها با حساب کاربری به این دو سامانه و امکان استعالم وضعیت ثبتی دارایی و یا اعموال تغییراتوی در امکان دسترسی برخط بانک
ده، ذیول شهای موجود و طراحیشود. البته در بلند مدت نیز باید رویکرد برقراری پیوند و ارتباط بین تمامی سامانهآن مشاهده می

 سامانه جامع ثبت وثایق دنبال شود.
آالت و تجهیوزات در ای بورای اعوالم وضوعیت ثبتوی ماشویناندازی سامانهدر ثبت اموال غیرمنقول نیز ضرورت طراحی و راه

مرکز ثبوت شود که در بلندمدت نیز باید به ضرورت برقراری ارتباط و پیوند این سامانه با سامانه جامع و متمدت مشاهده میمیان
وثایق غیرمنقول توجه کرد. سامانه دیگر مورد نیاز، سامانه جامع مزایده امووال، اعوم از امووال منقوول و غیرمنقوول اسوت. وجوود 

 ها خواهد بود.های تملیکی بانککننده فرآیند فروش و نقدشوندگی داراییای تسهیلچنین سامانه
 ها. ادغام سامانه۲.۲.۲.۲

های موجود و برقوراری پیونود آنهوا بوا سوامانه دیگری که باید در این فرآیند مورد توجه قرار گیرد، ادغام سامانهمدت رویکرد کوتاه
های سمات و سامانه جامع گمرکی را توان در گام اول دسترسی به سامانهعنوان مثال در این زمینه میپایلوت ثبت وثایق است. به

ل فراهم نمود و به این ترتیب، حداقل دو سامانه در این سامانه جامع ادغام خواهود شود. از طریق سامانه پایلوت ثبت وثایق منقو
های موجود در ثبوت وسوایل نقلیوه و ایجواد سوامانه متمرکوز ثبوت وسوایل نقلیوه همچنین همجمعی و ادغام انواع مختلف سامانه

 جمعی مورد نظر ایفا نماید.سمت همتواند کمک موثری در حرکت بهمی
 های جامع مورد نیاز. سامانه۲.۲.۲.۲

در این خصوص با توجه بوه توصویه آنسویترال در تفکیوک سوامانه ثبوت امووال منقوول و غیرمنقوول از یکودیگر، رویکورد مشوابهی 
تر در بلندموودت، طراحووی سووامانه جووامع و متمرکووز ثبووت اموووال منقووول و بووا پوشووش حووداکثری شووود. بووه بیووان دقیووقپیشوونهاد می

سپاری در این سامانه باید مورد توجه قرار گیرد تا بتووان از ایون سوامانه نوه تنهوا در شناسوایی امووال نقول قابل وثیقههای مدارایی
انودازی منقول متعهدین و ضامنین شبکه بانکی، بلکه برای دیگر مقاصد قضایی استفاده نمود. در کنار سامانه فوق، طراحی و راه

نیز با پوشش حداکثری وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول باید در دستور کار قورار گیورد. از ایون  سامانه متمرکز ثبت اموال غیرمنقول
واسطه آن در محاکم قضوایی بوه مقودار زیوادی رو با فعالیت دو سامانه فوق، مشکل عدم شناسایی اموال و صدور حکم اعسار به

 برطرف خواهد شد.

                                                                                                                                                                                            
ویژه در زمینه ثبت دیگر انواع اموال منقول مورد نیاز است. با این وجود برای جلوگیری از بسط بویش از حود مطالوب، های دیگری نیز بهبه طور حتم سامانه 1

 شود.های مورد نیاز اشاره میدر این قسمت صرفاً به مهمترین سامانه
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 راهکارهای اجرایی. ۲.۲.۲
 ق حق تقدم اولیه. تصریح دقی۲.۲.۲.۱

ویژه در با توجه به نقش کلیدی حق تقدم اولیه در قدرت اعمال حق وثیقه و نقش دیون دولتی بر میزان اعتبار اجرایوی وثیقوه، بوه
ای دیوون دولتوی اعتبارگیرنودگان شود امکان استعالم دورهزمینه وصول مطالبات غیرجاری به پشتوانه اموال غیرمنقول، توصیه می

شوده، اقودامات الزم های از پویش تعیینهای دولتی درنظر گرفته شود و در صورت رسیدن این دیون به مرزها و آستانهبرای بانک
 (.  ۴7برای تحکیم وثایق در تسهیالت مشارکتی انجام شود )جدول 

گیری برای تصمیمها و در هنگام در این راستا ضروری است امکان استعالم این دیون برای حداقل پنج سال قبل توسط بانک
اعطای تسهیالت غیرمشارکتی وبه منظور ارزیابی بهتر رفتار آتی این دیون در تسهیالت غیرمشارکتی که امکان درخواست تحکیم 

 وثایق وجود ندارد نیز فراهم شود.
رف نمایود، اموا تواند به مقدار زیادی مشکالت ناشی از بازیافت این تسهیالت را برطومدت فوق میهر چند راهکارهای کوتاه

مدت حق تقدم ثانویوه اعتبارگیرنوده نسوبت بوه ضروری است برای شفافیت بیشتر و پایبندی به اصول بهترین عملکرد نیز در میان
 ربط، به صراحت در مقررات مربوطه تصریح شود. وثیقه در مقایسه با دولت و دامنه دیون دولتی ذی

 ایسامانهاع اد مورد نیاز در زیرساخ   -۴۶ جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه سامانه حوزه

ارتقووووووووووووووووواء 
های سوووووووووامانه

 1موجود

 سامانه سمات

ارتقا سامانه شرکت سمات با ایجواد 
هووا در حسوواب کوواربری بوورای بانک

بهووادار و امکووان توثیووق آنالیوون اوراق
اسوووووتعالم الکترونیوووووک و بووووورخط 

 وضعیت ثبتی این اوراق

  

بووورای موووذاکره بوووا سوووازمان بوووورس 
ارتقووای قابلیووت سووامانه سوومات در 

بهادار توثیقی و بازداشت مازاد اوراق
اعطووووای حووووق تقوووودم ثانویووووه بووووه 

ربوووط در صوووورت اعتباردهنوووده ذی
احتموووال موووازاد بوووودن ارزش اوراق 
نسووبت بووه میووزان ریسووک اعتبوواری 
تسووووهیالت اولیووووه بوووورای پوشووووش 
 تعهدات اعتبارگیرنده به بدهکار دوم

  

سوووامانه جوووامع 
 گمرکی

ارتقای سامانه گمرک در امکان اعالم 
و ثبووت وضووعیت دارایووی ذیوول جووواز 
الکترونیکی با فوراهم سواختن امکوان 

صورت بورخط و ها بهدسترسی بانک
با حساب کواربری بوه ایون سوامانه بوا 

ثبووووت توثیووووق و بازداشووووت  امکووووان
 الکترونیکی آن

  

سووامانه اسووتعالم 
 امالک

 روزرسانی و ارتقای کارکرد سوامانهبه
اسووتعالم امووالک بووا طراحووی حسوواب 

هووا و دسترسووی کوواربری بوورای بانک
برخط آنها به اطالعات این سامانه و 
الووزام بووه اسووتعالم جانمووایی دقیووق 
امووالک و مسووتغالت از ایوون سووامانه 
هنگوووام ارزیوووابی توسوووط کارشوووناس 
 بانک و کارشناس رسمی دادگستری

