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سامانه های ثبت

یک سامانه اطالعاتی است (  Registry Systems)سامانه ثبت 
شود که به منظور دریافت، پردازش و توزیع اطالعات استفاده می

:انواع سامانه های ثبت

 سامانه های ثبت هویت((Identity Registry Systems
هویت اشخاص حقیقی•
هویت اشخاص حقوقی•

سامانه های ثبت دارایی(Property Registry Systems)
سامانه ثبت دارایی های غیر منقول•
(Movable)سامانه ثبت دارایی های منقول •

 وثایق منقول و غیر منقول سامانه های ثبت



انواع سامانه از نظر مبنای ثبت

دی می سامانه های ثبت از نظر روش ثبت به سه گروه دسته بن
:شوند

ثبت بر مبنای عنوان((Title Registration System

ثبت بر مبنای سند(Document Registration System)

 ثبت بر مبنای اعالم(Notice Registration System)



ثبت بر مبنای اعالم در برابر ثبت بر مبنای سند و عنوان

ثبت بر مبنای سند ثبت بر مبنای اعالم
احراز هویت صاحب حق احراز هویت صاحب ادعا 

مبنای مالکیت و انتقال قانونی مبنای اولویت در حق تصرف

محدود نمودن معامالت صرفا اعالم و آگهی

تحکیم حقوق مالکیت مدیریت ریسک و دسترسی به اعتبار

سامانه ثبت وثایق منقول یک سامانه ثبت بر مبنای اعالم است



ویژگی های مطلوب یک سامانه ثبت وثایق منقول

ت وثایق بر اساس اصول مبتنی بر بهترین تجارب یک سامانه ثب
:منقول باید این ویژگی ها را داشته باشد

 یکتا و قابل اتکا بودنCentralized and Accuracy

 همه پوشیCompleteness

 تضمین حق تقدمPriority Assurance

 سادگی و سهولتSimplicity

 چابکیResponsiveness

دسترسی باز و راحتOpen Access 

اجازه جستجوی سفارشیSearchable Data 

 به صرفه بودنMinimum Cost



(ادامه)ویژگی های مطلوب یک سامانه ثبت وثایق منقول

48/فوريه/19

توصیفویژگی
عدم نیاز به ارسال هیچ نوع مدارکی، و عدم تائید قانونی بودن معامله توسط سامانهسامانه مبتنی بر آگهی
عدم وجود بایگانی کاغذیپایگاه داده الکترونیک

سامانه آنالین برای ثبت، 
جواصالحیه، تجدید، لغو و جست

و عدم ( به جز در روزهای به روزرسانی سامانه)ساعته در طول همه روزهای هفته ۲۴کارکرد 
وجود محدودیت برای افراد برای ثبت یا جستجو

س شاخص سازی و جستجو براسا
، اطالعات هویتی اعتبارگیرنده

یله شماره ثبت و شماره سریال وس
نقلیه

بت یا شمماره جستجو می توانند براساس شماره هویتی یکتای اعتبارگیرنده، نام وی، شماره ث
سریال دارایی انجام شود

رفنظر همه اطالعات در یک پایگاه اطالعاتی واحد برای کل کشور در دسترس است، البته صسامانه متمرکز
ر در اگم. از نوع دارایی، اعتبارگیرنده، سازوکار حق وثیقمه ممورد اسمتفاده در ایجماد وثیقمه

ایگماه داده کشوری سامانه ثبت شعبه های مختلفی داشته باشد، این شمعبه ها بایمد بمه یمک پ
.مرکزی متصل شوند

.حروم کندقانون ناظر بر ثبت نباید هیچ نوع از دارایی های منقول را از امکان ثبت در سامانه مامکان ثبت همه انواع دارایی ها
کارمزد معقول برای ثبت و 

جستجو
البته )و در ثبت و جستج( برای پوشش هزینه های اداری سامانه)اخذ کارمزد ثابت و معقولی 

(.اخذ کارمزد برای جستجو اختیاری است
ه انجام ثبت توسط اعتباردهند

وثیقه ای و یا نماینده وی
ر ممورد همیچ محمدودیتی د. اعتباردهنده وثیقه ای یا نماینده وی مسول ثبت حق وثیقه است

