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چکیده
از دیرباز مسئلة کمبود نقدینگی در عرصة تجارت از مشکالت بازرگانان بوده است و همواره از نظر امکانات موجود ،تالشهایی در جهتت
گریز از آن انجام گرفته است .از جمله ابداعات انجامگرفته در این زمینه ،توثیق اموال موجود در انبار نزد تتممینکننتدة متایی استت .ایتن
مقایه با بهکارگیری روش کتابخانهای ،تمسیس حقوقی انبار در محل استقرار کاال را به عنتوان یتیوة تتممین نقتدینگی و توحتیو حتواب
حاکم بر آن معرفی کرده است ،با این امید که در جهت تسهیل چرخة مبادالت تجاری و پویایی اقتصاد کشور تتالش یتود .نتیجتة ایتن
مطایعات نشان داد روش یادیده برخالف مزایا و ظرفیتهای آن ،به دییل تمهیدنکردن زمینتههتای الزم ،در کشتور متا مهجتور استت و
جامعة تجاری از ثمرات آن محروم مانده است .بدیهی است جهت نهادینه کتردن انبتار در محتل استتقرار کتاال بته عنتوان یتیوة تتممین
نقدینگی ،اهتمام و توجه توأم دویت و قانونگذار حروری است.

کلیدواژگان
انبار در محل استقرار کاال ،انبار عمومی ،تممین نقدینگی ،قبض انبار.
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مقدمه
انبار محل و فضایی محصور یا غیرمحصور است که بتوان یک یا چند نوع کاالی بازرگانی ،صنعتی
یا مواد اولیه ،یا فراوردههای مختلف را در آن نگهداری کرد .امروزه بازرگانان کاالهاای موواود در
انبار را میتوانند برای تأمین منابع مالی خود و تسهیل و سرعت در اعمال تجاارتی باهکاار گیرناد.
اهمیت انبارهای عمومی در تجارت بینالملل به حدی اسات کاه در ااوانین خااروی بارای انباار
شخصیت حقوای اائلند (وعفری لنگرودی ،1531 ،ص .)501توثیق اموال نزد بساتاناار از دیربااز
به عنوان روشی آسان و ایمن به منظور ایجاد اطمینان در وصول طلب شناخته شده است .بر کسای
پوشیده نیست که امروزه در سراسر دنیا و از ومله در کشاور ایاران ،انبارهاای عماومی در زمیناة
تسهیل گردش مبادالت تجاری وایگاه خاصی دارند ،زیرا عالوه بر وظیفة حفظ و نگهداری کاالها
و مسئولیت تحویل آنها در صورت مطالبه ،و تحقق شرایط اانونی ،امااان صادور ساند تجاارتی
ابض انبار را فراهم میکنند و این مهم را عهدهدار شدهاند .چناناه میدانیم ابض انبار نهفقط دلیال
بر مالایت دارندة آن نسبت به کاالهای مورد امانت است ،اماان تاأمین نقادینگی از طریاق توثیاق
کاالها را نیز فراهم میکند.
به منظور درک اهمیت و وایگاه ابض انبار در مبادالت تجاری ،توضیحی اومالی از کارکرد آن
بیان می شود .در عرصة تجارت ،در موااعی تولید داخلی یک نوع کاال بهویژه بر اثر افزایش ظرفیت
کارخانه یا شرکت تولیدی ،یا به علت احداث کارخاناههاای ودیاد تولیدکننادة هماان ناوع کااال،
افزایش مییابد و یا مقادیر زیاد کاال به کشور وارد می شود .همچنین ،دربارة کاالهایی کاه فقاط در
فصول خاصی از سال اابل استفاده اند و لذا ،در فصول دیگر با کاهش تقاضا مواوه اند ،به علت بار
هم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و در نتیجه عاد توفیاق در فاروش مطلاو ،،تجاار یعنای
دارندگان این نوع کاالها با بحران کمبود نقدینگی مواوه می شوند و ممان است از ایفای تعهادات
مالی خود از ومله تأمین هزینههای انجا گرفته در وهت تولید از ابیل دستمزد کارگران باز مانند.
1. Public warehouse - terminal warehouse
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مسئلة کمبود نقدینگی در تهیة مواد اولیه نیز مطرح مایشاود ،تولیدکننادگان صانعتی غالباا در
فصولی که مواد اولیه به ایمت ارزان در دسترس است ،خرید خود را به یاباره انجا مایدهناد تاا
بهتدریج در مؤسسة صنعتی خود به کار گیرند .بی تردید این مقدار مواد اولیه اسمت اابل تووهی از
سرمایة صاحب مؤسسه را به خود اختصاص میدهد و اگر ارار باشد ایان سارمایه راکاد بماناد و
ذینفع نتواند بهمواع برای رفع احتیاوات ضروری خود آن را به پول و اعتبار تبدیل کند ،فعاالیتش
با رکود مواوه میشود.
این امور مووب نگرانی دولتها و فعاالن تجاری ،در نتیجه ،تالش آنان در وهت چارهاندیشی
و حل موضوع شاد .تاالشهاای انجاا گرفتاه موواب شاد اماروزه در اینگوناه مواااع بتاوان باا
وثیقهگذاشتن کاالها از طریق ابض انبار ،وووه مورد نیاز را از بانکهاا یاا مؤسساات ماالی دیگار
تأمین و از ورشاستگی بسیاری از این شرکتها اوتنا ،کرد ،سپس ،در فرصت مناسب و با اتخاذ
تدابیر الز  ،به نحو مقتضی کاالهای ذخیرهشده در انبار را فروخت و از بروز ضرر ولوگیری کارد.
همچنین ،دربارة شرکتها و واحدهای تجاری بسیار کوچک که شهرت تجاری ندارند و نمیتوانند
به اعتبار مواعیت فعلی خود اعتبار بانای کسب کنناد ،رهان ماال منقاول تضامین مناسابی بارای
بازپرداخت وا اعطایی است .ضمن ایناه وا دهنده میتواند برگ وثیقه را تنزیال کناد .در کشاور
ایران وا دهنده برای وصول مبلغ وا به مراوعه به دادگاه و صار