  

مهمتوووووووووووورین 
های سوووووووووامانه

ای مووورد جزیووره

امووووووال ثبوووووت 
 منقول

انوودازی سووامانه جووامع طراحووی و راه 
بووووا امکووووان  3های بووووانکیحسوووواب

ها با حسواب کواربری دسترسی بانک

برقووراری ارتبوواط و پیونوود ایوون 
ها بووا سووامانه جووامع و سووامانه

 متمرکز ثبت وثایق منقول
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه سامانه حوزه
 صورت آنالین به سامانه و به نیاز

 جووامع انوودازی سووامانهو راه طراحووی 
 و اعوالم قابلیوت با عمومی انبارهای

 ربطذی دارایی ثبتی وضعیت تغییر

ثبوووووت امووووووال 
 غیرمنقول

ای بورای انودازی سوامانهطراحی و راه 
آالت و اعالم وضوعیت ثبتوی ماشوین

 تجهیزات

برقووراری ارتبوواط و پیونوود ایوون 
ها بووا سووامانه جووامع و سووامانه

 متمرکز ثبت وثایق غیرمنقول

سووامانه جووامع انوودازی طراحووی و راه  فروش دارایی
 مزایده اموال

 

 ۲هاادغام سامانه

ها با تلفیق برخی از جمعی سامانههم 
های موجووود ماننوود سوومات و سووامانه

سوووامانه جوووامع گمرکوووی در سوووامانه 
 پایلوت ثبت وثایق

 

های مختلووووف جمعووووی سووووامانههم 
موجود در ثبت انواع مختلف وسایل 
نقلیه و ایجاد سامانه متمرکز وسوایل 

 نقلیه

 

های سوووووووووامانه
 جامع مورد نیاز

سووووامانه ثبووووت 
 اموال منقول

طراحووووی سووووامانه جووووامع و   
متمرکز ثبت امووال منقوول بوا 
توجووه بووه پوشووش حووداکثری 

هوووووووای کووووووواربردی و ویژگی
عملیاتی در مقایسه بوا الگووی 

 بهترین عملکرد
توجوووه بوووه ضووورورت اعوووالم   

وضوووعیت دامنوووه حوووداکثری 
اموال منقوول در سوامانه ثبوت 

منقووول در افووق زمووانی  وثووایق
گیووری از بلندموودت بوورای بهره

این سامانه در شناسایی اموال 
متعهووودین و ضوووامنین شوووبکه 
بوووانکی و از ایووون رو پوشوووش 

 ۴ای موجودشکاف سامانه

سووووامانه ثبووووت 
 اموال غیرمنقول

طراحووووی سووووامانه جووووامع و   
متمرکز ثبت اموال غیرمنقوول 
و اعمال حق تقدم اولیه بورای 
ثبت زودتر این حق در سامانه 
 توسط کاربرهای واجدشرایط 

جمعوی در شودن امکوان همهای موجود بورای فراهمبا وجودیکه در این حوزه صرفاً به سه سامانه اشاره شده است اما ارتقای دیگر سامانه -1
 متمرکز و جامع اموال منقول یا سامانه متمرکز و جامع اموال غیرمنقول براساس نوع دارایی باید مورد توجه قرار گیرد. سامانه

 ای کلیدی مورد نیاز اشاره شده است.های سامانهدر این قسمت به ضرورت صرف دو مورد از ادغام -۲
قابلیت توثیق، شامل حساب اوراق گوواهی سوپرده و حسواب اوراق گوواهی  های بانکی افراد باهای بانکی تمامی حسابمنظور از حساب -3

 ها است.گذاری بانکهای سرمایهصندوق
 شود.در شرایط فعلی، عدم شناسایی اموال منجر به صدور حکم اعسار در محاکم قضایی می -۴
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم

البته در بلندمدت نیز برای برقراری شفافیت هر چه بیشتر عمومی در حق وثیقه، باید الزام ثبت زودتور حوق وثیقوه در سوامانه 
موالی نثبت وثایق )اعم از منقول و غیرمنقول( برای برخورداری از حق تقودم اولیوه، بوا تصوریح ایون مسواله در قوانون جوامع تامی
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تر صرفنظر از دیون دولتی، سلسله مراتب ناظر بر تقدم و اولویت حق تصورف و تملوک، عمومواً ای دنبال شود. به بیان دقیقوثیقه
 مبتنی بر درج و ثبت زودتر آن از نظر زمانی در سامانه ثبت وثایق است.

 . رویه اجرا۲.۲.۲.۲
شووند کوه برخوی ای مطورح میمالی وثیقوهی الزم برای کارکرد مناسب تامینمسائل متنوعی در حوزه رویه اجرا و زیرساخت اجرای

ای قبول از ایون الزاماً از جن  اجرایی، از منظر رسیدن به مرحله پایانی فرآیند بازیافت اعتبار و تسوهیالت اعطوایی نبووده، و رویوه
عنوان مثوال الزامواتی در حووزه مودیریت وثیقوه و د. بهگیرند؛ اما در نهایت منجر به تسهیل رویه فوق خواهند شفرآیند را در بر می
کنند. در کنار الزاموات گیرند که اهمیت باالیی در سازوکار این رویه ایفا میها در این قسمت مورد توجه قرار میریسک در بانک

آنهوا بوه زیرسواخت مقرراتوی، اموا گیرند که با وجود تعلق فوق نیز مباحثی در زمینه مقررات ناظر بر رویه اجرا مورد توجه قرار می
شودند. از ایون رو در اداموه عوالوه بور دو بندی به دلیل تعلق و تمرکز آنها بر رویه اجرا، در این قسمت در زیرساخت اجرایی طبقه

 (.۴6مورد فوق، دو مقوله رویه اجرا و فرآیند فروش دارایی و پیشنهاداتی در این دو زمینه ارائه خواهند شد )جدول 
 . مدیریت پویای وثیقه و ریسکالف

هوا در خصووص بازیافوت مطالبوات غیرجواری خوود بوه پشوتوانه وثوایق، نیواز بوه شده بانکبراساس برخی از مشکالت مطرح
ای از عنوان مجموعوهشوده بورای آن بوههوا و پویوایی هور چوه بیشوتر فرآینودهای طراحیارتقای مودیریت وثوایق و ریسوک در بانک

شود که تاثیر شوگرفی بور موفقیوت رویوه اجورا خواهود داشوت و دسوتیابی بوه دارایوی بوا ارزش ت مشاهده میمدراهکارهای کوتاه
عنوان مثوال در حووزه مودیریت و نظوارت بور وثوایق، گذاری خواهد کرد. بهمنطقی در فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری را هدف

جایی و خوروج دارایوی از محول طورح بوهقل مشکالتی از منظر جانیاز به پویایی آن در طول دوره سررسید تسهیالت است تا حدا
 وجود نیاید.ها بهبرای بانک