.کسی که می تواند تشکیل پرونده دهد وجود ندارد
ه ثبمت سامانه صرفاً در قبال خطاهای ناشی از عملکرد نامناسب یا در دسترس نبودن سمامانمسئولیت

.مسئول خواهد بود
زم سامانه مسئول تائید اطالعات و رد یا تائید درخواست ها نیست، مگمر آنکمه اطالعمات ااختیار محدود

.توسط ثبت کننده ارسال نشده باشد



انواع سامانه از نظر ابزارثبت و نحوه توزیع آن

 ثبت کاغذیPaper-based

ثبت الکترونیک در یک شبکه کسب و کار

:انواع سامانه بر حسب ابزار ثبت

شبکه تک هسته ای
SQL Database Controlled by 

a Single Center شبکه چند هسته ای

شبکه انبازی یا اشتراک دفاتر
A Shared Ledger



2 شبکه کسب و کار بر بستر بالک چین
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Business Networkشبکه کسب و کار  

رم مانند آنچه در یک بازار میوه و تربار یا مدرن تر در پلتف: شبکه باز

تجارت الکترونیکی چون دیجی کاال دیده می شود

یره تولید شبکه بسته مانند شبکه شتاب یا یک پلتفرم تامین مالی زنج

supply chain

ل می کسب و کار همیشه در یک شبکه ای از ارتباطات شک: شبکه کسب و کار
سب و شبکه ک. گیرد که در آن اطالعات و ارزش ها بین اعضای شبکه مبادله می شود

:  کار بر دو گونه است

در شبکه رد وبدل کردن ارزش ها transactionsیا تبادالتمنظور از
و اطالعات بین اعضا شبکه است

علی اتومبیل اش را به محمد داد : تراکنش ساده

و محمدعلی اتومبیل اش را به محمد داد : تراکنش پیچیده ترK20$ در

مقابل به علی داد

$

می مجموعه شرایطی که برای انجام تراکنش بین اعضا تعیین: قرارداد
شود و مورد پذیرش طرفین است



شبکه انبازی و بالک چین 

Cryptography-ستفاده از توابع رمزنگاری به کمک ا

الگوریتم هش با کلید های عمومی و خصوصی

Consensus-ب اجماع به کمک الگوریتم های تعیین ترتی

-proof-ofیا  proof-of-workمانند و تایید تراکنش ها

stake

 عالوه بر این ویژگی ها ویژگی های دیگری چون ارتباط به
صورت جفت جفت و همسازی به شکل اکتشافی، تجمیع 

ف تراکنش در داخل بلوک ها و تشکیل سیاهه مشترک و تعری
معیار برای پذیرش تراکنش و بروز رسانی سیاهه و همچنین

ایجاد انگیزش برای اعتماد سازی را می توان برشمرد

-Shared Ledger یک شبکه انبازی شامل تعدادی نود در یک شبکه
.ندکسب و کار است که با هم یک سیاهه از اطالعات را به طور پویا در اشتراک دار

شبکه کسب و کار

Business 
Network

شبکه انبازی

Shared Ledger

دفاتر توزیع شده

Distributed 
Ledger

بالک چین

BlockChain

نیت بالک چین یک شبکه انبازی است که در آن اطمینان به ام
اطالعات و اعتماد به نودها مفروض نبوده و از طریق سازوکارهای 

:  خاص حاصل می شود که دارای ویژگی های زیر است



Ethereumایتریوم بالک چین در

قرارداد هوشمند  
Shared&Smart

Contract

رمزنگاری 
Cryptography

شبکه انبازی
Shared Ledger

اجماع 
Consensus

اطمینان بخشی درباره امنیت و 
قطعیت اطالعات وهم چنین عدم 

امکان نسخه برداری متعدد

خودکار نمودن اقدامات قرارداد با 
استفاده از قرارداد های هوشمند

م استفاده از الگوریتم های تصمی
گیری بدون نیاز به اعتماد و 

همکاری بین اعضای شبکه

عدم نیاز به میانجی یا
central counterparty 



ایتریوم

تایتریوم یک پلتفرم اوپن سورس مبتنی بر بالک چین برای قراردادهای هوشمند اس

وند و در ایتریوم بلوک ها بر اساس قراردادهایی که بصورت کد درامده ایجاد می ش
کانکاو ها در ازای کار خود ایتر دریافت می کنند

