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 چکیده 

ها، دسترسی آنها به منابع داراییکل های کوچک و متوسط به دلیل حجم زیاد اموال منقول در در بنگاه

ای از این اموال فراهم امنه گستردهدسپاری ساختن امکان وثیقهعموماً از طریق فراهم پول مالی در بازار

هایی مواجه است و از این رو به عدم شود. این مساله در ایران در مقایسه با دیگر کشورها با محدودیتمی

مقایسه وثایق منقول واجدشرایط در این مقاله در ها به منابع مالی افزوده است. دسترسی کافی این بنگاه

( با اطالعات در ۱۳۸۰-۱۳۹۶های نظارتی دوره ن )براساس بخشنامهبانکی ایرا بخشسپاری در وثیقه

است. در این راستا براساس شده به تصویر کشیده و موثری کاستی موجود نحبه ،ادسترس کشورهای همت

ضرورت های کوچک و متوسط فعال در ایران، حجم قابل توجه اسناد دریافتنی در سبد دارایی بنگاه

توصیه شده بانکی  بخشاین اسناد در کارای سپاری راهکارهایی برای قابلیت وثیقهتدوین بخشی به اولویت

 است.

 

 مالی.وثیقه، اموال منقول، تامینواژگان كلیدی: 

 .JEL :G21, G28, G30بندی طبقه

 

 

 



 

2 

 

 مقدمه   .۱

دارند. حتی این مساله  بر عدم دسترسی به اعتبار   ای کردن مشکالت خود، تاکید ویژه های اقتصادی در فهرست   عموماً بنگاه

بندی وکارها رتبهدر بیشتر کشورها در زمره یکی از سه مشکل اصلی مورد توجه کسب     ۱وکارهای سهولت انجام کسب  در گزارش

ها به  رکتدهند و این ش های با اندازه کوچک و متوسط تشکیل می  های اقتصادی را شرکت  بخش اعظمی از بنگاهالبته شود.  می

شده و همچنین محدودیت بیشتر در دسترسی به بازار سرمایه در مقایسه با        های مالی حسابرسی  دلیل عدم الزام به ارائه صورت 

 بانکی دارند. بخشمالی از های بزرگ، عموماً تمرکز بیشتری به تامینبنگاه

موال منقول ابیشررتر متمرکز بر های بزرگ، ها در مقایسرره با شرررکتشرررکت های موجود در ترازنامه اینییدارا نظر به آنکه

ست،  ساخت  ا شوری، امکان  هایاگر زیر سیاری از این اموال   وثیقه قانونی موجود در ک شد، محدودیت   را مهیا نکرده با سپاری ب

شررورهایی با نظام  کد. از این رو در به وجود خواهد آمبانکی  بخشمالی از طریق مجرای زیادی بر دسررترسرری آنها به بازار تامین

 .دارداهمیت باالیی  افزایش میزان دسترسی به اعتبار،محور، ضرورت گسترش دامنه وثایق منقول در مالی بانک

یده شده باشد به   های متنوعی در این کشورها باید تدارک د البته توجه شود که برای کارکرد موثر این وثایق نیز، زیرساخت  

صو  ساند. از این رو    سرعت دارایی ذی رت نکول اعتبارگیرنده، بتوان بهنحوی که در  صرف و به فروش ر سترش دامنه  گربط را ت

ساخت به ،وثایق شرکت های مورد نیاز در تامینعنوان یکی از زیر شناخته می   مالی  سط  صورت    های کوچک و متو شود زیرا در 

 شت.در ارائه اعتبار به پشتوانه این اموال نخواهند داها تمایلی ها، در عمل بانکفراهم نبودن دیگر زیرساخت

ضرورت تامین  سی خا     مالی بنگاهدر ایران نیز همواره مقوله  ستر سط در کنار الزام افزایش د نوار به منابع  های کوچک و متو

ظیم  شرررده و در نهایت به تن   رویکردهای خاص دنبال    ،های مختلف مالی مطرح شرررده اسرررت. در این راسرررتا حتی در دولت    

دلیل ه عموماً بهمالی این گروه از متقاضیان اعتبار انجامیده کمرکزی برای حل مقطعی مشکل تامینهای ویژه در بانکنامهبخش

شکالتی برای بانک  شده در دولت ها و افزایش مطالبات غیرجاری آنها،ایجاد م ست  های بعدی دنبال ن ضرورت تدوین    . بنابراینا

ها باید مورد توجه قرار مستمر و با توجه به ضرورت عدم افزایش قابل مالحظه مطالبات غیرجاری بانک   رویکری با امکان کاربرد

های الزم برای سررازی زیرسرراختسررپاری در کشررور با پیادهگیرد. در این زمینه توجه به دامنه مغفول اموال منقول واجد وثیقه

شتوانه آنها   شود عنوان راهبرد جایگزین بهتواند میافزایش نرخ بازیافت اعتبارات اعطایی به پ بعد اول آن  این مقاله که در دنبال 

 د گرفت.هسپاری است مورد بررسی قرار خواکه متمرکز بر دامنه اموال منقول قابل وثیقه

مه  از این رو  گاه  در ادا ن    با تمرکز بر بن با ا به بررسررری نقش اموال    دازه کوچک و متوسرررط،  های  گام اول  بل   نقول مدر  قا

در مقایسرره با   مالی در کشرروربا ارزیابی دامنه اموال منقول واجد شرررایط تامین سررپ پردازیم. مالی میتامیندر  سررپاریوثیقه

هایی برای ارتقای کشیم و در پایان توصیه  های موجود را به تصویر می تری شکاف هایی از کشورهای همتا، به نحو ملموس نمونه

 شود.بانکی کشور ارائه می بخشها در این داراییدسترسی به اعتبار به پشتوانه 

 مالینقش وثیقه در تامین. ۲

گیری اعتبار اعطایی  شررود، چگونگی بازپ در ارائه اعتبار به متقاضرریان وجوه، اولین سرروالی که نهاد مالی با آن مواجه می 

نه تنها در خصوص میزان شایستگی      ،عتبارکننده و متقاضی ا است. در حقیقت به دلیل عدم تقارن اطالعاتی موجود بین عرضه  

                                                           
۱ - Ease of Doing Business. 
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شرردهب بانک با خطر اخالقی و ریسررک ناشرری از نکول مالیوی، بلکه در مورد میزان واقعی توجیه اقتصررادی طرح تامین یاعتبار

 مواجه است.  ربطذیوی و طرح  مناسب در بازپرداخت اعتبار به دلیل عدم ارزیابی اعتباری متقاضی

مقابل و بررسی توجیه فنی   زیابی میزان شایستگی اعتباری طرف  ها در گام اول به اراین ریسک، بانک ن رو برای کاهش یاز ا

ه اعتبار را مطرح سپاری برای ارائرو، الزام وثیقههای پیشطرح پیشنهادی پرداخته و در گام بعد برای حداقل کردن دیگر ریسک

های حقوقی موجود در  شوند که براساس زیرساخت   سپاری شمرده می  یقههایی واجدشرایط وث در این راستا نیز دارایی کنند. می

 جامعه، امکان باالی بازیافت وام به پشتوانه آنها وجود داشته باشد.

قایسرره با اموال مبا توجه به قدمت باالی اسررتفاده از وثایق غیرمنقول در بیشررتر کشررورها و ارزش به نسرربت باالتر آنها در  

سریع آن  در کنار امکان قیمت ،منقول شفاف و  ستفاد     بدر بازار هاگذاری  شورها تمرکز بر ا شتر ک ها در  ه از این داراییعموماً در بی

 عموم هایمالی اسرررت. از این رو با توجه به عدم وجود این نوم اموال در سررربد داراییهای باقیمانده تامین پوشرررش ریسرررک

ای در میزان محدودیت گسررترده اموال منقول در سرربد دارایی آنهاب مرکز بیشررترهای با اندازه کوچک و متوسررط، و تشرررکت

باض زیاد عرضه اعتبار  محور، منجر به انقهای مالی بانکوجود آمده و در نظامدسترسی به اعتبار این گروه از متقاضیان اعتبار به   

 و اعمال محدودیت در رشد و توسعه اقتصادی خواهد شد.