واات و هزیناه بارای طارح و

پیگیری دعوی نیاز ندارد و میتواند از طریق اورای ثبت حقوق خویش را مطالبه کند .به عالوه ،از
این وهت بر وثیقة ملای نیز ترویح دارد زیرا نیازمند طی تشریفات ثبتی نیست .الزا باناکهاا باه
اخذ وثیقه ملای ،یای از موانع سرمایهگذاری آساان ،توساعة اشاتاال و تشاویق صاادرات اسات.
همچنین ،براساس تصویبنامة مورخ  12/2/22هیئت وزیران ،از کاربردهاای مهام اابض انباار در
سیستم بانای ،بهرهگیری از آن در گشایش اعتبار اسنادی است.
وهت آمادگی ذهن ،مروری اومالی بر اواعد حاکم بر اابض انباار ضاروری اسات ،براسااس
تصویب نامة اانونی تأسیس انبارهای عماومی مصاو ،شاهریور ،1510انبارهاای عماومی در اباال
دریافت کاال ابض انبار صادر میکنند.
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ابوض انبار در دو اسمت ابض رسید و برگ وثیقه 2تنظیم و صادر میشاود کاه ایان اباوض
معر

کاال است و وزء اسناد تجاری محسو ،میشود .ابض رساید دلیال بار مالایات کاالهاای

سپردهشده نزد انبار و بیانگر دریافت کاال توسط انباردار است .مالایات کااال از طریاق ظهرنویسای
این سند اابل انتقال است ،اگرچه این ظهرنویسی مووب ایجاد مسئولیت تضاامنی بارای صااحب
امضای این سند نمیشود .برگ وثیقه به صاحب کاال اماان میدهاد تاا باا ظهرنویسای آن ،کااالی
سپرده شده نزد انبار را به وثیقه بگذارد و از طریق آن وواوه ماورد نیااز خاود را از باناک یاا هار
وا دهندة دیگر تأمین کند .آنچه مسلم است هر دوی این اسناد وازء اوراق تجاارتی اابال معاملاه
محسو ،میشوند و در برگ وثیقه ،ظهرنویس نسبت به مبلاغ طلاب ماورد وثیقاه باا مالاک کااال
مسئولیت تضامنی پیدا میکند ،ضمن ایناه ذینفع این ظهرنویسی میتواند با ظهرنویسی مجدد آن،
پیش از سررسید دین به نقدینگی الز دست یابد .شایان ذکر اسات اشخاصای کاه امضایشاان باه
عنوان ظهرنویس در برگ وثیقه درج میشود ،در صورت عد کفایت کاالهای مووود در انبار برای
پوشش طلب مندرج در برگ وثیقه ،در برابر آخرین دارنده مسئول هستند و دارنده ،حق مراوعه به
آنان را خواهد داشت .از نظر یای از حقوادانان ،برگ وثیقه «نوعی سافته محساو ،مایشاود کاه
عالوه بر وعدة متعهد به پرداخت مبلای معین ،در ووه یاا باه حوالاهکارد دارناده ،متضامن رهان
مقبوض کاالی مووود در انبار عمومی نیز هست .لذا برگ وثیقة انبار عمومی ،از حیث وثائق عینای
و شخصی ،محامترین و معتبرترین سند بازرگانی به حسا ،میآیاد( ».صاقری ،1520 ،ص.)112
شایان ذکر است بر اساس مادة  2اانون تجارت ،انبارداری عملی تجارتی تلقای نشاده اسات .بایاد
تووه کرد در همة نظا های حقاوای اابض انباار در دو ساند اابض رساید و بارگ وثیقاه صاادر
نمیشود .از ومله در حقوق انگلیس و ایاالت متحدة امریاا ،ابض انبار تکنسخهای است کاه باه
منظور انتقال مالایت کاالها ،یا وهت توثیق آن اابل انتقال است.

1. Reception
2. Warrant
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با مطالعة اوانین و مقررات حاکم بر ابض انبار ،مایتاوان دریافات کاه فقاط شارکت ساهامی
انبارهای عمومی طبق مقررات ،مجاز و مالف به صدور ابض انبار اسات و انبارهاای دیگار بارای
ایناه بتوانند چنین سندی صادر کنند باید تعدادی از سها خاود را باه شارکت انبارهاای عماومی
انتقال دهند ،مانند انبار عمومی ازوین و اصفهان که در چنین حالتی انبارهاای یادشاده از امتیاازات
شرکت انبارهای عمومی برخوردار خواهند بود.
امروزه در سطح دنیا ،روش انبار کاال در محل استقرار آن مانند انبارهای عمومی ظرفیت تأمین
نقدینگی را برای صاحب کاال با بهکارگیری اابلیتهای ابض انباار دارد و مادتهاسات در ساطح
گسترده مورد استفادة کشورهای مختلاف دنیاا اارار گرفتاه اسات ،در حاالی کاه در ایاران باه آن
کمتووهی شده است و به بهرهبرداری تجاری و ااتصادی نرسیده است .وانگهی رواج باهکاارگیری
این شیوه در کشورهای مختلف ،حاکی از ووود مزایای خاصی بارای آن در مقایساه باا انبارهاای
عمومی و یا اماان احتراز از نوااص روش پیشگفته از این طریق است.
مقصود از نگارش این مقاله ،معرفی و تشریح شیوة توثیق کاال از طریق انباارکردن آن در محال
استقرار به منظور تأمین نقدینگی الز و مطالعه و بررسی مزایا و معایب این روش است .امید است
این تالش در وهت تسهیل چرخة مبادالت تجاری و پویایی ااتصااد کشاور باهکاار گرفتاه شاود.
متأسفانه ،بحث تأمین نقدینگی از طریق انبار در محل استقرار کاال ،در ایران بر خاال

کشاورهای

دیگر بهویژه امریاا و اروپا ،پیشینة تحقیقاتی ندارد و نگارنده روش توصیفی را بهکار گرفته است
در این مقاله در ابتدا ،علل پیدایش روش انبار کاال در محل اساتقرار مطالعاه مایشاود .ساپس،
وایگاه حقوای ابض انبار و برگ وثیقه مطرح میشود .در اسمت سو  ،شیوة اورایای ایان روش،
ضوابط حاکم ،ناات و مسائل طرحشده در این زمینه که اسمت عمدة بحث را به خود اختصااص
میدهد ،بررسی میشود .در آخرین اسمت ،وایگاه انبار کاال در محل استقرار در سطح بینالمللای
و لزو بهرهگیری از این شیوه بیان میشود .در نهایت ،ومعبندی کلی بیان میشود.
1. Field warehouse
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تاریخچه و دالیل پیدایش انبار در محل استقرار کاال
گفته شده است پیشینة توثیق کاال در برابر وا به منظور ایجاد امنیت خاطر برای وا دهنده ،باه پانج
ارن پیش از میالد بازمیگردد ) .(Budd, 1995, p.121اما دربارة علل پیادایش شایوة ماورد مطالعاه،
ممان است در بدو امر این سؤال مطرح شود که آیا ابتادا انبارهاای مساتقر در محال کااال ایجااد
شده اند و بهتدریج به شال انبارهای عمومی پدیدار شدند ،یا برعاس ،طارح انبارهاای مساتقر در
محل پس از ظهور و رواج بهکارگیری انبارهای عمومی مطرح شده است؟
در ایاالت متحدة امریاا پس از ایجاد انبارهای عمومی با هد