ها باید حداقل هر شش مواه یکبوار بوه بررسوی کفایوت ضورایب تعودیل ارزش امووال به منظور ارتقای مدیریت وثیقه نیز بانک
بینوی بانوک از شورایط یوت ایون ضورایب براسواس پیششده و ترهینی نوزد خوود بپردازنود و از کفاسپاریمنقول و غیرمنقول وثیقه

رو اطمینان حاصل نمایند و در صورت لزوم تمهیدات الزم برای اعالم ضرایب جدیود بوه شوعب و ریسک بازار در پیش اقتصادی
 های داخلی انجام شود.در قالب بخشنامه
تری از شرایط اقتصوادی توا زموان بازپرداخوت بینانهواقعها باید شرایط استرس و افق ها در ارزشگذاری داراییهمچنین بانک

های اقتصادی منظور نمایند. آنهوا در نهوایی کوردن ارزش تسهیالت را برای پوشش نسبی ریسک بازار ناشی از تغییر شدید چرخه
ورت لووزوم، ضوورایب های انتقووال دارایووی توجووه کوورده و در صووهای مالیوواتی و دیگوور هزینووهدارایووی نیووز بایوود بووه کارمزدهووا، هزینووه

های داخلوی خوود منظوور نماینود. در شورایط ها با توجه بوه مووارد فووق در بخشونامهتری را برای این داراییبینانهکننده واقعتعدیل
عنوان راهبورد اصولی گذاری براسواس ارزش دارایوی در شورایط اسوترس بایود بوهنزدیکی به رکود اقتصادی نیز رویکرد الزام قیمت

 یریت وثایق مورد توجه واقع شود.بانک در مد
توانود هوا بور کواربری تسوهیالت در محول طورح میمدت نظوارت بیشوتر بانکدر ارتباط با مدیریت پویای ریسک نیز در کوتاه

 موقع و زودتر مطالبات غیرجاری ایفا نماید و از این منظر به موفقیت بیشتر رویه اجرا منتهی شود. نقش موثری در شناسایی به
بنوودی المللووی و برپایووه رتبههووا مطووابق بووا اسووتانداردهای بینسووازی موودیریت ریسووک اعتبوواری در بانکموودت نیووز پیادهمیاندر 

تواند کموک گیرندگان، ضامنین و نوع وثایق مورد استفاده، میاعتباری در شناسایی و مدیریت ریسک اعتباری ناشی از تسهیالت
های به فرآیند اعطای تسهیالت به افراد با ریسک باال و درگیری ادارات حقوقی با رویوه هاموثری به پیشگیری از وارد شدن بانک
های موسسات اعتبواری و نحووه محاسوبه بندی داراییهای طبقهمرکزی با ارتقای دستورالعملاجرا نماید. در این زمینه حتی بانک

ی کلیودی در شناسوایی زودتور مطالبوات غیرجواری و حتوی توانود نقشوالمللوی میذخایر این موسسات براساس اسوتانداردهای بین
های موجوود در هوا بوه رویوهها ایفا نمایود. البتوه ایون فرآینود در بلندمودت و بوا تمکوین بانکپوشش بهتر ریسک اعتباری در بانک

 آورد. وجودها نیز بهتواند اطمینان بیشتری را از منظر استاندادهای داخلی در بانکرهنمودهای کمیته بال می
 ب. اصالح مقررات ناظر بر اجرا
اندیشی نمایندگان حقوقی به آنها اشواره کردنود، بورای بهبوود رویوه اجورا نیواز بوه ها در جلسات همبراساس مشکالتی که بانک

ال بورای حول عنوان مثوشود. بوهاالجرا و یا قوانین مادر آن مشاهده مینامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمانجام اصالحاتی در آیین
 ملوک گذاریقیمت و بازدید حق اعطای دادگستری، ضرورت رسمی کارشناس بازدید مشکالت اجرایی ناشی از ممانعت ورود و

منظور شوود. همچنوین بوهاالجورا مشواهده میالزم اسوناد رسومی اجرایوی مفواد ناموهآیین در وقوع شرایط فوق صورت در بیرون از
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مفواد  اجرایوی ناموهاین خصووص در آیین در ایماده کردن اضافه مرتهن، ضرورت برای وثایق انتخاب حق مشکل کردن برطرف
 شود.االجرا مشاهده میالزم اسناد رسمی

تولیدی  مطالبات صرف نه و مطالبات ای همهفروش اموال ترهینی یا وثیقه برای مکرر مزایده برگزاری امکان شدنجهت مهیا
مفاد  اجرایی نامهآیین اصالح با غیرمنقول اموال فروش فرآیند کل به پذیرقانون رفع موانع تولید رقابت 15 ماده نیز نیاز به تسری

 شود.دیگر مشاهده می هایمزایده برگزاری برای محدود و اندک زمانی بازه قید با البته و االجرارسمی الزم اسناد
االجرا، انجام اصالحاتی در دیگر مقررات موجوود اسناد رسمی الزمنامه اجرایی مفاد صرفنظر از اصالحات مورد نیاز در آیین

 نهواد تووان بوه الوزام تصوریح دقیوقهای اجرایی بکاهد. در این زمینوه میها در رویهتواند از بسیاری از مشکالت فعلی بانکنیز می
هادار اشواره کورد کوه منجور بوه جلووگیری از باوراق توثیق دستورالعمل در تملیکی بهاداراوراق فروش نحوه مورد در گیرندهتصمیم

 بور مبنوی ایبخشونامه یا دستورالعمل براین تنظیمشود. عالوهبهادار و مشکالت حقوقی ناشی از آن میتضعیع حقوق مالک اوراق
شودن توانود بوه مقودار زیوادی از طوالنیاعتبواری، می ریسوک پوشوش در مشوتریان از اخذشوده هوایچک تعهد تبدیل امکان عدم
ای از مشتری مبنی بور دلیل توسل جستن اعتبارگیرندگان به مقوله فوق بکاهد. همچنین اخذ تعهدنامه یا اقرارنامههای اجرا بهرویه

 شمار رود. مدت بههعنوان گام موثری در حل این مشکل در کوتاتواند بهشده از مشتری میهای اخذعدم تبدیل تعهد چک
 ج. رویه اجرا

 رویه ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول 
هوا اسوتخراج شود کوه مخاطبوان های نماینودگان حقووقی بانکدر این زمینه موارد متنوعی براساس مباحث مطرح در نشسوت

 سوازیعنوان مثوال پیادهگیورد. بوهر میگیر در این فرآینود را در بوها و دیگر نهادهای تصمیممتنوعی را از ادارات اجرای ثبت، بانک
صوورت بورخط و الکترونیوک در به هاپرونوده پیگیری و بایگانی تشکیل، قابلیت بر مبتنی ثبت اجرای ادارات در ادارای اتوماسیون
ها در این راستا، از مهمترین مسائلی است که برای ارتقای زیرسواخت بانک حقوقی نمایندگان به کاربری حساب ارائه کنار امکان

مدت باید دنبال شود. این راهکار به مقدار زیوادی مشوکالت ناشوی از اطالوه وقوت بورای اجرایی در ادارات اجرای ثبت و در میان
 شدن آنها را برطرف خواهد کرد. ها و مشکالت ناشی از گمپیگیری پرونده