ساله   صورت پذیرفته تی حالبته این م شوندگی باال   در  عنوان بهادار بهمانند اوراق - شدن برخی از اموال منقول با درجه نقد

در بازار در   هااین داراییدرنگ های الزم در تصرررف سررریع و فروش بیعدم وجود زیرسرراخت در صررورت – وثایق واجدشرررایط

شتوانه این دامنه محدود از اموال منق های بهره باالتر بر تامینصورت نکول، منجر به اعمال نرخ  شده و حتی دوره   مالی به پ ول 

 .خواهد کردها به دوره زمانی کوتاهی محدود زمانی بازپرداخت را نیز در بسیاری از این وام

در میزان  هاانواع مختلفی از داراییمالی به پشررتوانه ر امکان تامینهای الزم ددر خصرروص اهمیت وافر وجود زیرسرراخت 

  ها،ای از بنگاهمطالعه و با پوشش دامنه گسترده  در این . 2شده در کلمبیا اشاره کرد  توان به مطالعه انجامدسترسی به اعتبار، می  

و نه عدم برخورداری از اطالعات تاریخی   ن شده عنواعدم دسترسی به وثیقه    ،ها به اعتبارمهمترین عامل در رد دسترسی بنگاه  

سرررپاری در   محدود بودن حوزه وثایق منقول قابل وثیقه  اند که های نمونه عنوان کردهبنگاه مناسرررب بنگاه. در زمینه وثایق نیز    

 .استبه منابع مالی افزوده  آنهابانکی، بر گستره محدودیت دسترسی  بخش

های کوچک و متوسط به اعتبار در آفریقا انجام شده  جهانی در زمینه دسترسی بنگاهای که توسط بانک همچنین در مطالعه

ست، کاهش اتکا به دارایی  سیاری     مالی این بنگاهتامین عنوان راهکاری در افزایش امکانبه های ثابتا ست زیرا ب شده ا ها عنوان 

ای به پشرررتوانه اموال مالی وثیقههای الزم در تامینزیرسررراخت از این رو تامینها چنین اموالی را در اختیار ندارند. از این بنگاه

 ۳منقول برای افزایش دسترسی آنها به اعتبار پیشنهاد شده است.

ضرورت ایجاد قانو   بانک جهانی برای تامین دردر مطالعه دیگری  ستان نیز به  شده      مالی فقرا در پاک شاره  سجمی ا که ن من

ستفاده از اموال منقول در ت  شور به دلیل وجود قوانین متعدد   را فراهم نماید. به بیان دقیق ایمالی وثیقهامیناجازه ا تر در این ک

ستفاده از اموال منقول در تامین   سجم، عدم اطمینان باالیی در ا صیه   وجود آمدهبهمالی و غیرمن ست. از این رو تو در کنار  شده  ا

های الزم در  گام دیگر تر میزان شایستگی اعتباری متقاضیان اعتبار،   دقیق ارزیابی در ایجاد دفتر اعتباری برایشده  گام برداشته 

                                                           
2 - Innovation for poverty action. 2013.  

۳ - World Bank Group. 2016.  
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ستا در کنار توصیه به امکان برقراری       حوزه معامالت وثیقه شود. در این را شته  شتوانه اموال منقول بردا برای  4حق وثیقهای به پ

 5نیز اشاره شده است. حق وثیقههای الزم در اعمال ها، به ایجاد سامانه ثبت وثایق و زیرساختهای منقول بنگاهبیشتر دارایی

ستا با توجه به بانک  سهیالت بانکی در   ک نظام مالیمحور بودن در این را های با اندازه مالی بنگاهتامین شور و نقش کلیدی ت

ه منابع بانکی  بها به دسترسی محدود ( و گالیه همیشگی این نوم بنگاه۱۳۹۱یزدانی، یزدانی و زمانی کوچک و متوسط )طیبی، 

سلطانی، خوشنود و اکبری آالشتی      ۱۳۹2دلیل عدم برخورداری از وثایق الزم )کریمی و بوذرجمهری به طور حتم  ب به(۱۳۹۰و 

مالی بالقوه آنها افزوده  های منقول، بر حجم ظرفیت تامیناراییبا گسررترش حوزه وثایق منقول واجد شرررایط به انوام مختلف د 

ایسرره با  مالی آنها در مقها و گسررترش حوزه تامینبازاری برای مبادله سررهام این شرررکت  ۱۳۹5خواهد شررد. هر چند در دی 

سیاری از این بنگاه   های بزرگ راهبنگاه شد، اما ب صورت بالقوه از امکان تامین اندازی  ستند. از  ی از این بامالها به  زار برخوردار نی

د شرایط از طریق  منقول واج بانکی، گسترش حوزه وثایق  بخش از طریق هااین بنگاه مالیاین رو با توجه به اتکای بیشتر تامین 

وجه به  مالی داخلی ایفا خواهد شررد. با ت، نقش موثری در بسررط ظرفیت تامینهای حقوقی مورد نیازتسررازی زیرسرراخ فراهم

است در ادامه   تصویر کشیدن شکاف موجود، ضروری    تر و بهای در این زمینه، برای ارزیابی دقیقضرورت انجام اقدامات گسترده  

 شود. مالی در کشور در مقایسه با دیگر کشورها ارائهای تطبیقی از گستره وثایق منقول واجد شرایط تامینمقایسه

 ۶های کاربردی وثیقههای الزم در تامین معادلسازی زیرساخت  اموال منقول با پیاده ای به پشتوانه مالی وثیقهالبته در تامین

دهی  ، نه تنها زمینه افزایش وام   ۹)عاملیت( و فروش با حفظ مالکیت      ۸ها ، لیزینگ، واگذاری دریافتنی   7مانند انتقال امانی سرررند     

مالی که عموماً توسط موسسات مالی غیربانکی     تامین هایها و موسسات اعتباری فراهم خواهد شد، بلکه دیگر روش   توسط بانک 

مالی و دسترسی   شد و از این منظر به گسترش دامنه تامین  برداری و گسترش برخوردار خواهند  شود نیز از امکان بهره ارائه می

 به اعتبار در نظام مالی خواهد انجامید.

 

 مالیمنقول در تامین . انواع وثایق۳

شرایط وثیقه محور عموماً نحوه مدیریت وثیقه برپایه گستره دارایی های مالی بانکدر نظام سپاری، نقشی کلیدی   های واجد 

سی به تامین   ستر سیع دارایی مالی ایفا میدر میزان د شرایط وثیقه کند. در حقیقت دامنه و سی      های واجد  ستر سپاری، امکان د

تر  طح درآمد پایینهای با اندازه کوچک و متوسط و یا افراد با سخصوص در شرکتالی را بهمالی و رفع تنگنای مبیشتر به تامین

ساس نوم دارایی فراهم می ست. به   باز اهمیتی کلیدی  های در تملک دو گروه فوقآورد و در این بین، وثایق منقول برا رخوردار ا

 مالی را افزایش خواهد داد.  به تامینتر گستره بیشتر دامنه وثایق منقول، میزان دسترسی بیان دقیق

محوری نظام مالی  واسررطه بانکبه ایران بانکی بخش مالی دردسررترسرری به فهرسررتی از وثایق واجد شرررایط تامین بنابراین

سی دقیق    شور، امکان برر شکاف ک ساخت تامین تر  سی به       آورمالی را فراهم میهای موجود در ارتقای زیر ستر صرف د د. البته 

از این رو با  تواند موثرتر واقع شود.  و مقایسه آن با فهرست مشابه در کشورهای دیگر می     برخوردار نبودهق از کفایت فوفهرست  

                                                           
4 - Security Interest. 

5- Nenova, Thioro Niang and Ahmad. 2009.  

۶ - Financial Equivalence. 

7 - Fiduciary Transfer of Title. 