نگهداری کاال و در مرحلة بعد،

بهرهگیری از کاالهای انبارشده در وهت تأمین نقدینگی ،بازرگانان به منظور بهرهبارداری بیشاتر از
اماانات مووود برای مقابله با معضل کمباود نقادینگی ،در پای یاافتن راه حال بارای اساتفاده از
کاالهایی هستند که حمل آنها به انبار به دالیل مختلف در عمل غیرممان بود .این امر مووب شد
بهکارگیری ماان صاحب کاال به عنوان انبار مطرح شود و در اواخر ارن نوزدهم ،انبارهاای مساتقر
در محل به منصة ظهور رسیدند ) .(J. Vaughn, 1968, p.20زمانی که اانون متحدالشال ابض انبار
 ،1201ابوض انبار را در هر وا که صادر شده باشد به طاور کامال پاذیرفتنی اعاال کارد ،مسایر
گسترش انباار کااال در محال در ایان کشاور هماوار شاد (

Financing Inventory through Field

 .)Warehousing, 1960, p.671از ونگ وهانی دو بر ایجاد انبار در محال باهطاور اابال تاووهی
تمرکز شد و از مجموع  3000انبار مووود 5000 ،انبار آن در محل تأسیس شده

بودند ( Financing

 .)Inventory through Field Warehousing, 1960, p.682در سال  1290در ایااالت متحاده تقریباا
 9000انبار مستقر در محل مووود باود و  9شارکت بازرگ 23 ،درصاد ایان تجاارت را راهباری
میکردند .اولین دعوایی که در آن ،انبار در محل بدون اطالق نا مشخصی به آن ،از نظر ماهوی باه
رسمیت شناخته شد ،دعوی سامنر به طرفیت هملت 2در سال  1251بود .در اضیة فیالدلفیاا دادگااه
1. Uniform Warehouse Receipts Act
)2. Sumner v. Hamlet 29 Mass. 76 (1831
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از این روش با عنوان «  » Field storageیاد کرد .تا ایناه دیوان عالی ایاالت متحدة امریااا آن را باا
عنوان« »Field warehouseتأیید کرد (.)J. Vaughnl, 1968, p.21
در ایران انبار در محل استقرار کاال سابقهای ندارد ،با ووود این ،اولین اانون مربوط به انبارهای
عمومی« ،اانون راوع به تأسیس انباهای عمومی» مصو ،شهریور  1510است .بعد از تصویب این
اانون ،شرکت انبارهای عمومی ایران تأسیس شد .این شرکت از نوع شرکت سهامی بود که شورای
انقال ،در تاریخ  20اردیبهشت  1532الیحة اانونی ملیکردن سها شرکت یادشده را صاادر کارد.
در این الیحه بیان شده است« :به منظور تمرکز امور مربوط به عملیات تخلیه و بارگیری انباارداری
و حفاظت کاال در اماکن گمرکی در یک سازمان واحد و ایجاد هماهنگی بین سازمانهای ذیرباط
و ازبینبردن نابرابریهای گذشته و در وهت حفظ منافع عمو از تاریخ تصویب این الیحة اانونی
کلیة سها شرکت سهامی انبارهای عمومی ملی اعال شاده و باه مالایات وزارت اماور ااتصااد و
دارایی به عنوان صاحب سهم منتقل میگردد ».بعد از سال  ،1531شرکت یادشده در امور گمرکات
نیز فعالیت تجاری کرد و نا خدمات گمرکی به نا شارکت اضاافه شاد .سارانجا  ،در تااریخ 10
بهمن  1512هیئت وزیران طی مصاوبهای صاد در صاد ساها شارکت ملای انبارهاای عماومی و
خدمات گمرکی را به صندوق بازنشستگی واگذار کرد .در مادة  2تصویبنامة یادشاده بیاان شاده
است انبارهای عمومی در ابال ابض رسید و برگ وثیقة کاالها را به امانت میپذیرد.

همان طور که بیان شد ،ارسال و نگهداری برخی کاالها در انبارهای عماومی باا مشاال مواواه
است ،کاالهایی که وزن و حجم زیادی دارند ،مانند الوار چو ،و زغالسنگ و کاالهاایی کاه بایاد
در دسترس صاحب کاال باشند و بر روی آن کاری انجا گیرد ،از آن وملاه اسات .بارای مااال در
برخی صنایع ،مواد اولیة الز برای تولید محصول ،مانند پنبه برای تولید نخ ،باید وهات فارآورش
نزد صاحب کارخانه باشد .یا اطعات تشایلدهندة یک دستگاه ،باید به منظور ساخت دستگاه مورد
نظر در دسترس ارار گیرد ،یا کاالهایی مال پنیر که طی یک دورة زمانی باید وهت تحویل به باازار
آماده شوند .به عالوه ،انبار کاال در محل ،از وهاتی مقرون به صرفه است و مووب کاهش هزینهها
میشود.
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روشن است در صورتی که کاالها در ملک صاحب کاال نگهداری شاود ،هزیناة تاأمین فضاای
الز بر دوش امانتگذار نخواهد بود .حقالزحمه کارکنان مسئول نگهداری و نظارت بار کاالهاای
انبارشده نیز اغلب پایینتر است ،زیرا این کارکنان به صورت موردی و صرفا به منظور یاک ماورد
خاص انبارداری استخدا میشوند و در کنار آن میتوانند به کارهاای دیگاری نیاز اشاتاال داشاته
باشند .در حالی که در یک انبار عمومی کارکناان انباار باه صاورت تماا واات در انباار اساتخدا
میشوند و همین امر مووب افزایش هزینهها میشود .به عالوه ،هزینة حمل کاال به انبار نیز در این
شیوه حذ

میشود.