 و هارویوه بوازنگری هوا، الوزامبانک هایپرونوده بوه رسویدگی در اجورای ثبوت واحودهای سورعت منظور افزایشین بهبراعالوه
مدت در شود. برای اثربخشی هر چه بیشتر این راهکار نیز ضروری است این مقوله حداقل در میانفرآیندهای موجود مشاهده می

 ادارات اجرای ثبت به سرانجام برسد.
های کلیودی ها، در مواردی اعمال اصالحاتی در برخی رویوهیه کلی فوق، براساس نظرات نمایندگان حقوقی بانکعالوه بر رو

 در واحود رویوه مدت و با توجه خاص دنبوال شوود. در ایون زمینوه بوه تودوینناظر بر اجرا توسط ادارات اجرای ثبت باید در کوتاه
 فوک از قبول هوابانک از اجورا هایهزینوه استعالم ه شد و در کنار آن ضرورتاجرائیه اشار صدور تقاضانامه در اشتباهات اصالح
 در ثبوت اجورای ادارات رویوه سوازیمزایوده؛ یکسان صوورتمجل  تنظویم در بانوک مطالبوات مقودار کردننهایی یا و دارایی رهن

ربوط؛ ذی اموالک اجرایی انتقال جهت نهادها و هاسازمان به مرتهن توسط شدهپرداخت قانونی هایهزینه پذیرش عدم یا پذیرش
 و شودهاعالم محودود زمانی بازه در دادگستری رسمی کارشناسان توسط قیمت اعالم بر تروسختسفت هایمحدودیت و اعمال
 نظر رسمی، مطرح شد.  اعالم در تاخیر روز هر ازای به جریمه اعمال

احکوام  اجورای در قوانون ثبوت اسوناد و اموالک ۲۲ مواده بر ویژه تمرکز با اجرا مراجع در واحد رویه همچنین ضرورت اتخاذ
های مقدم در این جلسات عنوان شد. به طور قطع این راهکار نامهمدت موثر در حل مشکل رجوع به مبایعهعنوان راهکار کوتاهبه

ق تقدم اولیه بوا ثبوت زودتور هور ای و اعطای حمالی وثیقهتا زمان حل قطعی این مشکل در بلندمدت با تدوین قانون جامع تامین
 ربط در سامانه ثبت جامع اموال منقول یا غیرمنقول موثر واقع خواهد شد.گونه حق بر دارایی ذی

 تووان بوه ضورورت اعموالهای ناظر بر اجرا خواهد داشوت میمدت نقش موثری در ارتقای رویهاز دیگر اقداماتی که در کوتاه
 اسوناد ثبوت دفواتر بوه ارسوالی هایاجرائیوه ایورادات کورنبرطرف عدم یا و کردنبرطرف در خیرتا صورت در تنبیهی موثر اقدامات
اشاره کرد. البته در حال حاضر امکان پیگیری این مسواله از طریوق بازرسوی دفواتر اسوناد رسومی در ادارات  مقرر مهلت در رسمی

 ر بودن اقدامات تنبیهی اطمینان حاصل کرد. های موجود ضروری است از موثثبت موجود است. اما برای بهبود رویه
مودت و خوارج از رویوه نواظر بور تملیک نیز باید در کوتاه شرط به اجاره قراردادهای برای اجرائیه صدور مشکل کردن برطرف
اصوالح مودت و مبتنوی بور عنوان راهکوار میانقانون عملیات بانکی بدون ربا دنبوال شوود چورا کوه رویوه فووق بوه 1۵اصالح ماده 

 مقررات ناظر بر اجرا مطرح شده است.
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 هااسوتان در گذاریسورمایه و تولیود از حمایوت هوایکارگروه توسط صادره هایها در زمینه ابالغیهبا توجه به مشکالت بانک
 صووصخ ای درها، در ممانعت از رویه اجرایی در تملیک اموال توثیقی و ترهینوی؛ ضوروری اسوت بوا صودور ابالغیوهبانک برای
واسطه رجوع بوه ایون شدن رویه اجرایی بهتر از طوالنیها، هر چه سریعهای فوق به ادارات ثبت و بانکاجرایی ابالغیه الزام عدم

  ها در کل کشور ممانعت شود.ابالغیه
 رویه قرار گیرد، تبیینهای اجرایی مورد توجه ها برای ارتقای رویهمدت و اینبار در بانکاز دیگر راهبردهایی که باید در کوتاه

هوا در ایون است توا در فاصوله تملیوک و فوروش امووال، مشوکالت بانک هابانک اموال در امین انتخاب برای مشخص و مناسب
 زمینه کاهش پیدا کند.

ود ها را در رویه اجرا کاهش دهود، بوا ایون وجوتواند تا حدود زیادی مشکالت بانکهای فوق میبا وجودیکه دنبال کردن رویه
عنوان باشود؛ بوه شوده حاصل هابانک سهامی تملک از که نهادی یا هابانک در واحدی به اجرا واگذاری امکان ها بر بررسیبانک

سووازی الگوووی موجووود مبتنووی بوور راهکوواری بلندموودت بوورای حوول مشووکالت نوواظر بوور رویووه اجوورا تاکیوود داشووتند. در حقیقووت پیاده
توانود بوه نحوو مووثری برخورداری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تامین اجتماعی از واحد اجرا، در شبکه بانکی نیز می

 ینه را کاهش دهد. مشکالت موجود در این زم

 عا توجه صرف عه حق تقد  اولیه اع اد مورد نیاز در زیرساخ  اجرایی –۴7 جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه

ت
ت به دول

ک حق تقدم ثانویه نسب
ش ریس

پوش
 

ای ضرورت فراهم کردن امکان استعالم دوره
بانک از دیون دولتی اعتبارگیرنودگان و اعوالم 

مبتنی بور الوزام تحکویم وثوایق در ای بخشنامه
گیری دیون فوق بورای دریافوت صورت شکل

 باقیمانده تسهیالت در قراردادهای مشارکت

  

ضرورت فراهم کردن امکوان اسوتعالم میوزان 
دیون دولتی اعتبارگیرنودگان در طوول حوداقل 

سال گذشته برای ارزیوابی بهتور رفتوار آتوی  ۵
ایووون دیوووون در هنگوووام اعطوووای تسوووهیالت 
غیرمشووارکتی کووه امکووان درخواسووت تحکوویم 

 وثایق وجود ندارد

  

ت در حق تقدم اولیه
شفافی

  
تصوووریح دقیوووق حوووق تقووودم ثانویوووه 
اعتبارگیرنوووده نسوووبت بوووه وثیقوووه در 

 1ربطمقایسه با دولت در مقررات ذی
 

  

توجووووه بووووه حووووق تقوووودم اولیووووه 
اعتباردهنده با صرف ثبت عوادی 
در مقایسه با ثبوت رسومی، فقوط 

صوووورت ثبوووت زودتووور آن در در 
سامانه ثبت وثایق )اعم از منقول 
و غیرمنقووول( در طراحووی قووانون 