۸ - Assignment of Receivables.  

۹ - Retention of Title Sales. 

http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m437001
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m437001
http://documents.worldbank.org/curated/en/docsearch/author/m457330
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سه آن با           تمرکز بر مطالعات مختلف، دامنه شیده و با مقای صویر ک شورها را در ادامه به ت سوم در دیگر ک ای از وثایق منقول مر

 خواهد شد. فراهم های موجودشکاف ترکان ارزیابی دقیقکشور، امبخش بانکی مالی در ینگستره وثایق منقول واجد شرایط تام

 

 مالی در عرصه جهانیارزیابی دامنه وثایق منقول واجد شرایط تامین. ۳.۱

ست مورد نیاز     برای ستیابی به فهر شورهای جهان  نمونه از وثایق منقول،د در گام اول دهیم و مورد توجه قرار میرا ای از ک

سازوکار   ۱۱شویم و همکارانش متمرکز می ۱۰ شده توسط آلوارز دِال کَمپ   در مطالعه انجامموجود  بر نمونه . در این مطالعه که به 

پرداخته، امکان اسررتخراا اطالعات مربوب به وثایق منقول واجد شرررایط، بر اسرراس جداول تفصرریلی   کشررور ۳۶در ثبت وثایق 

 ود است. مندرا در این مقاله موج

ساس جدول     ستا برا شاهده می    ۱در این را ستخراجی از مطالعه آنها م شورهای مختلف  ش ا ر این موجود دود که در بین ک

شین  سیله نقلیه موتوی در رتبه اول مقبولیت قرار دارن نمونه از بین وثایق منقول، ما شاورزی  آالت و تجهیزات، و و د. تولیدات ک

را به خود اختصاص  از آن دام، طیور و غیره، چندین حساب دریافتنی و موجودی انبار مقام سومدر جایگاه دوم قرار دارد و پ  

شت    می صوالت ک سط مح سب می        دهند. مقام چهارم تو ساب دریافتنی ک شاورزی و یک ح شی از ک شود.   شده و دیگر عواید نا

نسرربت به   تضررمین کلی ،ین گروه از کشررورهادر ا دهد.مالکیت فکری و دارایی آتی نیز جایگاه پنجم را به خود اختصرراص می

ات تجاری و  گذاری، اسررناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی و در نهایت سررهام موسررسرر  های حال و آیند، دارایی سرررمایهدارایی

شررود که  مشرراهده می ۱البته براسرراس اطالعات جدول سررپاری برخوردارند. های تعاونی از کمترین مقبولیت در وثیقهشرررکت

 .نیستها در کل کشورهای نمونه نیز چشمگیر ف بین دامنه پذیرش انوام مختلف داراییاختال

العه صرررفاً بر مالی ایران، از بین کشررورهای نمونه این مطنظام تر با سرراختار اگر برای دسررتیابی به اطالعاتی همگن حال

صیلی این مطال        شویم و اطالعات آنها را از جداول تف سیایی متمرکز  شورهای آ ستخراا کنیم، فرآیند متف ک شاهده    عه ا اوتی م

ساس اطالعات    می شتمل بر بنگالدش، کامبوا، چین، هنگ      2در جدول  مندراشود. بر ا سیایی فوق م شورهای آ کنگ،  در ک

شین      شورهای نمونه، ما سنگاپور، برخالف کل ک سیله نقلیه موتوری از جایگاه او مالزی و  ل به جایگاه دوم  آالت و تجهیزات، و و

 یدا کردند.پهایی که در گروه سوم و چهارم قرار داشتند، در کشورهای آسیایی به گروه اول انتقال تقل شده و داراییمن

هایی  راییهای دریافتنی از جایگاه اول برخوردارند و جایگاه دوم به دا  در حقیقت در کشرررورهای آسررریایی نمونه، حسررراب   

دارایی  آالت و تجهیزات، وسرریله نقلیه موتوری،حال و آینده، ماشررینهای مشررتمل بر تضررمین کلی نسرربت به تمامی دارایی 

شت        سرمایه  صوالت ک شاورزی، مح ست. تولیدات ک صاص یافته ا شده و دیگر عواید   گذاری، مالکیت فکری و موجودی انبار اخت

سوم برخوردارند       سناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی از جایگاه  شاورزی، دام و طیور، و ا شی از ک سهام   و در مق نا ام چهارم نیز 

 گیرند.  های تعاونی و دارایی آتی قرار میموسسات تجاری و شرکت

سررپاری را در دسررترس قرار ها منقول قابل وثیقههرچند مطالعه آلوارز دِال کَمپ  و همکارانش مطالعه جامعی از انوام دارایی

دهیم. در این مطالعه که  یگری را نیز مورد بررسرری قرار میدهد، اما برای بررسرری بیشررتر در کشررورهای آسرریایی، مطالعه دمی

کشررور مورد  5۰در بیش از  حق وثیقهانجام شررده اسررت، نظام  ۱2توسررط یک شرررکت تحقیقاتی حقوقی با عنوان لِک  موندی

                                                           
۱۰ - Alvarez de la Campa. 

۱۱ - Alvarez de la Campa, Croci Downes, and Hennig (2012). 
12 - Lex Mundi. 
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ست.    سی قرار گرفته ا شت         ۱۳برر شورهای نمونه که م سیایی در این گروه از ک شورهای آ ستخراا اطالعات مربوب به ک مل بر با ا

ست، به نمونه        سریالنکا، تایوان، تایلند، و ترکیه ا ستان،  شورهای فیلیپین، پاک ست پیدا       ک سیایی د شورهای آ ای متفاوت از ک

 گیرد.کنیم و از این منظر اطالعات تکمیلی درخصوص وثایق واجدشرایط در اختیار قرار میمی

ها مورد توجه یبندی متفاوتی از دارایشود که طبقهشاهده میم ۳شده از این مطالعه مندرا در جدول با اطالعات استخراا  

. در این راسررتا های غیرمنقول نیز اشرراره شررده اسررتهای منقول، به داراییای از داراییقرار گرفته و در کنار مجموعه گسررترده

شاهده می  ستغالت که به  م ای مالی وثیقهمینمقبولیت در تاعنوان اموال غیرمنقول از باالترین درجه شود که در کنار امالک و م

سهام، حیوانات، م         سناد قابل انتقال، موجودی انبار،  سفته و ا ست،  سیایی فوق برخوردار ا الت و الوار، و  حصو در بین کشورهای آ

 دهند. ای را به خود اختصاص میمالی وثیقهرتبه اول مقبولیت و استفاده در تامین کشتی

ها، تجهیزات، وسررایل نقلیه و هواپیما از جایگاه دوم برخوردارند. در مقام  های بانکی، دریافتنیها، حسررابپ  از این دارایی

های   سررروم نیز مالکیت فکری، حقوق قراردادی، مواد معدنی و مشرررتقات هیدروکربن قرار دارند. جایگاه چهارم نیز به دارایی            

ست. از بی   اجاره صاص یافته ا سب      ن داراییای اخت سیایی نمونه، ک شورهای آ شاره در این مطالعه، در ک وکار با فرض  های مورد ا

 ای مورد استفاده قرار نگرفته است. مالی وثیقهتداوم فعالیت در تامین

                                                           
21 - Lex Mundi Bank Finance and Regulation (2012). 
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 ۲و  ۱كشورها در نمونه مشتمل بر كل انواع وثایق واجد شرایط -۱جدول 

 ایمالی وثیقهشدن دارایی در تامینرسمیت شناختهمیزان به  

 عدم گزارش خیر بله نوع دارایی

 2 8 20 های حال و آیندهداراییتضمین كلی نسبت به تمامی 

 0 4 26 آالت و تجهیزاتماشین

 0 4 26 وسیله نقلیه موتوری

 0 5 25 تولیدات كشاورزی

 0 7 23 شده و دیگر عواید ناشی از كشاورزی  محصوالت كشت

 0 6 24 دام، طیور و غیره

 0 10 20 گذاریدارایی سرمایه

 0 11 19 اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 

 0 8 22 مالکیت فکری 

 0 7 23 یک حساب دریافتنی

 0 6 24 چندین حساب دریافتنی

 0 6 24 موجودی انبار 

 1 12 17 های تعاونیسهام موسسات تجاری و شركت

 0 8 22 دارایی آتی 

 اند.مالی استفاده کردهشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده است که از دارایی مورد نظر در تامینرسمیت شناختهمیزان به  -۱