همچنین ،یای از مزایای انبار در محل برای تأمینکننادة ماالی آن اسات کاه وا دهناده نگاران
نیست اگر کاالی موضوع ابض انبار برای مدت بیشتری در انبار بماند ،هزینههای انبارداری کاه بار
طلب او اولویت دارد ،افزایش یابد و در نتیجه ،امااان وصاول هماة مطالباات او از محال فاروش
کاالها در معرض خطر ارار گیرد ،زیارا در حقیقات هزیناههاای انباارداری را وا گیرناده متحمال
میشود ،نه شرکت انبااردار (.)Financing Inventory Through Field Warehousing, op.cit., p.685
همچنین انبار کاال در محل غالبا به وا دهنده اماان میدهاد بار فعالیاتهاای روزاناه وا گیرناده و
چگونگی گردش تجارت وی اطالع و کنترل بیشتری داشته باشد.
بنابراین ،از طریق برپاسازی انبار در محل کاال و نه حمل کااال باه انباار ،هاد

بهارهگیاری از

مزیت تأمین مالی ابض انبار ،با شیوة انبار در محل استقرار کاال محقق میشود.
جایگاه حقوقی قبض انبار و برگ وثیقه
انبارهای عمومی مؤسساتی بازرگانیاند که به منظور ابول امانات و نگهاداری ماواد اولیاه و اناواع
کاالهای صنعتی ،بازرگانی و کشاورزی تأسیس میشوند .از وهت حقوای این انبارها مسئول حفظ
و نگهداری کاالهای سپرده و وبران خسارات وارده به آن تا میزان ارزش اظهارشده کااال در موااع
تودیع هستند ،ولی مسئول خسارت ناشی از عیاب ذاتای کااال و نقاص بساتهبنادی و ااوة اااهره
نمیباشند (مادة  1تصویبنامه تأسیس انبارهای عمومی) .این انبارها در مقا اماناتگارفتن کاالهاا
ابض انبار صادر میکنند .ابض انبار معموال از دو اسمت مجزا تشاایل شاده اسات ،یاای اابض
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رسید که سند مالایت کاال است و دیگری برگ وثیقه که مبین در رهن باودن کااال در برابار مبلاغ
معینی است .در تعریف ابض انبار گفته شده است« :سند اابل معاملهای است که به وسیلة آن تاور
به عنوان ضمانت تعهد خود اوناس را که در انبار عمومی یا نزد خود دارد به گرو طلباار میدهد».
(ستوده تهرانی ،1522 ،ص .)203حقوادان دیگری با پیروی از حقوق فرانسه ،ابض انبار را سندی
مشابه سفته دانسته است که بر وعدة متعهد به پرداخت مبلغ معینی در ووه یا بهحوالاهکارد صاادر
میشود و متضمن رهن مقبوض کاالی مووود در انبار عمومی است (صقری ،1520 ،ص .)120در
حقوق انگلیس ابض انبار عمومی سند بازرگانی است که اابل انتقال است و متضمن حق مالایات
بر کاالی معینی است که میتواند ابزاری برای تحصیل وا یا اعتبار باشاد .در حقاوق فرانساه نیاز
وارانت 1نوعی سفته است که بازرگان متعهاد از طریاق صادور آن ،ماالالتجااره موواود در انباار
را به عنوان تضمین امضای خود اهرا به رهان متصار

مایدهاد .براسااس ااانون  22ماه 1232

انبارهای عمومی ملز به تسلیم دو سند میباشند :ابض رسید و برگ وثیقاه کاه توأماا یاا باهطاور
مجزا ،اابلیت ظهرنویسی دارند (صاقری ،1520 ،ص .)120مسالم اسات اابض انباار وازء اساناد
تجاری محسو ،میشود ،اما موضوع این سند بر خال

برات ،سفته و چک ،باهواای وواه نقاد،

کاالی معینی است .هر دوی این اساناد از طریاق ظهرنویسای اابلیات نقال و انتقاال را دارناد .باا
ظهرنویسی ابض رسید ،مالایت کاال به منتقلالیه واگذار میشود و منتقلالیه میتواند با مراوعه باه
انبار عمومی و ارائه ابض انبار ،کاالی موضوع سند را مطالبه کند .در ابض انبار مسئولیت تضاامنی
بین امضاکنندگان آن ووود ندارد ولی دارندة این سند ،مالک کاال محسو ،میشود .مالک میتواناد
ابل از سررسید دین ،با مراوعه به دفتر انبار و سپردن مبلغ بدهی در صندوق انباار کااالی خاود را
ترخیص کند .رابطة حقوای ذینفع ابض انبار با انباردار مبتنی بر عقد ودیعه اسات ،باهطاوری کاه
انباردار مستودع و کاالی مورد امانت ونبة امانی دارد .اما همین که برگ وثیقه صادر شد و صاحب
کاال با مراوعه به بانک وا اخذ کرد و بانک از طریق کارشناسان خاود کااالی موواود در انباار را
1. Warrant
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ارزیابی کرد ،با صدور برگ وثیقه عالوه بر رابطة امانت ،رابطة دیگری به اعتبار کااالی موواود در
انبار شال می گیرد که تابع مقررات رهن با شرایط خاص خود از وملاه ظهرنویسای بارگ وثیقاه
است که اختیارات صاحب کاال را درباارة کااالی ماورد امانات محادود مایکناد .در بارگ وثیقاة
ظهرنویس راهن ،شخصی که ظهرنویسی به نفع او انجا گرفته است مرتهن و مال مووود در انباار
رهینه محسو ،میشود .دارندة وثیقه میتواند برای وصول طلاب خاود ماال مرهاون را بفروشاد.
دارندة ابض رسید و برگ وثیقه در صورتی که هر دو بارگ را در دسات داشاته باشاد ،مایتواناد
کاالی خود را هر مواع که مایل باشد ترخیص ،یا ترخیص آن را به هر تعداد واحد تقسیم کناد .در
این صورت ،انبار عمومی مالف است ابض رساید و بارگ وثیقاة ابلای را باطال و باه تقاضاای
متقاضی ابض رسید و برگ وثیقة ودیادی صاادر کناد .شاایان ذکار اسات درباارة بارگ وثیقاه،
ظهرنویس نسبت به مبلغ طلب مورد وثیقه با مالک کاال مسئولیت تضامنی دارد ،ضمن ایناه ذینفع
این سند میتواند با ظهرنویسی مجدد آن ابل از سررسید دین از طریق تنزیالکاردن باه نقادینگی
برسد .در صورت عد کفایت کاالی مووود در انبار برای پوشاش طلاب منادرج در بارگ وثیقاه،
ظهرنویسان در برابر آخرین دارندة مسئول تلقی میشود و دارنده حق مراوعاه باه آناان را خواهاد
داشت .در اکار نظا های حقوای از ومله کامنال اینگونه نیست که ابض انباار در دو ساند اابض
انبار و برگ وثیقه صادر شود ،بلاه به صورت تک نسخهای صادر میشود .در حقوق ایران شرکت
سهامی انبارهای عمومی مجاز و مالف به صدور ابض انبارند .انبارهای دیگر بارای اینااه بتوانناد
چنین سندی صادر کنند باید تعدادی از سها خود را به شرکت ساهامی انبارهاای عماومی انتقاال
دهند ،مال انبار عمومی ازوین و اصفهان که در چنین حالتی از امتیازات شرکت انبارهاای عماومی
برخوردار خواهد بود.
روش انبار کاال در محل استقرار و توثیق آن
شیوة اجرایی بهطور کلی