 ۲و  1ایمالی وثیقهجامع تامین
دهند، با این وجود نظر به نقش کلیدی و مووثر آنهوا در اعموال حوق وثیقوه، و پوشوش باوجودیکه این دو مقوله بعد مقرراتی را پوشش می -1

 نیاز، در این قسمت به آنها اشاره شده است.زیرساخت اجرایی مورد 
گیری برخوردار باشد و صورت صریح در سامانه از قابلیت پیشود حق تقدم اولیه دولت نسبت به دارایی بایت بدهی دولتی، بهتوصیه می -۲

 در سامانه ثبت و اعالم شده باشد. 
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهانکاندیشی با نمایندگان حقوقی بخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم
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 عا توجه عه رویه اجرا اع اد مورد نیاز در زیرساخ  اجرایی –۴6 جدول
 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه

صالح
ا

 
 در

برخی
 

ت
مقررا

 
ناظر

بر 
 

اجرا
 

آیین
الزمناموووه اجرایوووی مفووواد اسوووناد رسووومی 

االجرا
 

ممانعوت از ورود و گذاری ملک از بیرون در صورت اعطای حق بازدید و قیمت 
نامووه اجرایووی مفوواد اسووناد رسوومی بازدیوود کارشووناس رسوومی دادگسووتری در آیین

 االجراالزم

 

ای در برطرف کردن مشکل حق انتخاب وثایق برای مرتهن با اضوافه کوردن مواده 
 االجرانامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمآیین

 

پوذیر بوه کول فرآینود فوروش امووال رقابتقانون رفع موانع تولیود  15تسری ماده  
االجرا و مهیوا شودن نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی الزمغیرمنقول با اصالح آیین

امکان برگزاری مزایده مکرر برای همه مطالبات و نوه صورف مطالبوات تولیودی، 
 های دیگرالبته با قید بازه زمانی اندک و محدود برای برگزاری مزایده

 

دیگر 
ت
مقررا

بهوادار تملیکوی در گیرنده در مورد نحووه فوروش اوراقتصریح دقیق نهاد تصمیم 
 بهاداردستورالعمل توثیق اوراق

  

هوای ای مبنوی بور عودم امکوان تبودیل تعهود چکتنظیم دستورالعمل یا بخشونامه
اخووذ شووده از مشووتریان در پوشووش ریسووک اعتبوواری و یووا اخووذ تعهدنامووه یووا 

 1ها ای از مشتری مبنی بر عدم تبدیل تعهد این چکاقرارنامه

  

ک
ت پویای وثیقه و ریس

مدیری
ت پویای وثیقه 

مدیری
 

   ۲ها بر وثایق در طول دوره سررسید تسهیالتبانکنظارت بیشتر و پویای 
هوا در بررسوی کفایوت بازنگری پویا و حداقل شوش ماهوه ادارات اعتبواری بانک

شوده و ترهینوی نوزد سپاریضرایب تعدیل ارزش اموال منقول و غیرمنقول وثیقه
 بینی آنها از شرایط اقتصادی برای پوشوش ریسوک بوازارها با توجه به پیشبانک

های جدیود بورای اعوالم ضورایب ربوط و صودور بخشونامهدر فروش دارایوی ذی
 جدید به شعب در صورت نیاز

  

تر وثووایق منقووول و غیرمنقووول در سووناریوهای گووذاری و ارزیووابی صووحیحارزش
بینوووی شووورایط اقتصوووادی توووا دوره همراه پیشمختلوووف شووورایط اقتصوووادی بوووه

ناشووی از تغییوور شوودید  بازپرداخووت تسووهیالت جهووت پوشووش ریسووک بووازار
 های اقتصادیچرخه

  

های مالیوواتی آن در کنووار دیگوور توجووه بووه کارمزدهووای فووروش دارایووی و هزینووه
های انتقال دارایی در نهوایی کوردن ارزشوگذاری کارشناسوی امووال قبول از هزینه

هوا کننده ارزش این داراییتر ضرایب تعدیلتوثیق و ترهین، و یا در تنظیم واقعی
 هاهای داخلی بانکبخشنامهدر 

  

گووذاری دارایووی براسوواس سووناریوی اسووترس، در شوورایط نزدیکووی بووه الووزام ارزش
 رکود اقتصادی 

  

ت 
مدیری

ک 
پویای ریس
اعتباری

   ها بر کاربری تسهیالت در محل طرحنظارت بیشتر بانک 
رویووه هووا در سووطحی نزدیووک بووه سووازی موودیریت ریسووک اعتبوواری در بانکپیاده 

 گیرنده، ضامن و وثایقبندی اعتباری تسهیالتالمللی و الزام به رتبهبین
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه
ساخت امکان شناسایی زودتر مطالبات غیرجاری براساس اسوتانداردهای فراهم 

المللی جهت بازیافت زودتور ایون مطالبوات بوا اصوالح دو دسوتورالعمل زیور بین
 مرکزیتوسط بانک

 های موسسات اعتباریداراییبندی دستورالعمل طبقه -
 دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری -

 

المللوی و برپایوه مدیریت ریسک اعتباری در سوطحی نزدیوک بوه رویوه بین  
 رهنمودهای کمیته بال

رویه اجرا
 

ناظر بر اموال منقول و غیرمنقول
 

ثبوت مبتنوی بور قابلیوت تشوکیل، سازی اتوماسیون ادارای در ادارات اجرای پیاده 
صورت برخط و الکترونیوک درکنوار ارائوه حسواب ها بهبایگانی و پیگیری پرونده

 هاکاربری به نمایندگان حقوقی بانک

 

هوا بوا بوازنگری بانک هایپرونوده به رسیدگی در اجرا واحدهای سرعت افزایش 
 3ها و فرآیندهارویه

 

   اشتباهات در تقاضانامه صدور اجرائیهتدوین رویه واحد در اصالح 
ها قبل از فک رهن دارایی و یا نهوایی های اجرا از بانکضرورت استعالم هزینه

 کردن مقدار مطالبات بانک در تنظیم صورتمجل  مزایده
  

های سازی رویوه ادارات اجورای ثبوت در پوذیرش یوا عودم پوذیرش هزینوهیکسان
ها و نهادهوا جهوت انتقوال اجرایوی مرتهن به سازمانشده توسط قانونی پرداخت

 ربطامالک ذی

  

قوانون ثبوت اسوناد و  ۲۲اتخاذ رویه واحد در مراجع اجرا با تمرکز ویژه بر مواده 
 امالک در اجرای احکام

  

کووردن و یووا عوودم اعمووال اقوودامات تنبیهووی موووثر در صووورت توواخیر در برطرف
های ارسالی بوه دفواتر ثبوت اسوناد رسومی در مهلوت کرن ایرادات اجرائیهبرطرف
 مقرر 

  

تر بوور اعووالم قیمووت توسووط کارشناسووان وسووختهای سفتاعمووال محوودودیت
جریموه بوه ازای هور شده و اعموال رسمی دادگستری در بازه زمانی محدود اعالم

 روز تاخیر در اعالم نظر

  

   برطرف کردن مشکل صدور اجرائیه برای قراردادهای اجاره به شرط تملیک
های صوادره توسوط ای در خصووص عودم الوزام اجرایوی ابالغیوهصدرور ابالغیه