 :هستندتری به شرح زیر برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق جدول در این -2 
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بهادار، اوراق اختیار معامله، اوراق آتی، محصوالت مشتقه و غیره است. اسناد مبتنی     شده شامل سهام، اوراق   گذاری. دارایی سرمایه است ختان موجود در روی زمین نیز شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی شامل گیاهان و در    محصوالت کشت       

شتمل بر حق اخترام، عالمت تج      ست. مالکیت فکری م سکناس، برات، اوراق تجاری و غیره ا شامل ا شامل محصوالت آتی      بر حق و ابزارهای مالی  ست. دارایی آتی  ست. موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده برای فروش ا اری یا نام بازرگانی ا

 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهمزارم، باغات، تصاحب آتی وثیقه توصیف

 .2۰۱2دیگران آلوارز دِال کَمپ  و محقق از مطالعه  شدهشده و پردازشات استخراااطالعماخذ: 

 

 ۲و  ۱از كشورهای آسیایی اول نمونهانواع وثایق واجد شرایط در  -۲جدول 

  
 نام كشور

 ای   مالی وثیقهشدن دارایی در تامینمیزان به رسمیت شناخته

 )تعداد(

 خیر بله سنگاپور مالزی هنگ كنگ چین كامبوج بنگالدش نوع دارایی

 1 5 * * * - * * های حال و آیندهتضمین كلی نسبت به تمامی دارایی

 1 5 * * * - * * آالت و تجهیزاتماشین

 1 5 * * * - * * وسیله نقلیه موتوری

 2 4 * * - - * * تولیدات كشاورزی

 2 4 * * - - * * شده و دیگر عواید ناشی از كشاورزی  محصوالت كشت

 2 4 * * - - * * دام، طیور و غیره

 1 5 * * * - * * گذاری دارایی سرمایه

 2 4 * * - - * * اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی 

 1 5 * * * - * * مالکیت فکری 

 0 6 * * * * * * یک حساب دریافتنی
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 0 6 * * * * * * چندین حساب دریافتنی

 1 5 * * * - * * موجودی انبار 

 3 3 * * - - * - های تعاونیسهام موسسات تجاری و شركت

 3 3 * - - - * * دارایی آتی 

   12 11 8 2 12 11 های پذیرفته شدهتعداد گروه دارایی
 اند.مالی استفاده کردهشدن، براساس تعداد کشورهایی گزارش شده است که از دارایی مورد نظر در تامینرسمیت شناختهبهمیزان  -۱

 :هستندتری به شرح زیر برخی از متغیرها دارای توضیحات دقیق جدول در این -2

بهادار، اوراق اختیار معامله، اوراق آتی، محصوالت مشتقه و غیره است. اسناد مبتنی     شده شامل سهام، اوراق   گذاری. دارایی سرمایه است شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزی شامل گیاهان و درختان موجود در روی زمین نیز     محصوالت کشت       

سکناس، برات،   شامل ا ست. موجودی انبار متمرکز بر کاالی آماده ب     بر حق و ابزارهای مالی  شتمل بر حق اخترام، عالمت تجاری یا نام بازرگانی ا ست. مالکیت فکری م شامل محصوالت آتی     اوراق تجاری و غیره ا ست. دارایی آتی  رای فروش ا

 دنیا نیامده است.شده در قرارداد و دام بهمزارم، باغات، تصاحب آتی وثیقه توصیف

 .2۰۱2آلوارز دِال کَمپ  و دیگران محقق از مطالعه  شدهشده و پردازشات استخراااطالعماخذ: 

  از كشورهای آسیایی ومانواع وثایق واجد شرایط در نمونه د -۳جدول 

 كل گروه نام كشور 

 مقدار فراوانی تركیه تایلند تایوان سریالنکا پاكستان فیلیپین دارایینوع 

 ۵ * - * * * * هواپیما

 ۵ * - * * * * بانکی هایحساب

 ۶ * * * * * * محصوالت، الوار ،حیوانات

 ۵ * * * * * - تجهیزات

 ۴ * - * * * - فکری مالکیت
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 ۶ * * * * * * انبار موجودی

 ۳ - - * * * - ایاجاره هایدارایی

 ۴ * - * * * - معدنی، مشتقات هیدروكربن مواد

 ۶ * * * * * * اسناد قایل انتقال ،سفته

 ۶ * * * * * * و مستغالت امالک

 ۵ * - * * * * هادریافتنی

 ۴ - - * * * * قراردادی حقوق

 ۶ * * * * * * سهام

 ۶ * * * * * * كشتی

 ۵ * - * * * * نقلیه وسایل

 ۰ - - - - - - با فرض تداوم فعالیت وكاركسب

  ۱۳ 7 15 15 15 11 شدههای پذیرفتهگروه دارایی تعداد

 .2۰۱2محقق از مطالعه شرکت لِک  موندی  شدهشده و پردازشات استخراااطالعماخذ:  

 ۱ای در سه گروه مورد بررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناختههای بهبندی داراییرتبه –۴جدول 
  

نقاط اشتراک در سه  دوم آسیاگروه  گروه اول آسیا  كل

 گروه

 نقطه اشتراک در آسیا

ی
رای

دا
ی 

ها

ت 
ولی

قب
ا م

ب

تر
ش

بی
 

ه 
تب

ر
۱ 

 آالت و تجهیزاتماشین آالت و تجهیزاتماشین حیوانات، محصوالت، الوار یک حساب دریافتنی آالت و تجهیزاتماشین

 وسایل نقلیه نقلیهوسایل  موجودی انبار چندین حساب دریافتنی وسیله نقلیه موتوری



 

11 

 

 محصوالت كشاورزی محصوالت كشاورزی امالک و مستغالت    

 دام و طیور دام و طیور سفته، اسناد قابل انتقال    

 هادریافتنی هادریافتنی سهام    

 موجودی انبار موجودی انبار كشتی    

ه 
تب

ر
۲ 

 گذاری )سهام(دارایی سرمایه   هواپیما حال و آیندههای تضمین كلی نسبت به دارایی تولیدات كشاورزی

اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای    های بانکیحساب آالت و تجهیزاتماشین  

 مالی
 مالکیت فکری   تجهیزات وسیله نقلیه موتوری  

     هادریافتنی گذاریدارایی سرمایه  

     وسایل نقلیه مالکیت فکری  

       انبار موجودی  

ه 
تب

ر
۳ 

     مالکیت فکری تولیدات كشاورزی دام، طیور و غیره

چندین حساب 

 دریافتنی
شده و دیگر عواید ناشی از محصوالت كشت

 كشاورزی

     مواد معدنی، مشتقات هیدروكربن

     حقوق قراردادی دام، طیور و غیره موجودی انبار

       مالیاسناد مبتنی بر حق، ابزارهای   

 اند. استخراا شده ۳، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 2و  ۱گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۱

.2۰۱2شرکت لِک  موندی  ، و2۰۱2آلوارز دِال کَمپ  و دیگران  هایمحقق از مطالعه شدهشده و پردازشات استخراااطالعمآخذ:  
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شررورهای دیگر، صرررفاً بر ای در کمالی وثیقهتر از اموال منقول مورد اسررتفاده در تامینادامه برای دسررتیابی به تصررویری گویادر 

شرررویم. با تمرکز بر انوام مختلف وثایق منقول به رسرررمیت  در دو مطالعه فوق متمرکز می   های با درجه اولویت یک تا سرررهییدارا

سه گروه   شناخته  شو  :شده در  سیایی در جدول    کل ک شورهای آ شاهده می  4رها و دو گروه مختلف از ک شین   م آالت،  شود که ما

سیایی در اولویت         شورهای آ شورها از جایگاه اول برخوردارند، در هر دو گروه ک سایل نقلیه موتوری که در گروه کل ک تجهیزات و و

و در مقایسرره با   -در گروه اول کشررورهای آسرریایی -فتنیهای دریاگیرند و درجه مقبولیت آنها در مقایسرره با حسررابدوم قرار می

کمتر  -در گروه دوم کشورهای آسیایی   - ۱4حیوانات، محصوالت، الوار، موجودی انبار، سفته، اسناد قابل انتقال، سهام و حتی کشتی     

 است.  