روش کار بدین ترتیب است که صاحب کاال در ماانی که در حقیقت بخشی از محوطه کارخانه یا
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فروشگاه اوست کاالها را در یک وا تجمیع ،و حدود آن محل را مشخص مایکناد .ایان محال از
دسترس اشخاص ثالث و خود صاحب کاال خارج میشود و در ابال اوارهبهایی نااچیز ،باه اواارة
شرکتی که مسئولیت انبارداری کاالها را به عهده میگیرد  ،در میآید و یک انبار را تشایل میدهد.
بنابراین ،بهوای ایناه وا دهنده کارمندی را وهت نظارت بر کاالهای موضوع وثیقه و عد تصر
غیرمجاز نسبت به آن استخدا کند ،شرکت انبار در محل به نفع او این کنترل را به عهده میگیارد.
زیرا اگر وا دهنده که معموال بانک یا مؤسسة تأمین مالی است ،چنادین وا را بادین شاال اعطاا
کند  ،ناچار خواهد شد کارمندان متعددی را به منظاور مراابات از کاالهاای مساتقر در مااانهاای
مختلف استخدا کند که این وضعیت برای مؤسسات یادشده ،پذیرفتی نیست .همچنین ،های یاک
از بانکها و مؤسسات تأمین مالی حاضر نیستند ماانهایی را وهات نگهاداری کاالهاای موضاوع
وثیقه تهیه و آن را مدیریت کنند.
شرکت انبار کاال در محل ،عالئمی را بر روی کاالهای مورد وثیقه مبنی بر اینااه کاالهاا تحات
نظارت آن شرکت است وهت اطالع عمو نصب میکناد و شخصای را باه عناوان مراااب 2و باه
منظور نظارت و نگهداری کاالها از تعرض ،استخدا میکند و بادین ترتیاب کاالهاا از تصار
کنترل صاحب کاال خارج شده و به تصر

امین در میآید تا امنیت خاطر را برای وا دهنده فاراهم

کند .این شخص ممان است از کارکنان وا گیرنده که با محیط و اوصاا
دارند ،باشد یا از طر

و

انباار آشانایی بیشاتری

شرکت انبار در محل باشد .صحت عمل کارمند و شارکت انباار در محال،

تحت بیمة درستااری 5و بیمة اشتباهات و از الم افتادگیها 1ارار میگیارد ).(Budd, op.cit., p.120
حقالزحمه این مستخد به عهدة شرکت انبار در محل است ) (Kane, 1937, p.21و تأمین اماانات
خاص برای نگهداری کاالها مانند وساایل سرمایشای باا وا گیرناده اسات (

F. Birnbaum, 1948,

 .)p.581بنابراین ،در این شیوه ،یک ارارداد اواره میاان بادهاار و شارکت انباار در محال منعقاد
1. Field Warehousing Company
2. Custodian, Manager
3. Fidelity Policy
4. Errors & Omissions Policy
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میشود ،یک ارارداد استخدا میان شرکت اخیر و شخص نظارتکننده منعقد میشود و ااراردادی
هم میان بدهاار و شرکت انباار درباارة شارایط انباارداری و آزادساازی کاالهاا منعقاد مایشاود
( .)J.White, 1980, p.823البته ممان است ارارداد اخیر به صورت سهوانبه میان وا دهنده ،شرکت
انباردار و وا گیرنده منعقد شود .شرکت انبار در محل پس از تصر

کاالهاا ،رسایدی را مبنای بار

همین مطلب صادر و به صاحب کاال یا تأمینکنندة مالی تحویل میدهد .اگر ابض انبار مستقیما باه
نفع وا دهنده صادر نشود ،صاحب کاال با انتقال این سند به طلباار ،کاالها را به وثیقه او درمیآورد
و اعتبار این ابوض دایقا مانند اعتبار ابوض انبار صادره از انبارهای عمومی است (

Kane, op.cit.,

 .)p.22البته دربارة ایناه چه شخصی باید ابض انبار را صادر کند رویههاای مختلفای وواود دارد،
ابض انبار ممان است در محل انبار و توسط محافظ انبار صادر شود .اگر ابض انباار اابال انتقاال
باشد ،شرکت انباردار آن را صادر میکند .در صورتی که شرکت انباردار ابض انبار را صاادر کناد،
محافظ انبار گزارشی از دریافت کاالها تهیه ،آن را امضا مایکناد و ساپارنده کااال نیاز ان را امضاا
میکند .اصل این گزارش به شرکت انباردار ارسال و کپی آن در انباار نگهاداری مایشاود .گااهی
اواات خود این گزارش دریافتها به گردش درمیآیند .برای ماال ،باه گفتاة یاک تااور غاذاهای
کنسروشده ،در شرایطی ممان است نتوان تأمین مالی را تا صدور ابض انبار به تعویق انداخت .در
این حالت یک کپی از گزارش دریافت به بانک ارسال میشود و بر اساس آن بانک پایشپرداختای
را به متقاضی اعطا میکند .اسناد مربوط به کاالهای انبارشده و صورت مووودی انباار باه صاورت
دورهای حسابرسی میشود ) .(H. Skilton, 1961, p.405از ویژگیهای دیگر انبار در محل آن اسات
که بر خال