 هاها برای بانکگذاری در استانهای حمایت از تولید و سرمایهکارگروه
  

   ها برای انتخاب امین اموالرویه مناسب و مشخص در بانک تبیین
ها یا نهوادی کوه از تملوک بررسی امکان واگذاری اجرا به واحدی در بانک  

ناظر بر اموال  ها حاصل شده باشدسهامی بانک
غیرمنقول

 

شودن زموان الزم در نهوایی شودن قیموت امووال اتخاذ اقودامات الزم بورای کوتاه 
غیرمنقووول در ادارات اجوورای ثبووت و تنظوویم صووورتمجل  مزایووده بووا بررسووی 

 های موجود رویه
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 بلندمدت مدتمیان مدتکوتاه حوزه
گذاری عرصه توسوط کارشوناس رسومی دادگسوتری در تصریح عدم نیاز به قیمت

 ای که عرصه همواره به نام دولت است قراردادهای سه جانبه
  

تر در ارزیووابی اموووال غیرمنقووول ترهینووی بوورای رفووع وسووختاعمووال رویووه سفت
نامووه الخروجی و دیگوور تصوومیمات قضووایی ناشووی از اجوورای مفوواد آیینممنوووع

 هااالجرا در بازیافت مطالبات بانکاجرایی مفاد اسناد رسمی الزم

  

قانون کار و الوزام بوه ایفوای  1۲تدوین راهکاری برای تعدیل شدت مشکل ماده  
 تعهدات در قبال کارگران در صورت جانشینی بانک 

 

گوذار در خصووص عودم انتقوال سورقفلی توا انتهوای الزام اخوذ اقرارناموه از وثیقه
 زمان بازپرداخت تسهیالت چه در قالب سند رسمی و چه سند عادی

  

های کشوواورزی بووا انوودازی نهادهووای واسووط در قالووب شوورکتضوورورت راه  
هوا تقبل وظیفه برداشت محصول و نگهداری زموین و باغوات بورای بانک

 تا زمان فروش این اراضی

ش
فرآیند فرو

 

  هااموال مازاد بانکشناسی رویه فعلی ناظر بر فروش آسیب 
های الزم برای بازاری نقد و پویا در فروش اموال منقوول سازی زیرساختفراهم 

 هاو غیرمنقول بانک
 

 شده است.کند پیشنهاد تر میاین مساله برای کاهش دعاوی موجود در این زمینه که دوره زمانی بازیافت مطالبات غیرجاری به پشتوانه چک را در دادگاه طوالنی -1
 ها قرار گرفت.آالت و تجهیزات توثیقی و ترهینی از محل طرح در طول دوره بازپرداخت تسهیالت مورد تاکید نمایندگان حقوقی بانکوانتقال ماشیندر این زمینه نظارت بر عدم نقل –۲
 های موجود اشاره کردند.زم برای ابالغ اجرائیه با بازنگری در رویهشده به ضرورت کاهش زمان الها تکمیلی ارسالها در پرسشنامهدر این زمینه بیشتر بانک -3
 ها.های ارسالی برای ادارات حقوقی بانکها و پرسشنامهاندیشی با نمایندگان حقوقی بانکخذ: اطالعات حاصل از جلسات همآم



 سپاری اموال منقول و غيرمنقول در نظام بانکی ایرانهای مورد نیاز برای ارتقای جایگاه وثیقهطراحی مبانی و برنامه عملياتی زیرساخت
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 رویه ناظر بر اموال غیرمنقول 
ها به آنها اشاره کرده بودند موردی برای حل مشکالت مختلفی که نمایندگان ادارات حقوقی بانکدر این زمینه راهکارهای 

 اقودامات موجوود، های اجرایویرویوه بررسوی مدت ادارات اجرای ثبت باشود در میانعنوان مثال پیشنهاد میشود. بهعنوان می
 ایون ادارات مزایوده را در صوورتمجل  تنظویم و غیرمنقوول الاموو قیموت نهایی کوردن در مورد نیاز زمان شدنکوتاه برای الزم

 دنبال کند.
ای کوه گوذاری محول طورح در قراردادهوای سوه جانبوههوا در زمینوه قیمتمدت در حول مشوکل بانکعنوان راهکاری کوتاهبه

 توسوط قراردادهواایون  در عرصوه گوذاریقیمت بوه نیواز عودم شوود بوا تصوریحعرصه همواره به نام دولت است نیوز توصویه می
دادگستری، تا حدود زیادی از طوالنی شدن رویه اجرا ناشی از نهایی شدن قیمت کارشناسی کاسوت. البتوه در  رسمی کارشناس

 تعهودات ایفوای به الزام و کار قانون 1۲ ماده تعدیل شدت مشکل برای راهکاری منطقی مدتمورد این قراردادها باید در میان
ها در نظر گرفته شوود زیورا در شورایط عوادی بانوک عمومواً تموایلی بوه بانک در این طرح جانشینی رتصو در کارگران قبال در

شوود، از ایون رو ها ندارد و صرفاً در شرایط عدم امکان فروش طرح؛ ملزم به جوایگزینی میبنگاهداری با جانشینی در این طرح
هوایی کوه هوا خواهود افوزود؛ طرحاعطای تسهیالت بوه ایون طرح الزام به پرداخت مطالبات فوق، بر بار مشکالت مالی ناشی از

 شوند.ها بار میعموماً در قالب تسهیالت تکلیفی به بانک
 حتووی دیگوور و الخروجیممنوووع رفووع بوورای ترهینووی غیرمنقووول اموووال ارزیووابی در تروسووختسفت رویووه همچنووین اعمووال

توانود هوا میبانک مطالبوات بازیافوت در االجورارسمی الزم اسناد فاداجرایی م نامهآیین مفاد اجرای از ناشی قضایی تصمیمات
 ربط نماید.های اجرایی ذیمدت کمک موثری به بهبود رویهدر کوتاه

 عودم خصووص در گوذاروثیقه از اقرارناموه اخوذ پشتوانه امالک و مستغالت تجاری نیوز الوزامدر مورد تسهیالت اعطایی به
عنوان راهکواری پیشونهاد عوادی، بوه سوند چوه و رسومی سند قالب در چه تسهیالت، بازپرداخت زمان انتهای تا سرقفلی انتقال

تواند مشکالت اجرایی ناشی از این انتقاالت، بدون اطوالع مورتهن )بانوک( را برطورف نمایود. مدت میشده است که در کوتاه
 ها مورد توجه قرار گرفته باشد.وسط بانکربط ترود این مقوله در تنظیم سند رهنی دارایی ذیالبته انتظار می

 و زموین نگهوداری و محصوول های اعطاکننده تسوهیالت کشواورزی مبنوی بور برداشوتدر خصوص مشکالت دائمی بانک
 کشواورزی هایشورکت قالوب در واسط نهادهای اندازیراه در صورت تملیک زمین و باغ تا زمان فروش آنها، ضرورت باغات

عنوان راهکواری اراضوی، بوه ایون فوروش زموان توا هوابانک بورای باغوات و زموین نگهوداری و محصول برداشت وظیفه تقبل با
 بلندمدت برای رفع این مشکل در رویه اجرایی مورد اشاره قرار گرفت.