شتراک دارایی  سی، در کنار دو گروه   های وثیقهدر گام بعد بر نقاب ا سه گروه مورد برر شورهای   ای در  سیایی مورد  آمختلف ک

تا سه مقبولیت  با رتبه یکدر سه گروه های منقول شود که نقطه اشتراک داراییشویم. به این ترتیب مشاهده میمطالعه متمرکز می

شین  مالی وثیقهدر تامین شامل ما شاورزی، دام و طیور، دریافتنی    ای  سایل نقلیه، محصوالت ک ی انبار ها و موجودآالت و تجهیزات، و

گیرند و رار میقهای منقول مورد توجه تری از داراییاست. این در حالی است که با تمرکز صرف بر کشورهای آسیایی، دامنه وسیع       

 شوند.  های منقول فوق، سهام، اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی و مالکیت فکری اضافه میبه مجموعه دارایی

، در کنار ای برخوردارندیافتهای مالی توسعه کشورهای آسیایی مورد بررسی که عموماً از بازاره   شود که در  از این رو مشاهده می 

شین    سنتی که مبتنی بر ما شاورزی، دام و طیور، دریافتن    وثایق منقول  صوالت ک سایل نقلیه، مح ها و موجودی یآالت و تجهیزات، و

 اند.ای برخوردار شدهمالی وثیقهمقبولیت باالیی در تامینهای مالی در کنار مالکیت فکری از ، داراییهستندانبار 

 

 بانکی ایران بخشمالی در منقول واجد شرایط تامین . وثایق۳.۲

های مختلفی از سپاری در کشورهای جهان و گروه  های منقول قابل وثیقهحال با توجه به شناخت و تصویر کلی حاصل از دارایی   

وام وثایق واجد شرایط  توان به ارزیابی این حوزه در کشور پرداخت. البته از آنجا که در بررسی ان  مینحو بهتری کشورهای آسیایی، به  

های  نامهشب بنابراین با بررسی بخ یست صورت یک مجموعه مدون در دسترس ن  ای در کشور، فهرست کاملی به  مالی وثیقهدر تامین

ز آنجا که در کنیم. البته امرکزی، فهرسررتی از این وثایق را اسررتخراا می در سررایت بانک مندرا ۱۳۸۰-۱۳۹۶نظارتی دوره زمانی 

شنامه  ساس موارد           ها بهبرخی بخ ست، بنابراین برا شده ا شاره  ضمین ا ستقیم به وثیقه و در برخی دیگر به ت شده در  شاره اصورت م

 بندی خواهد بود.قابل طبقهوثیقه و تضمین ربط، کاربرد دارایی منقول و یا غیرمنقول در دو قالب بخشنامه ذی

ساس اطالعات   حال شنامه   برا ستخرا از این بخ شاهده می  5مندرا در جدول ها در قالب اطالعات م ستره   شود که از بین م گ

ی در کشور مالامینهای منقول نقش بیشتری را در این دو روش تمالی، داراییهای منقول و غیرمنقول مورد استفاده در تامین دارایی

ضمین به    ها در وثیقهتری از این داراییایفا کرده و دامنه متنوم سه با ت شده    سپاری در مقای شناخته  های اند. انوام این داراییرسمیت 

ساس طبقه  بهادار، ، اوراقهای بانکی، طالبندی کرد: وجه نقد، حساب گروه زیر در کشور طبقه  ۱2توان در بندی کلی میمنقول را برا

 لیه.وسایل نق و آالت و تجهیزات،نامه، رسید انبار و کاال، ماشیننامه، سند دریافتنی، قرارداد، بیمهفته، ضمانتس

                                                           
 شود.نام میامالک و مستغالت در این گروه امتهای منقول است، از از ذکر از آنجا که تمرکز بر دارایی - ۱4
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 بانکی كشور بخشبندی وثایق واجد شرایط در طبقه -۵جدول 

 تضمین وثیقه نوع دارایی

ول
نق

ل م
وا

ام
 

 وجه نقد
 وجه نقد وجه نقد

 سپرده بانکی مجازاصل فیش واریز وجه نقد به حساب  

های حساب

 بانکی

  دار ارزی و ریالیحساب سپرده مدت 

  انداز ارزی و ریالیالحسنه پ حساب سپرده قرض

  الحسنه جاریحساب قرض

  حساب یارانه

  …سکه طال، شمش طال و طال شامل  طال

 بهاداراوراق

مشارکت و انوام اوراق بهادار بدون ریسک داخلی شامل: اوراق

صکوک منتشره یا دارای تضمین دولت، بانک مرکزی و موسسات 

 )ارزی و ریالی( اعتباری مجاز، اوراق گواهی سپرده خاص و عام

ها و دولت با قابلیت بازخرید شده بانکنام تضمینمشارکت بیاوراق

 قبل از سررسید

بهادار اوراقمرکزی، شده توسط دولت یا بانکبهادار تضمیناوراق

مرکزی هایهای مرکزی یا بانکشده توسط دولتتضمین

 ۱کشورهای گروه الف

 

ای چندجانبه که نام آنها های توسعهبهادار صادره توسط بانکاوراق

 مرکزی قرار داردشده توسط بانکدر فهرست اعالم

 

انوام اوراق مشارکت بخش خصوصی، بهادار شامل سایر اوراق

گذاری ای سرمایههعمومی، صکوک، اوراق گواهی صندوقنهادهای 

 و ...
 

 

  اسناد خزانه یا اوراق قرضه دولتی

 بهادارشده در بورس اوراقهای سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت بهادارشده در بورس اوراقهای سهامی عام پذیرفتهسهام شرکت

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

 حقوقی 

 نامهضمانت

 های بانکی نامهضمانت های بانکینامهضمانت

های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی دارای نامهضمانت داخلی اعتباری موسسات هاینامهضمانت

 اسالمی ایرانمرکزی جمهوری مجوز فعالیت از سوی بانک

صندوق  توسط صادره ریالی(-)ارزی اعتباری هاینامهضمانت

 قانون موجب به که هاییصندوق سایر و ایران صادرات ضمانت
 شوندمیتاسی  

های ضمانت دولتی، صندوق های صادره توسط صندوقنامهضمانت 

 های پژوهش و فناوری غیردولتینوآوری و شکوفایی، صندوق

های غیردولتی توسعه صادرات و موسسات های صندوقنامهتضمین

 مشابه معتبر

گر دارای مجوز الزم برای نامه صادره از سوی موسسات بیمهضمانت

 مرکزینامه از سوی بیمهفعالیت و صدور ضمانت

  های خارجی معتبرهای بانکنامهضمانت
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 تضمین وثیقه نوع دارایی
دولت  ینتضم یا یو نظارت راهبرد یزیرمعاونت برنامه ینتضم

 یمرکزبانک موافقتپ  از 

 

 سند دریافتنی
شده قراردادها از سوی گواهی خالص مطالبات قطعی تائید 

حسابان مربوب برای همان دستگاه های اجرایی و ذیدستگاه

 اجرایی

 قرارداد

قراردادهای واگذاری اراضی ملی و دولتی وزارت جهاد کشاورزی، 

 کشاورزیصنایع تبدیلی و تکمیلی 

 اجرایی هایدستگاه با منعقدشده متقابلقرارداد بیع

کنندگان اراضی قرارداد فیمابین وزارت جهاد کشاورزی و دریافت

 ۹برای پرداخت تسهیالت بانکی

 بخش شدهتولید خدمات و کاالها خرید تضمین های قرارداد
  غیردولتی

انتفام از اراضی ملی و برداری و یا حق قراردادهای اجاره و یا بهره

 دولتی و سند مالکیت اعیانی احداثی

 