انبار عمومی ،در عمل برای شخص انباردار اماان ندارد در یک انبار به بایش از یاک

شخص خدمات ارائه کند و البته تمایلی هم به این کار ووود ندارد .ایان یاک ویژگای انحصااری
برای انبار کاال در محل است ).(F. Birnbaum, op.cit., p.581
لزوم تحقق تصرف انباردار نسبت به کاال

از ومله مسائل مطرح شده در رویة عملی آن است که حتی اگر کاالهاا باه تصار

حقیقای اماین

درآمده باشد ،معموال حصار دور کاالها و افل روی در ،ورودی محل ،برای ایناه وهت مراابات
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و ممانعت از ورود به عنف توسط وا گیرنده استحاا کافی داشته باشند ،در نظر گرفتاه نشادهاناد
( .)F. Birnbaum, op.cit., p.581بر همین مبنا ،در ایاالت متحده دعاوی مطرح شاده اسات کاه بار
اساس تصر

وااعی ،آزادانه و انحصاری شرکت انبار در محل یا صوریبودن این تصر  ،دادگااه

به اعتبار یا عد اعتبار ابوض انبار مربوط ،رأی صادر کرده است .برای ماال ،در دعاوای ویلساون
با این استدالل که صاحب کاال با اراردادن کاالها در انبار ،کاامال آنهاا را از تصار
کرده است و کاالها به تصر

خاود خاارج

شرکت انبار در محل درآمده است ،به اعتبار ابض انبار صاادره رأی

داده شد؛ دادگاه عنوان کرد اگرچه اصد وااعی صاحب کاال از انبارکردن آن ،تأمین نقادینگی باوده
است اما از آنجا که این یک انگیزة مشروع است ،خللی به اعتبار ابض انبار وارد نمیکناد .در ایان
اضیه کاالها به نحوی در انبار نگهداری شده بودند که مشتریان صااحب کااال باه هنگاا ورود باه
فروشگاه ،اساسا اماان رؤیت کاالهای انبارشده در مجاورت فروشگاه را نداشته و فقط در صاورتی
میتوانستند کاالهای انبارشده را مشاهده کنند که شرکت انباردار افل در ،انبار را باز کند و اواازه
ورود بدهد که در آن صورت نیز عالئم کامال واضح و مشخصی از تصر
در محل حاایت میکرد .از نظر دادگاه ،موارد یادشده بیانگر تصار

و کنتارل شارکت انباار

کامال و انحصااری شارکت

انباردار و ووود یک وثیقه معتبر بود.
در مقابل در اضیة هند 2دادگاه رأی داد که در وااع کاالها به شرکت انباردار تحویل داده نشاده
است و به تصر

آن در نیامده است ،زیرا شواهد نشان میدهد نه تنها روی کاالهاا های عالمتای

حاکی از کنترل آن ها توسط شرکت انباردار نبوده است ،بلاه در معارض دیاد عماو اارار گرفتاه
است ،همچنین ،در نگهداری کاالها کارمندان صاحب کاال بهکاار گرفتاه شادهاناد (

Kane, op.cit.,

 .)p.23اگر عملارد وا گیرنده و شرکت انبار در محل طوری باشد که وا گیرنده دسترسای آزاد باه
کاال و بهکارگیری آن را داشته باشد و اوضاع و احوال حاکی از آن باشد که طلبااار از ایان مسائله
آگاهی و رضایت داشته است ،این ارارداد انبار در محل بیاعتبار اسات ،اگرچاه در صاورت عاد
)1. Union Trust Co. v. Wilson, 198 U. S. 530, 49 L. Ed. 1154, 25 Sup. Ct. 766 (1905
) 2. Security Warehousing Co. v. Hand, 206 U. S. 415, 51 L4 Ed. 1117, 27 Sup. Ct. 720 (1907
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آگاهی ،طلباار حمایت میشود ) .(F. Birnbaum, op.cit., p.591دربارة اطمینان از تصار

آزاداناه،

انحصاری و آشاار شرکت انبار در محل ،دادگاهها روشهاای شاالی مشخصای را وهات احاراز
رعایت موارد یادشده تعیین ناردهاند ،بلاه تصمیم هاا بیشاتر بار اسااس ارزیاابی کلای از مجماوع
وااعیتها اتخاذ میشود و عموما در مواردی که نقض آشاار تصر

شرکت انباردار انجا نگرفتاه

باشد ،وثیقه را میپذیرند.)Financing Inventory Through Field Warehousing, op.cit., p.673( .
ا خیرا دعاوی مربوط به اعتبار امانت کاال نزد شرکت انباردار تقریبا متواف شده است که عوامل
متعددی در این امر دخالت داشته است؛ با ارار گرفتن بازار انباار کااال در محال ،در دسات تعاداد
محدودی از شرکتها که با شرایط اانونی این روش آشنا هستند ،احتماال نقاض ایان شارایط باه
میزان اابل تووهی کم شده است ،به عالوه ،شارکتهاای انباار در محال تمایال دارناد مساائل و
اختالفات را در خارج از دادگاه حل و فصل کنند تا اعتماد و رضایت وامعة بانای را کاه تجاارت
آنها بدان وابسته است ،حفظ کنند و از ایجاد سوابق نامطلو ،برای خود احتراز کنند (

Financing

.)Inventory Through Field Warehousing, op.cit., p. 675
پرهیز از مخاطرات احتمالی

از مسائلی که در این زمینه مطرح است ،این است عموما وا دهنده به اظهارات کارمند بادهاار کاه
در حال حاضر براساس ضمانت درستااری مدیریت انبار را به عهده دارد ،اعتماد میکند .در حالی
که احتیاط متعار