 د. فرآیند فروش
تند، ضوروری اسوت در ها با مشکالت زیادی در رویه ناظر بر فروش اموال موازاد تملیکوی مواجوه هسوبا توجه به آنکه بانک

سووازی شناسووی رویووه فعلووی، راهکارهووای موودونی بوورای ارتقووای رویووه موجووود ارائووه شووود. همچنووین فراهمموودت بووا آسیبمیان
هوا مودت در فوروش امووال منقوول و غیرمنقوول تملیکوی بانکگیری بازاری نقود و پویوا در میانهای الزم برای شکلزیرساخت

 ها نماید.ردن فرآیند بازیافت مطالبات غیرجاری بانککتواند کمک موثری به کوتاهمی
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 پیوست

 هاعانکنمایندگان ادارات حقوقی  -جدو  پیوس 
 عنوان شغلی نام و نام خانوادگی بانک

 بانک پارسیان
 رئی  اداره خدمات حقوقی محمد فرضیان
 معاون اداره قراردادها چنور ایرانپور

 کارشناس حقوقی میثم امینی بانک پاسارگاد

بانک توسعه صادرات 
 ایران

 رئی  اداره کل خدمات حقوقی حبیبیعباس متولی
 دایره دعاوی ارزی رئی  زهرا محمودی

 رئی  دایره دعاوی ریالی غالمرضا ذوالقدر
 کارشناس حقوقی سیما بختیاری

 بانک خاورمیانه

 مدیر اداره حقوقی زادهغالمرضا حسنعلی
 کارشناس اداره حقوقی شادی راضی
 کارشناس اداره حقوقی هادی سهرابی
 کارشناس اداره حقوقی مریم دلشاد

 بانک رفاه
 اداره حقوقی -کارشناس حقوقی  میرچی سعیده

 اداره حقوقی -کارشناس حقوقی  محدرضا غضنفری
 نماینده و مشاور اداره کل حقوقی مهرصادق احمدی بانک سپه

 بانک سرمایه
 کارشناس ارشد اداره حقوقی و قراردادها معصومه شهبازی

 کارشناس اداره حقوقی و قراردادها علی ایمانی

 بانک سینا
 اداره دعاوی -رئی  دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  شیوا فرهی
 اداره دعاوی -کارشناس دایره وثایق و اجرای اسناد رهنی  جالل ثابتی

 بانک صادرات ایران
 معاون اداره کل دعاوی امین فضائلی
 کارشناس اداره دعاوی علیرضا سیار

 دعاویرئی  اداره  نیاحسین سعیدی بانک صنعت و معدن

 بانک مسکن
 رئی  اداره کل وصول مطالبات مالک آزاریان

 کارشناس حقوقی مجتبی شکوری

 بانک ملت
 معاون اداره کل حقوقی ملیحه زندی

 کارشناس حقوقی سیما ایزک غنمی

 بانک ملی
 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی مجید زندی

 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی فرزین سید شریفی
 کارشناس اداره حقوقی و دعاوی ابوالفضل شریفی

 رئی  گروه قراردادها و خدمات حقوقی مژگان لطفی پست بانک ایران
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 و مآخذ منابعفهرست 
 ه۴۶736/ت56۲57نامه شوماره بیابوالغ تصوو 11۶63۲/53خشنامه شوماره ب .(1353) .مرکزیاداره مطالعات و مقررات بانکی بانک

ن( بوه یود دیو)عقود استصناع، مرابحوه و خر 1۶و  1۵،  1۴ یهاران در رابطه با الحاق بخشیأت محترم وزیه 1۲/3۵/1353مور  
 .بدون ربا )بهره( یات بانکیعمل نامه فصل سوم قانوننیآئ
  االسوالمی. النشر ، چاپ اول، قم: مؤسسه5، جلد ال رهان و الفائده م مع .ق( 1۴33.)محمد بن احومد اردبیلی،
 اسالمیه. تهران: کتابفروشی ،مدنی حقوق تا(.)بی حسن. سید امامی،
 .انوصاری شیخ بزرگداشت جهانی کنگره ، چاپ اول، قم:3جلد  ،المکاسب ک اب (.ق 1315) .مرتضی ،انصاری
 .نظارت هایعخشنامه ،(1375-135۶) ایران، اسالمی جمهوری مرکزیبانک
، اداره مطالعات و مقررات بانکی، مودیریت نامه عانکی ریالیدس ورال مل ناظر عر ضمان (، 135۶مرکزی جمهوری اسالمی ایران، )بانک

 پولشویی. مجوزهای بانکی و مبارزه با -کل مقررات 
 ، تهران: بانک ملی ایران، اداره آموزش. ۲ حقوق عانکی(. 136۵اداره آموزش و مدیریت. ) -بانک ملی ایران 

شوده بوه سوفارش اتواق بازرگوانی، . طرح تحقیقواتی انجامعرآورد تقاضای نقدینگی واحدهای تولیدی (.135۲)پژوهشکده پولی و بانکی. 
 صنایع، معادن و کشاورزی ایران.

 ، تهران: انتشارات گنج دانش.ص ح و رهن: یمدن حقوق (.1366. )جعفر محمد، یلنگرود یجعفر
 فصو نامه رهون، موورد عینیوت لوزوم دالیول پیراموون نقادانوه جسوتاری .(135۴) جموالی. مرتضوی و کندسری شعبانی هادی سعید، حبیبا،

 . 5۶-۶۵،  7(1۲) ،اس می حقوق و فقه مطال ات
 .الهدی انوار: قم ،اپ پنجمچ ،3جلد  ،الفقاهه منهاز ق(. 13۲5. )صادق سید روحانی، حسینی
 .العلوم دار :بیروت ،۴5جلد ، الفقه (.ق 1335) موحمد. سوید شویرازی، حسینی
 .االسالمی النشر مؤسسه :قم اپ اول،چ ،1۵و  1۲جلد  ،ال  مه قواعد شر، فی الکرامه مف ا، ق(. 1315. )جواد سوید عواملی، حوسینی
 .الحیدری مطبعه، 1جلد  ،رش ی الله ح یب مویرزا توقریر ،الم ام ت قجم اإلمامیه فقه .(ق 1355) کاظم.محمد  سید خلخالی،
 .العولم دار م،قو اپ اول،چ، ۲و  1جلد  ،الوسی ه تحریر (.تا بوی) الله. روح سید ،خمینی
 .(ره) خمینی امام آثار نشر و تنظیم مؤسسه :تهران اپ اول،چ، 1جلد  ،ال یع ک اب ق(. 13۲1) الله. روح سید ،خمینی

کشور در خصوص م ام ت مال  نج   عه ما  مرهونه و  یعال وانید یعموم أتیه ۶۲۱ه یرو وحدت یرأ (.137۶. )کشور یعال وانید
 . حقوق مرتهن

 .خرسندی انتشارات ، تهران:۶جلد  ،(۲) م ین عقود : مدنی حقوق(. 1367) حسن. ،پیک ره
قانون  1۶3موضوع ماده  قهینقل و انتقال امالک مورد وثد با موضوع /۲33/۵565بخشنامه شماره  (.1353سازمان امور مالیاتی کشور. )