  های بیمه معتبرهای شرکتنامهبیمه نامهبیمه

 رسید انبار و كاال
  رسید انبارهای عمومی

  کاال

آالت و ماشین

 تجهیزات

  آالت )منصوبه(ماشین

    یپرداخت معامالت دولت یششده از محل پ یداریآالت خرماشین

  نامه معتبرسند هواپیما و کشتی دارای بیمه

  تجهیزات

  2وسایل نقلیه نو و دست اول وسایل نقلیه 

 اموال غیرمنقول

 وثیقه ملکی امالک و مستغالت شهری

  اسناد منازل روستایی

اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشام اراضی کشاورزی و محل 

 های کشاورزیاجرای طرح

 

  مزروعی و باغاتامالک 

  محل طرح

  البیع به تشخیص بانکاموال غیرمنقول سهل

شورها -۱ شورها    یک شامل ک ضو    ییگروه الف  ست که به ع سازمان همکار  یتا صاد  هاییکامل  سعه درآمده  یاقت شورها  یناند و همچنو تو صندوق ب  ییک پول  المللیینکه با 

خود را استمهال نکرده باشند. مرجع اعالم فهرست   یدولت یارز هاییمذکور از پنج سال گذشته بده یکشورها ینکهاند مشروب به اوام منعقد نموده یاعطا یژهو یقراردادها

 است. یمرکزمذکور بانک یکشورها

ای نشده است. ذکر مورد فوق در این جدول نیز صرفاً به دلیل تسهیالت لیزینگ است که امکان       سپاری وسایل نقلیه اشاره   های مورد بررسی به امکان به وثیقه در بخشنامه  -2

 کند.مالی برای وسایل نقلیه نو و دست اول را فراهم میتامین

 (۱۳۸۰-۱۳۹۶های مرکزی، سالهای نظارت بانکاز بخشنامه محقق شدهبندیعات استخراا و طبقهماخذ: )اطال

 

ساس جدول   شاهده می  5از این رو برا سند دریافتنی     شود که از بین دارایی م صرفاً  شاره،  مبتنی بر گواهی   -های منقول مورد ا

ستگاه    خالص مطالبات قطعی تائید سوی د ستگاه اجرایی  های اجرایی و ذیشده قراردادها از  ست که   -حسابان مربوب برای همان د ا

شور در تامین  ستفاده قرار می    در ک ضمانت مورد ا سط  ست. در       مالی وثیقهگیرد اما در تامینمالی تو شده ا شناخته ن سمیت  ای به ر

، صررررفاً در قالب  (۱)نمودار  های تولیدی مشرررتمل بر اسرررناد دریافتنیحقیقت مهمترین دارایی منقول با حجم باال در دارایی بنگاه
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هایی از براین در گروهکشد. عالوه به تصویر می مالی را تواند مورد استفاده واقع شود که این کاستی بزرگی در نظام تامین   تضمین می 

ضمین و وثیقه   دارایی که در هر دو روش تامین کلی انوام سط ت ستفاده قرار می   مالی تو ستره انوام دارایی  سپاری مورد ا گیرند نیز گ

صادق ا     مالی وثیقهربط در تامینذی ساله در ارتباب با اموال غیرمنقول نیز  ست. این م مالی  ست. در حالیکه در تامین ای چشمگیرتر ا

ای انوام مختلفی از وثایق غیرمنقول شامل امالک  مالی وثیقهتوسط تضمین صرفاً وثیقه ملکی مورد توجه قرار گرفته است، در تامین    

ک های کشاورزی، امال و مستغالت، اسناد منازل روستایی، اسناد رسمی مالکیت مفروز و مشام اراضی کشاورزی و محل اجرای طرح         

 اند.البیع به تشخیص بانک به رسمیت شناخته شدهمزروعی و باغات، محل طرح و دیگر اموال غیرمنقول سهل

 

 مالی در كشور در مقایسه با كشورهای همتامنقول واجد شرایط تامین وثایق گستره. ۳.۳

ای در مقایسه با تضمین در کشور، ضروری مالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناخته  های منقول بهبا وجود دامنه گسترده دارایی 

سه    ست مقای شورهای نمونه  ای بین این داراییا شود ها با ک ستی     انجام  سبی از کا صویر منا ساخت این روش  تا ت های موجود در زیر

 مالی در کشور فراهم شود.تامین

شده  های نظارت بانکی با الگوی استخراا مهای براساس بخشنا  مالی وثیقهشده در تامین رسمیت شناخته  های بهدر مقایسه دارایی 

کشور مستخرا از    ۳5های کل نمونه ها با داراییشود که تعداد اشتراک انوام این دارایی  مشاهده می  ۶در کشورهای نمونه در جدول  

شتراک  مطالعه  شین صرفاً  آلوارز دِال کَمپ  و همکارانش در کمترین مقدار قرار دارد و نقطه ا تجهیزات و موجودی انبار آالت و در ما

 است.

گذاری و  رسررد و عالوه بر دو مورد قبل، دارایی سرررمایهدر مورد کشررورهای گروه اول آسرریا این نقطه اشررتراک به چهار مورد می

ه شوند. این در حالی است که بیشترین نقطه اشتراک مربوب به گرو    اسناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی نیز به گروه فوق اضافه می  

ستخرا از مطالعه انجام      سیایی م شوهای آ شتمل بر ک ستغالت         دوم م صرفنظر از امالک و م ست.  شرکت لِک  موندی ا سط  شده تو

شود گیرد، مشاهده میمورد اشاره در این گروه که جزو اموال غیرمنقول بوده و در گروه اموال منقول مورد بحث این قسمت قرار نمی

شتراک موجود به   ست مو ۱۰که نقاب ا سد ، میرد که باالترین مقدار ا سناد      ر سفته و ا شتمل بر موجودی انبار،  شتراک م . این نقاب ا

 های بانکی، تجهیزات و حقوق قراردادی است.قابل انتقال، سهام، کشتی، هواپیما، حساب

شتراک وثایق منقول به   صورت تمرکز بر نقاب ا شناخته  البته در  سمیت  سی و    ر سه گروه مورد برر شور،   بخش شده بین  بانکی ک

شاهده می  شین    م شتراک در حد همان دو مورد ما ست که در    شود که نقاب ا ست. این در حالی ا آالت و تجهیزات، و موجودی انبار ا

رسد و اسناد مبتنی بر حق   صورت تمرکز بر نقاب اشتراک با دو گروه کشورهای آسیایی مورد بررسی، این اشتراک به چهار مورد می      

 شوند.  گذاری به گروه فوق اضافه میالی در کنار دارایی سرمایهو ابزارهای م

ست که در این طبقه    ضروری ا سفته و انوام مختلف قرارداد که  توجه به این نکته  ساس جدول   –بندی،  از جمله وثایق   - 5برا

شرایط در   سناد مبتنی بر حق و ابزارهای مالی طبقه      بخشمنقول متداول و واجد  ستند را در گروه ا شور ه ایم.  بندی کردهبانکی ک

ساس اطالعات مندرا در جد  شاهده می  7و  ۶ول االبته برا صرفاً در   م مالی  بانکی ایران در تامین بخششود که برخی از اقالم دارایی 

ستفاده قرار گرفته وثیقه شورهای نمون ای مورد ا شده و یا در قالب جزئی از طبقه   اند و در ک شاره ن بندی اقالم دارایی مورد ه به آنها ا
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ها عبارتند از وجه نقد،  دلیل عدم اشاره به اقالم جزئی، امکان جداسازی آنها موجود نبوده است. این دارایی   اند که بهاشاره قرار گرفته 