ساعته به 24ایتریوم اجازه تقلب، سانسور یا مداخله را نمی دهد و بدون قطعی 
.  طور مداوم قابل استفاده است



Total Assets:$518.2Billion

بالکچین خصوصی مبتنی بر اتریوم: Quorumکوروم 

415/فوريه/19

ه است کسورس و پلتفرم قرارداد کوروم یک پروژه اوپن 
ح به منظور استفاده از اتریوم در سطتوسط جی پی مورگان 

.استداده شده بانک ها و موسسات مالی توسعه 

اتریومبا شبکه کورومتفاوت های 
 گره هامجوز شبکه و مدیریت
 قراردادهاتراکنش ها و محرمانگیافزایش
 دهیهای اجماع مبتنی بر رای مکانیزم
 کارایی افزایش



Total Assets:$518.2Billion

Hyperledger Fabric از محصوالت شرکتIBM

416/فوريه/19

که روش فابریک یک پلتفرم انعطاف پذیر کسب و کار است
اجماع و سطح دسترسی ها در آن قابل تعریف است 

تفاوت های فابریک با شبکه اتریوم
 گره هاشبکه و مدیریت دسترسی و مجوز
محیط مبتنی بر اعتمادامکان استفاده در
 اختیاریهای اجماع مکانیزم
 کارایی افزایش



انواع بالک چین 

مسئولیت نوشتن خواندن

اکوسیستم های 
و بازمانند بیت کوین

ایتریوم

گیهمه قابل دسترس
برای عموم

قابل دسترس 
برای عموم

عمومی و 
بدون 
مجوز

باز
Open

اکوسیستم های 
بازمانند  ریپل

همه یا بخشی
از اعضا

دسترسی با
مجوز

قابل دسترس 
برای عموم

عمومی با 
مجوز

مجموعه از چند 
شرکت در یک صنعت

 ,Quorumو 

Hyper ledger 
Fabric

همه یا بخشی
از اعضا

محدود به یک
مجموعه از 

اعضا

دسترسی برای
اعضا

ومکنسرسی بسته
Closed

یک شرکت یا داخل
مجموعه

تنها توسط 
اپراتور

تنها توسط 
اپراتور

تنها محدود به 
اعضا و نودهای 

خاص

خصوصی و
با مجوز
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جایگاه وثایق در زنجیره ارزش سرویس تسهیالت بانک

419/فوريه/19

تسلیم درخواست 

وام و مدارک

بررسی اطالعات 

وتکمیل مدارک

پیشنهاد محصول و    

تایید مشتری

ارزیابی اعتباری 

و تعریف شرایط

ق ثبت و تامین وثای

و عقد قرارداد

واریز وجه وام به 

حساب مشتری



Total Assets:$518.2Billion

ثبت وثایق و چالش های آنالزام بانک ها به راه اندازی سامانه 

420/فوريه/19

نحوهوزماندرخصـوص«اعتباريمؤسساتدرآمدشناساييدستورالعمل»مطابق
رياعتبامؤسساتدرحاصلدرآمدهايانواعمجددشناسايينيزوتوقفزمانشناسايي،

جادايبهملزماعتباريومؤسسههابانک،اعتباروپـولمحترمشوراي01/03/1397مورخ
تياطالعاسامانهايجادقبيلازدرآمدشناساييدستورالعملاجرايجهتالزمسازوکارهاي

.هستندشدهايجادتعهداتواعطاييتسهيالتبامرتبطتضامينووثايق

کارگزاري وثايق »عنوان در حالي که در کشورهاي ديگر نهادي بهCollateral Agency »
را تعريف شده و اين نهاد هم ارزشگذاري و هم اقدام مقتضي جهت به اجرا گذاشتن وثايق

.ستبرعهده دارد متاسفانه در سيستم بانکي کشور ما اين نقش و نهاد تعريف نشده ا

ه آن غير همچنين بدليل ابهامات قانوني معموال روند به اجرا گذاشتن وثايق زمان بر و نتيج
.قطعي و نامعلوم است

هنوز در زمينه متولي راه اندازي سامانه به طور مشخص تصيمي گرفته نشده است.