 .میمستق یاتهایمال
 .هاعانک مالی هایصورت گزار  (.135۵؛  135۴بانکی. ) شبکه

 .۵35۲رای شماره  (.135۶شورای عالی ثبت. )
هوای مجلو  شوورای مرکوز پوژوهش ،یدر گزار  کجب و کار عانوک جهوان رانیعه ود رت ه ا یراهکارها(. 1353شهبازی غیاثی، موسی. )

 ، دغتر مطالعات اقتصادی.اسالمی
 :قووم اپ اول،چوو ،۴جلوود  ،کالنتوور تعلیقووه بووا ،الدموووشقیه ال م ووه شوور، فووی ال هیووه الروضووه (.ق 1313) الوودین.، زین(ثووانی شووهید) عوواملی

 داوری. کتابفروشی
 . سنگی چاپ ،االفها  مجال  (.تابی). الدین، زین(ثانی شهید) عاملی

االجرا و طرز رسیدگی عه شکایات از عم یات اجرائوی سوازمان ث و  اسوناد و نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الز آئین (.1367) .قوه قضائیه
 .ام ک کشور

 .شرکت سهامی انتشار :تهران ،م ین عقود مدنی: حوقوقی دوره (.13۵1). ناصرامیر  کاتوزیان،
 .شرکت سهامی انتشار :، چاپ چهارم، تهران۲، جلد حقوق مدنی: عقود م ین (.136۲کاتوزیان، امیر ناصر. )

 سوهامی شورکت :تهوران ، چواپ پونجم،۴جلود  ،دیون هایوثیقوه وو اذنوی عقود: م ین عقود -مدنی حقوق (.1365) .ناصرامیر  کاتوزیان،
 انتشار.

 انتشار. یسهام ، چاپ هشتم، تهران: شرکت۴ جلد ،نیم  عقود - یمدن حقوق (.135۴ان، امیر ناصر. )یکاتوز
 ع غ ف وای مقا  م ظم ره ری عه ریاسو  مح ور  ث و  اسوناد و امو ک کشوور.(. ا1357ها و موسسات اعتباری خصوصی. )کانون بانک
 ک.ه.-16777/57

 .( ع) البیتآل مؤسسه قم: اپ دوم،چ ،۵جلد  ،القواعد شر، فی المقاصد جامع (.ق 1313) حسین. بن علی ،(ثوانی موحقق) کرکی
 .۴۲-15، 36(3) ،سیاسی ع و  و حقوق دانشکده م  ه حقوق، فص نامه دین، رهن (.137۶) عباس. کریمی،
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 قانون ت ارت.(. 1333کمیسیون مجل . )
 .دریایی ایرانقانون  (.13۴3) .کمیسیون مشترک مجلسین

 اسماعیلیان. مؤسسه قوم: چاپ دوم، ،۲جلد  ،الحرا  و الح   مجائل فی اإلس   شرائع ق(. 1336) .حسن بن جعفر حلی، محقق
 قانون اداره تصفیه امور ورشکج گی (.1316مجل  شورای اسالمی. )
 قانون عم یات عانکی عدون رعا. (.13۶۲مجل  شورای اسالمی. )

عوه  دول وى هوا شورک  و موسجوات ریسا و هادس گاه و هاعانک عه م کى قهیوث سپردن الزا  عد  قانون (.1363. )شورای اسالمیمجل  
 .صادراتى و د یتول ها طر، در ش ریع اش غا   ادیا و گذار هیامرسرما لیتجه منظور

 .قانون کانون کارشناسان رسمی دادگج ری (.1361مجل  شورای اسالمی. )
و  یتولیود یطر، و تجریع در اجورا  طرحهوا یهاتجهی ت عانکی و کاهش هزینه یقانون تجهیل اعطا .(136۶) مجل  شورای اسالمی.

 .هاافزایش مناعع مالی و کارآیی عانک
 قانون اص ، قانون م ادن.(. 1353مجل  شورای اسالمی. )
 .کشور مالی نظا  یارتقا و پذیررقاع  تولید موانع رفع قانون (.135۴مجل  شورای اسالمی. )
 های توس ه کشور.قانون احکا  دائمی عرنامه .(135۵) مجل  شورای اسالمی.

 .قانون ث   اسناد و ام ک (.133۲) .مجل  شورای ملی
 (. قانون مدنی.1337مجل  شورای ملی. )
 .قانون اجرای احکا  مدنی (.13۵۶) .مجل  شورای ملی

 های مالی.قانون نحوه اجرای محکومی  (.135۴)مجمع تشخیص مصلحت نظام. 
. بخشنامه شماره )متوقف و فعال زیر ظرفیت اسمی( کوچک و متوسط هایمالی بنگاهنیدستورالعمل تام (.135۵) مدیریت کل اعتبارات.

 .ایران اسالمی جمهوری مرکزیبانک. 1/۲/135۵ مور ۲۵.۲7۵77
 انصاریان. مؤسسهقم:  ، چاپ دوم،۲3جلد  ،( ع) الصوادق اإلما  فقه ق(. 13۲1) جواد. محمد مغنیه،
 .(ع) طوالب ابی بن علی امام مودرسه انوتشارات قم: ، چاپ دوم،۲جلد  ،جدید اس ف ا ات (.ق 13۲7ناصر. ) شیرازی، مکارم
 .العربی الترا  إحیاء دار: بیروت ،۲۵جلد  ،اإلس   شرائع شر، فی الک   جواهر (.ق 1333) محمد حسن. نجفی،
، 17(۵7) ،قضوایی حقووق هایدیودگاه فصو نامه انگلوی ، و ایوران حووقوق در بووراتی اسووناد وثیقوه و رهن (.1351کمال. ) فرجام، نیک

۲3۲-۲3۵.  
 ایوران، اسوالمی جمهووری مرکزیبانوک اعتباری موسسات و هابانک بر نظارت حوزه هایبخشنامه مجموعه (.135۲) مرتضی. نژاد،والی

 .بانکی و پولی پژوهشکده: تهران پنجم، ویرایش
 قانون کار.(، 13۶5وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ) 

  اإلسالمی. النشر مؤسسه و التورا  إلحویاء الجعفریه مؤسسهقم:  اپ اول،چ ،الفقیه مص ا، ق(. 1316) رضا. آقا همدانی،
 .۱۵۵دادنامه  .(13۴7) .هیرت عمومی دیوان عالی کشور

 .۲۶۶دادنامه  (.135۶هیرت عمومی دیوان عدالت اداری. )
 .عهاداراوراق توثیق دس ورال مل (.1365) .بهاداراوراق و بورس سازمان مدیره هیرت
 کاالیی. سپرده گواهی تجویه و م ام ه صدور، و ان ار پذیر  دس ورال مل (.135۴) .بهاداراوراق و بورس سازمان مدیره هیرت

 .می ایران قانون عرنامه سو  توس ه اق صادی، اج ماعی و فرهنگی جمهوری اس ۱۱۸نامه اجرایی ماده آیین(. 1375هیرت وزیران. )
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