 نامه.نامه و بیمههای بانکی، طال، ضمانتانوام مختلف حساب

  بخشمالی در سپاری برای تامین های منقول قابل وثیقهشود که عالوه بر شکاف گسترده موجود بین دارایی   ابراین مشاهده می بن

دلیل محدودیت     های مالی و صررررفاً به    هایی خارا از عرف دیگر نظام   بانکی کشرررور با کشرررورهای نمونه، در برخی موارد نیز دارایی     

شررود که در صررورت افزایش دامنه اند. از این رو مشرراهده میمورد توجه قرار گرفتهنکی کشررور در بخش بامالی دسررترسرری به تامین

نامه در آینده موجود    ها مانند بیمه    بانکی کشرررور بر برخی از این دارایی  بخش های منقول، حتی شررراید امکان کاهش تمرکز    دارایی

 باشد.
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 ۳و  ۲و  ۱ای در ایران و سه گروه مورد بررسیمالی وثیقهشده در تامینرسمیت شناختههای بهدارایی ` – ۶جدول 
  

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

ی
رای

دا
ی

ها
 با 

ت
ولی

قب
م

 
تر

ش
بی

 

به
رت

 ۱ 

 تجهیزات و آالتماشین
 تجهیزات و آالتماشین × الوار محصوالت، حیوانات، × دریافتنی حساب یک √

 تجهیزات و آالتماشین √
√ 

 × وسایل نقلیه × وسایل نقلیه √ موجودی انبار × چندین حساب دریافتنی × وسیله نقلیه موتوری

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی √ امالک و مستغالت      

  
 

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

  
 

 × هادریافتنی × هادریافتنی √ سهام   

  
 

 موجودی انبار √ کشتی   
 موجودی انبار √

√ 

ه 
تب

ر
۲ 

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

 √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی    √ های بانکیحساب √ آالت و تجهیزاتماشین   

 × مالکیت فکری    √ تجهیزات × وسیله نقلیه موتوری   

 گذاریدارایی سرمایه   
 × هادریافتنی √

 

 بانکی ایران بخشهای صرفاً مورد اشاره در دارایی × وسایل نقلیه × مالکیت فکری   

 موجودی انبار   
√ 

  
 وجه نقد 

ه 
تب

ر
۳ 

 های بانکیانوام مختلف حساب × مالکیت فکری × تولیدات کشاورزی × م، طیور و غیرهدا

 طال × مواد معدنی، مشتقات هیدروکربن × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت × چندین حساب دریافتنی

 موجودی انبار
 حقوق قراردادی × دام، طیور و غیره √

 نامهضمانت √

 نامهبیمه    √ اسناد مبتنی بر حق، ابزارهای مالی   

تعداد اشتراک با 

 هر گروه

 
۲ 

 
۴ 

 
۹ 

 
۲ 

 
۴ 

 اند. استخراا شده ۳، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 2و  ۱گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۱
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 ۳و  ۲و  ۱نقاط اشتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسه با سه گروه مورد بررسی – ۷جدول 
  

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

ی
رای

دا
ر 

ز ب
رك

تم
با 

ی
ها

 با 
ت

ولی
قب

م
 

تر
ش

بی
 

ان
یر

ا ا
ک ب

را
شت

ط ا
قا

ن
 

 √ 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  

     √ هواپیما    

     √ های بانکیحساب    

     √ تجهیزات    

     √ حقوق قراردادی    

ان
یر

ا ا
ق ب

را
فت

ط ا
قا

ن
 

 × وسایل نقلیه × وسایل نقلیه × الوار محصوالت، حیوانات، × دریافتنی حساب یک × وسیله نقلیه موتوری

 × محصوالت کشاورزی × محصوالت کشاورزی × هادریافتنی × چندین حساب دریافتنی × تولیدات کشاورزی

 × دام و طیور × دام و طیور × وسایل نقلیه × های حال و آیندهتضمین کلی نسبت به دارایی × دام، طیور و غیره

 × هادریافتنی × هادریافتنی × مالکیت فکری × وسیله نقلیه موتوری × چندین حساب دریافتنی

 × مالکیت فکری   × مواد معدنی، مشتقات هیدروکربن × مالکیت فکری  

 بانکی ایران بخشهای صرفاً مورد اشاره در دارایی   × تولیدات کشاورزی  

 نامه، بیمهنامهضمانتطال، های بانکی، انوام مختلف حسابوجه نقد،    × شده و دیگر عواید ناشی از کشاورزیمحصوالت کشت  

    × دام، طیور و غیره  

 های مندرا در گروه دوم آسیا حذف شدند.های منقول، امالک و مستغالت از داراییدلیل تمرکز بر داراییاند.  در این جدول بهاستخراا شده ۳، و گروه دوم آسیا از اطالعات جدول 2و  ۱گروه کل و گروه اول آسیا از اطالعات جداول  -۱

 اند.در این جدول مشخص شده× و عدم اشتراک با عالمت  √با عالمت  – 5جدول  –بانکی کشور  بخشسپاری در های واجد شرایط وثیقهداراییهای مندرا در هر گروه با نقاب اشتراک دارایی -2

 لیزینگ وسایل نقلیه دست اول فراهم نیست.مالی به وسیله این دارایی در خارا از فرم وسیله نقلیه موتوری به این دلیل در نقاب اشتراک جدول ذکر نشده که در ایران امکان تامین -۳

 .(۱۳۸۰-۱۳۹۶های مرکزی، سالهای نظارت بانکبخشنامهو  2۰۱2شرکت لِک  موندی ،  ، و2۰۱2آلوارز دِال کَمپ  و دیگران  هایمحقق از مطالعه شدهشده و پردازشات استخراااطالعمآخذ:  
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های مورد بررسی  بندی نقاب اشتراک و افتراق وثایق منقول در ایران در مقایسه با گروه  ر بر طبقهدر این خصوص با تمرکز بیشت  

شاهده می 7در جدول  شین   ، م های منقول از مقبولیت آالت و تجهیزات و موجودی انبار در بین انوام مختلف داراییشود که ما

شتری در تامین  شین   مالی وثیقهبی ست که در ایران ما صورت  ای برخورداند. البته این در حالی ا آالت و تجهیزات نیز عموماً در 

گیرند. همچنین صرفنظر از سهام و اسناد مبتنی بر حق    وثیقه مورد استفاده قرار می عنوان مالی برای خرید دست اول، به تامین

ها  و تعداد متنوعی از ابزارهای متداول مالی، همچنان امکان استفاده از وسایل نقلیه، محصوالت کشاورزی، دام و طیور، دریافتنی

 نکی ایران موجود نیست. با بخشهای منقول، در ترین داراییعنوان متداولو مالکیت فکری به

ستا با انجام مقایسه ساده    ،   ۱های ایرانی مندرا در نمودار شرکت ای از نمونهای با اقالم مختلف دارایی در ترازنامه در این را

ی  هاسپاری شوند، از سهم باالیی در دارایی   توانند وثیقهبانکی ایران نمی بخشهای منقولی که در شود عمده دارایی مشاهده می 

ها بیشترین حجم از دارایی را ها که در بین انوام مختلف شرکتدریافتنیدر این نمودار عنوان مثال ها برخوردارند. بهاین شرکت

شوند. همچنین     بانکی ایران بهبخش توانند در صورت کلی نمی دهند، بهخود اختصاص می به شناخته  شرایط  عنوان وثیقه واجد 

شوند،  بندی موجودی مواد و کاال طبقه گروهتواننند در این نمودار میرسد در  ورزی که به نظر میدام و طیور و محصوالت کشا  

مالی در بخش کشررراورزی را به مقدار ای در کشرررور برخوردار نبوده و از این رو این امر ظرفیت تامینمالی وثیقهاز امکان تامین

بندی آالت و تجهیزات طبقهگروه اموال، ماشرریندر  ۱نمودار که در دهد. این مسرراله در مورد وسررایل نقلیه  زیادی کاهش می