Total Assets:$518.2Billion

سامانه وثایق منقول در برابر سامانه وثایق غیر منقول

421/فوريه/19

لسامانه ثبت اموال منقولسامانه ثبت اموال غیرمنقو

ثبت مدارک و 
مستندات

حق مالکیت

ثبت آگهی

حق وثیقه

کلی  کامل 

رفرنس به شماره
قطعه زمین

مشخصه 
اعتبارگیرنده

نوع ثبت

نحوه ثبت

نحوه توصیف 
دارایی

سازمان دهی دارایی 
در سامانه

ایجاد حق وثیقه

اثربخشی حق 
ه وثیقه نسبت ب
طرف سوم

اثربخشی حق هدف از ثبت
ه وثیقه نسبت ب
طرف سوم



Total Assets:$518.2Billion

محیط کسب و کار بانکی

422/فوريه/19

ت اولیه
الزاما

ی
ت عملیات

الزاما

دسترسی برخط عموم به سامانه ثبت

یقه در حق تصرف اولیه بر یک دارایی صرفاً با ثبت زودتر حق وث
سامانه

ثبت آگهی الکترونیکی حق وثیقه

امکان ثبت حق وثیقه و رهگیری
این حق

ه محول کردن مسئولیت بررسی اسناد ب
وثیقه پذیر

هی نیاز به درج اطالعات کمتر در آگ
ثبت

نظارت

امکان ثبت زودهنگام یا رزرو ثبت حق 
وثیقه

گر مشخص کردن حق تصرف دولت در مقایسه با دی
ذینفعان

سهولت و سرعت در 
ثبت

سهولت دسترسی

اطمینان از امکان اعمال حق 
وثیقه

ی 
ش هزینه عملیات

کاه
ت

ثب

ق 
ی ح

ی عمل
ش

خ
اثرب

وثیقه

ن از کارکرد موثر
اطمینا

ت
ثب

ل 
ق وثیقه در مقاب

ن اعمال ح
ن از امکا

اطمینا
ی سوم

ف ها
طر



Total Assets:$518.2Billion

شبکه متعارف تک هسته ای سامانه ثبت وثایق منقول

423/فوريه/19

سامانه ثبت وثایق 
منقول

شرکت سپرده گذاری 
اوراق بهادار

سامانه ثبت 
کشتی و هواپیما

سامانه ثبت 
مالکیت معنوی

سامانه ثبت 
وسایل نقلیه

سامانه های 
ثبت هویتی

سامانه ثبت 
مالکیت معنوی

سامانه ثبت 
مالکیت معنوی

سامانه ثبت 
امالک و 
مستغالت

سایر سامانه ها

وام گیرنده

1

32

n

4

کارگزاری
وثایق



صفحه اول برای سامانه ثبت وثایق کشور کامبوج



صفحه اول برای سامانه ثبت وثایق کشور کامبوج



Total Assets:$518.2Billion

بالک چینسامانه ثبت وثایق منقول مبتنی بر 

426/فوريه/19

وام گیرنده

1

32

n

کارگزاری
وثایق



Total Assets:$518.2Billion

سامانه ثبت وثایق منقول مبتنی بر بالک چین

427/فوريه/19



Total Assets:$518.2Billion

مقایسه گزینه ها برای پیاده سازی

4/فوريه/19 28

Quorum of JP
Morgan

Hyperledger
Fabric of IBM

هسته ای تک

متعارف

Centralized

B2B

++ + + محرمانگی

+ + - مداخله پذيریعدم

و قطعيت

+ + ؟ هزينه و صرفه 

اقتصادی

+ + + سهولت اجرا

+ ++ ++ انعطاف پذيری

؟ + + دسترسی

+ ++ - نگهداری



خالصه و جمع بندی

بر مجوز سامانه ثبت وثایق منقول یک سامانه خصوصی مبتنی
و بین بانک هاست

ای سه گزینه برای پیاده سازی این سامانه وجود دارد که دو ت
آنها مبتنی بر فنآوری بالک چین می باشد 

انه نیاز به تصمیم گیری برای گزینش بستر پیاده سازی این سام
مطالعه بیشتر وبررسی امکان دسترسی به هر گزینه دارد 



ابا سپاس از توجه شم