مستلز آن است که طلباار توسط نمایندة خود یا یک شخص مستقل ،حاداال

به صورت دورهای کیفیت و کمیت کاالها را بررسی کند .اگر چنین احتیاطی انجاا نگیارد ،مماان
است زمانی وا دهنده متووه شود که بسیار دیر شده است و دیگر حتی ضمانتنامة درستااری هم
وبران کنندة سوءاستفاده محافظ و فقدان کاالها نباشد و یا ایناه به علت مراابتناردن او از کاالهاا
از بین رفته یا بیاستفاده شده باشد .ماال کنسروهای غذا که باه علات تاییار رناگ در اثار فعال و
انفعاالت شیمیایی دیگر اابل فروش نباشند ).(F. Birnbaum, op.cit., p.582
از شرایطی که در حقوق ایاالت متحده دربارة انبار بهطور کلی باید در نظر گرفته شود آن است
که براساس مادة ( 1-102)15اانون تجارت متحدالشال آن کشور «انبار ،شخصی است که شال او
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انبار نمودن کاال در ابال کرایه است . ».بنابراین ،در انبار کاال در محل نیز در صورتی که ارار باشاد
شخصی مدیریت محل نگهاداری کااالی موضاوع وثیقاه را باه عهاده بگیارد و در اباال پاذیرش
مسئولیت کاالها ابض انبار صادر کند ،آن شخص باید فعالیت شاالی خاود را انباار کااال در اباال
کرایه ارار داده باشد .بنابراین ،نمیتوان شخص یا شرکتی را که چنین فعاالیتی نادارد صارفا بارای
انبارداری در یک مورد خاص به کاار گرفات .در دعاوای سایتیزن

)(Kane, op.cit., p.26

اباوض

انباری که توسط یک شرکت انبار وابسته به شرکت بدهاار صادر شده بود ،باطل اعال شد .با ایان
استدالل که این شرکت هی ساختمان و محل مستقلی برای خود ندارد و خدمات انباارداری را باه
عمو ارائه نمیدهد بلاه صرفا به مورد خاص موضوع دعوی اادا کرده است .باه نظار مایرساد
چنین حامی در اانون تجارت متحدالشال ایاالت متحده از این وهت مقرر شده است که احتمال
تبانی وا گیرنده با شرکت انباردار و وابستگی این دو به یادیگر را به حاداال برسااند .در دعااوی
مربوط به انبار در محل ،اضات اغلب این عقیده را نیز بیاان کاردهاناد اساتقالل ااتصاادی شارکت
انبااردار بارای معتبردانساتن وثیقاه مهام و اساسای اسات (

Financing Inventory through Field

.)Warehousing, op.cit., p.672
تأمین نقدینگی از طریق انبار

یای از مسائل مطرحشده در تأمین نقدینگی به شیوة یادشده ،بحاث ضارورت تبادیل ماواد اولیاة
مووود در انبار به کاالهای ساخته شده است .برای ماال ،ممان است کاالی مووود در انباار ،پنباه
باشد که موضوع وثیقه ارار گرفته و در ابال آن ابض انبار صادر شده است .این پنبههاا در مرحلاة
بعد باید به منظور فرآورش وارد کارخانه شوند .بنابراین ،دیگر از شمول ابوض انبار صادره خاارج
خواهند شد .پس از ایناه فرآورش تما شد ،پنبة فرآورششده به انبار بازمیگردد و تحت شامول
ابض یا ابوض انبار ودیدی ارار میگیرد و مجددا به عنوان موضوع وثیقاه ارزیاابی مایشاود .در
ایاالت متحده ،آیین و روشهای استاندارد اورای انبار در محل کم و بیش توسط شرکتهای انباار
1. ‘Warehouse’ means a person engaged in the business of storing goods for hire.
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در محل ایجاد و توسعه پیدا کارده اسات و مایتاوان گفات ،بادین ترتیاب ،انباار کااال در محال
ویژگیهای سازمانی دارد ) .(H. Skilton, 1961, p.402رویة یادشده نیز که مربوط به مدیر یا محافظ
انبار در محل است ،نیازمند دستورالعملهای دایقی است ،زیرا ممان اسات موواب از باین رفاتن
حق اولویت طلباار در صورت ورشاستگی بدهاار شود .برای حل این مشاال بایاد بار روشای
توافق شود که براساس آن وایگزینی وثیقه هم زمان و یا پیش از آزادی مورد وثیقه مؤثر شاود ،ناه
زمانی که پنبههای فرآورششده به انبار تحویل میشود ).(F. Birnbaum, op.cit., p.583
مشابه همین مسئله در بحث فروش کاالهای انبارشده نیز مطرح میشاود در ماواردی صااحب
کاال اصد دارد کاالی مووود در انبار را بهتادریج از انباار خاارج کناد و آن را بساتهبنادی کناد و
بفروشد ،در حالی که به اتاای آن مقدار کاال ابض انبار صادر شاده اسات .در ایان حالات ،رویاة
اضایی ایاالت متحده این روش را پذیرفته است که در ازای آن اسمت از کاال کاه از انباار خاارج
میشود ،صاحب کاال بدهی خود را به طلباار میپردازد و شرکت انباردار کارمناد خاود را وهات
برداشت آن بخش از کاال ،برای بازکردن در ،انبار میفرستد و صاحب کاال در ظهر ابض انبار ،آن
بخش از کاال که به او تحویلداده شده را اید میکند و به طلباار یا شرکت انبااردار باازمیگرداناد
( .)F. Birnbaum, op.cit., p.585به این ویژگای انبارهاا ،خصوصایت گاردان یاا چرخشای 1گفتاه
میشود.
اَشاال دیگری نیز برای انبارگردان یا چرخشی تصورشدنی است ،ماال ایناه صاحب کاال اصاد
ندارد در ابال کاالیی که از انبار خارج میکند به همان نسابت بادهی خاود را باه صااحب وثیقاه
بپردازد ،بلاه میخواهد در ابال آن حسا،های دریافتنی 2خود را واگذار کند یا کاالهای دیگری را
وایگزین کاالهای خارج شده کند .روشی دیگر آن است که تعادادی لیسات دساتور تحویال باه
صاحب وثیقه داده میشود که بنابه توافقات انجا گرفته ،هر زمان کاه بادهاار اصاد خاارجکاردن
کاالها را داشته باشد ،این فر ها امضا میشود و به عنوان مجوز به شرکت انبار داده میشود تا انباار
1. Revolving
2. Accounts Receivable
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را باز کند و پس از خروج کاال ،کاالی دیگری توسط بدهاار وایگزین آن شود