 گیرد نیز صادق است.تواند جای میها گروه سایر دارایی این نمودار در شوند و مالکیت فکری که درمی

شرایط وثیقه  شور، دریافتنی   از این رو با توجه به آنکه از گروه پنج قلم دارایی منقول فاقد  شتری از  ها بخسپاری در ک ش بی

شرکت دارایی صاص می  ها راهای  ساخت کردن خال موجود، در گام اول باید بر راهبرای برطرف دهندببه خود اخت های اندازی زیر

ستفاده از این دارایی در تامین  شد. در گام بعد به مالی وثیقهالزم برای ا ساخت      نظر میای متمرکز  ساختن زیر سد که فراهم  ر

ه از وسایل نقلیه، به دلیل کلی بودن این قلم و عدم تعلق به بخش اقتصادی خاص و از این رو گستره شمول     مربوطه در استفاد 

دام و طیور و محصوالت کشاورزی به دلیل تعلق داشتن به     جه برخوردار است. در مرحه بعد، درا در سبد دارایی، از ضرورت تو  

شی بر ارتقای ظرفیت تامی    صاد و اثربخ توانند مورد توجه قرار گیرند. در گام آخر نیز مالی در این بخش مینبخش مهمی در اقت

 تواند در دستور کار قرار گیرد. ای به پشتوانه مالکیت فکری میمالی وثیقهپرداختن به زیرساخت مورد نیاز در تامین

 ۱هاسهم اقالم مختلف دارایی در ترازنامه شرکت - ۱ نمودار

 
ساس اطالعات آخرین ترازنامه  شده در بورس اوراق های پذیرفتههای کوچک و متوسط موجود در مجموعه شرکت  این اطالعات از مجموعه ترازنامه شرکت  - ۱ بهادار و برا

سال        شده آنها در  سی  سابر شرکت       مندرا در نرم ۱۳۹4ح ست.  شده ا ستخراا  شرکت ایده ا شرکت   ده در گروه نهای زیانافزار رهاورد نوین  سالم قرار گرفته و  های ا

 های بزرگ سالم قرار گرفتند.های کوچک و متوسط سالم، و مابقی در گروه شرکتها، شرکتشرکتموجود در دهک دهم اندازه دارایی این 
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و مشرررخص نبودن تمامی ابعاد    الکیت فکری به دلیل نوین بودن   قول مورد اشررراره، م در حقیقت از بین پنج قلم دارایی من 

در بسرررط ظرفیت  در اولویت آخر توجه مقاماتتواند ها میدر سررربد دارایی شررررکت آن در ایران، در کنار حجم کمترحقوقی 

شو  ای قرار گیردمالی وثیقهتامین شکالت  ر نیز خود میهر چند عدم توجه به ابعاد حقوقی مالکیت فکری در ک تواند همچنان م

 . تری را می طلبددنبال داشته باشد و از این رو مسیر طوالنیسپاری بهای را در کاربردی نمودن آن در وثیقهعدیده

صرفنظر از مالکیت فکری(، به   های موجود در گروه تر دیگر داراییبه بیان دقیق شاره ) دارایی در نظام  عنوان پنج قلم مورد ا

و از این اند نشده استفاده   سپاری، های الزم در وثیقهختاند و صرفاً به دلیل عدم وجود زیرسا  شده رسمیت شناخته  مالی ایران به

سررپاری آنها باید پرداخت کند. از این رو در سررازی زیرسرراخت الزم در وثیقهرسررد دولت هزینه کمتری برای پیادهنظر میرو به

بانکی کشررور براسرراس    بخشای در مالی وثیقههای منقول قابل اسررتفاده در تامین داراییمجموم ضرررورت گسررترش دامنه   

مالی،  ها در تامینرسمیت شناختن این دارایی  شود و باید اقدامات زیرساختی الزم قبل از به  شده مشاهده می  های انجاممقایسه 

   .ا نشوندهتا منجر به افزایش نرخ مطالبات غیرجاری بانک در کشور انجام شود

 و پیشنهادها بندی. جمع۴
شور بانک  ست و بخش اعظمی از تامین از آنجا که نظام مالی ک سب مالی محور ا سط  وکارها ک شود،   بانکی انجام می بخشتو

ساختار کلی مقررات حاکم بر تامین    سی  شنامه     مالی وثیقهبنابراین برر ساس بخ شور بر ا مرکزی،  های اداره نظارت بانکای در ک

های کوچک و تا حدودی مشکالت بنگاه بانکی نماید بخشمالی در این روش تامین برخی ابعادتواند کمک موثری به واکاوی می

 .ای را به تصویر بکشدمالی وثیقهتامینو متوسط در 

ستا  شنامه  در این مقاله در این را شنامه  ۱۳۸۰-۱۳۹۶های فوق برای دوره زمانی با مطالعه بخ های ناظر بر و با تمرکز بر بخ

های  بررسی انوام دارایی  در حقیقت باد. به تصویر کشیده ش    سپاری دامنه بالقوه وثیقهسپاری، اطالعات دقیقی در خصوص   وثیقه

های منقول ای در کشور در مقایسه با کشورهای مختلف، شکاف موجود در گستره داراییمالی وثیقهای واجد شرایط تامینوثیقه

سررازی   هایی جهت طراحی و پیاده. شررکاف فوق ضرررورت برداشررتن گام  شرردتحلیل  بخش بانکی کشررورواجد شرررایط در 

شناختن گستره    های الزم برای به زیرساخت  سمیت  شتمل بر دریافتنی ای از داراییر سایل نقلیه، محصوالت   های منقول م ها، و

های آتی و یا انوام دیگری از   کشرررد. البته به گروه فوق باید دارایی    کشررراورزی، دام و طیور و مالکیت فکری را به تصرررویر می    

ها،  را نیز مورد توجه قرار داد. با این وجود در بین این داراییاند های مورد بررسرری اشرراره نشرردههای منقول که در نمونهدارایی

  هایهای بنگاهتر از آن اختصرراص بخش اعظمی از داراییدلیل مقبولیت اسررتفاده در دیگر کشررورها و مهم اسررناد دریافتنی به

هکارهای اجرایی برای قابلیت  فعال در کشور به آن، باید در صدر توجه مسئولین قرار گیرد و در مرحله اول را    کوچک و متوسط 

 سپاری آن طراحی شود. وثیقه

ست که برای فراهم نمودن امکان وثیقه   ضروری ا ساخت  سپاری این دارایی البته توجه به این نکته  شور باید زیر های ها در ک

ها و فروش سررریع این داراییشررده باشررد. بازار نقد برای شررده به پشررتوانه آنها نیز طراحیهای اعطاالزم برای بازیافت باالی وام

صرف آنی دارایی به محض نکول باید مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت به زیرساخت  سیاری از  های الزم برای ت دلیل عمر کوتاه ب

ود ای به پشررتوانه آنها باید مورد توجه قرار گیرد. وجمالی وثیقهسررازی امکان تامیناموال منقول، توجه به دو مورد فوق در پیاده

ها قرار خواهد ها و بانکعنوان یک راهکار دایمی در اختیار بنگاهمالی بهها، امکان استفاده از این اموال را در تامیناین زیرساخت

 داد و نیاز به راهکارهای مقطعی در هر دولت را به حداقل خواهد رساند.
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Abstract: 

Usually SMEs' access to finance in the money market is provided by secured finance backed to wide 

range of movable collaterals, since these assets compromise a large portion of their portfolio of assets. 

On the contrary in Iran, compared with other countries, secured finance has faced some limits that 

results in non-sufficient access of SMEs' to finance. Comparing the recognized movable collaterals 

in the banking sector of Iran – derived from the supervisory circulars of the Central Bank of Iran for 

the period 1380-1396 - with peer groups, efficiently confirms the aforementioned deficiencies. 

Hence, based on the considerable volume of receivables in the asset portfolio of Iranian SMEs, it is 

recommended to prioritize developing efficient solutions for providing the possibility of 

collateralizing this type of movable asset of SMEs in the banking sector of Iran. 
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