( J.White, op.cit.,

 .)p.824دستور تحویل معموال در چند نسخه (برای صااحب کااال ،وا دهناده ،محاافظ و شارکت
انباردار) صادر میشود .در این موارد ،بیشتر ابوض انبار غیراابل انتقال 1بهکار گرفته میشاود .زیارا
معموال برای صاحب کاال پیشبینیشدنی نیست که در آینده نیاز به خارجکردن چه میزان از کاالهاا
را خواهد داشت .اگر چند ابض انبار اابل انتقال به صااحب وثیقاه داده شاود و میازان منادرج در
آخرین ابض انبار با میزان کاالیی که اصد خروج آن ووود دارد ،همخوانی نداشته باشد ،ایان امار
مووب عد سهولت در کار خواهد شد ،چون شرکت انباردار موظف است در اباال خاارج شادن
کاال از انبار ،ابض انبار اابل انتقال را پس از ظهرنویسی توسط وا دهنده تحویال بگیارد ،در حاالی
که این مشال دربارة ابض انبار غیر اابل انتقال ووود ندارد چون طلباار با صدور دستور تحویال
به مقدار مطلو ،بدهاار ،مالف به تحویل الشة ابض انبار به شرکت انباردار نیسات (

Financing

 .)Inventory through Field Warehousing, op.cit., p.824همچنین ،در موردی که ابض انبار اابال
انتقال است ،شرکت انباردار تمایل کمتری به واگذاری امور به محافظ انبار دارد و این امر میتواناد
از سرعت و سهولت کار بااهد ).(H. Skilton, op.cit., p.411
در عین حال ،باید تووه کرد براساس مادة  1ااانون تجاارت متحدالشاال ایااالت متحاده 2در
صورتی که صاحب وثیقه ،ابض انبار غیر اابل انتقال دریافت کند نهفقط همة ایرادات و ادعاهاا در
برابر دارندة ابض انبار اابل انتقال متووه اوست ،بلاه تا میزانی صاحب حق خواهد بود که انتقاال
دهنده اماان انتقال آن را به وی داشته است .بنابراین ،اگر مالایت صاحب کااال موضاوع اخاتال
باشد ،این اختالفات و ادعاها در برابر دارندة ابض انبار غیر اابل انتقال نیز طرحشدنی اسات (ماادة
 ،)UCC 1-301در حالی که در ابض انبار اابل انتقاال چناین نیسات (ماادة ( )UCC 1-302

The

 .)American Law Institute, 1978, p.500در حالی که مقررات داخلی و دکترین حقاوای در ایاران
در این زمینه کامال ساکت است.
1. Non-negotiable Warehouse Receipt
)2. Uniform Commercial Code (UCC
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ممان است برای سپارندة کاال اماان نباشد در ابال پرداخت بخشی از بدهی ،اسمتی از کاال را
آزاد کند ،بلاه به علت عد نقدینگی باید آن را بفروشد و از عواید فروش ،بدهی خود را پرداخت
کند .همچنین ،گرفتن دستور تحویل کاال از شرکت انباردار برای هر ماورد درخواسات وا گیرناده
بهویژه اگر این شرکت از نظر ماانی با انبار کاال در محال فاصاله
ممان است همواره آسان نباشد ،
داشته باشد .در این حالت میتوان دستور تحویل پایدار را بهکاار گرفات .دساتور تحویال پایادار
بدین معنی است که وا دهنده به محافظ انبار اوازه آزادکردن کاالها را تا میزان معینی میدهاد و از
این طریق نگرانیهای یادشده را برطر

میکند ).(H. Skilton, op.cit., p.411

در ایران دربارة انبارهای عمومی ،براساس مادة  12آییننامة اورایی تصویبنامه اانونی تأسیس
انبارهای عمومی «دارندة ابض رسید و برگ وثیقه در صورتی که هر دو برگ را باا هام در دسات
داشته باشد ،می تواند کاالی خود را در هر مواع که مایل باشد ترخیص یا آن را به هر تعداد واحاد
که مایل باشد تقسیم نماید و در این صورت انبار عمومی مالف است ابض رساید و بارگ وثیقاة
ابلی را باطل و به تقاضای متقاضی به تعداد واحدهای مورد تقاضا ابض رسید و برگ وثیقة ودید
صادر نماید ».لذا ،پس از واگذاری برگ وثیقه ،اماان برداشت بخشی از کاالی موضوع برگ وثیقاه
بدون رضایت دارندة آن ووود نخواهد داشت و مشخص نیست که توافق ابلی میان صااحب کااال
و دارندة برگ وثیقه دربارة لزو آزادسازی آن بخش از کاالی انبار که مورد نیاز بادهاار اسات تاا
چه میزان در برابر انبار استنادشدنی است و آیا میتوان آن را در االب یک توافق سهوانبه منعقاد و
در ابال وایگزینکردن کاال یا پرداخت بدهی به همان نسبت ،در برابر انباردار بدان استناد کرد؟
لزوم تصرف وامدهنده نسبت به کاال

همانطور که میدانیم ،در حقوق مدنی ایران در بحث عقد رهن ،تحقق رهن منوط به تسالیم و
تحویل رهینه به مرتهن است ،به عبارتی ،عقد رهان از عقاود عینای اسات .در ااوانین و مقاررات
مربوط به انبار عمومی در کشور ایران ،احاامی در خصوص لزو و چگونگی تصر

صاحب حق

1. Standing delivery instruction
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وثیقه نسبت به کاالهای مووود در انبار مووود نیست .فقط آنچه بر حق وثیقه داللت میکند ووود
برگ وثیقه در تصر

دارنده و ظهرنویسی صحیح آن به نفاع او اسات .در حقاوق عرفای ایااالت

متحده یای از لواز تحقق وثیقه ،بیع و هبه نسبت به کاالها این است که کااال از تصار
آن خارج شود و به تصر
اانون مدنی ایران ،این تصر

صااحب

صاحب حق وثیقه ،خریدار یا متهب درآیاد .ضامن اینااه بار خاال
باید مداو و مستمر باشد .براساس رویة اضایی آنها ،همین امار در

بحث انبار کاال در محل و توثیق آن نیز الز الرعایه بود .رویة اضایی در برابر پذیرش وثیقههایی که
در آنها انتقال تصر

انجا نگرفته بود ،بسیار از خود مقاومت نشان میداد و تا مدتهاا اساتانای

بر آن ااعده را بارنامهها میدانست که اگرچه کاال به تصر

خریدار در نیامده و در حال حمال در

کشتی است ،این بیع را به رسمیت میشناخت با این استدالل که انتقال تصر

در این مورد خاص

غیرممان است .اما پس از چند صد سال ،دربارة ابوض انبار نیز بهتدریج طی طرح دعاوی متعدد،
انتقال تصر

ابوض انبار به عنوان بدل از انتقال تصر

خود کاالها پذیرفته شد و بعضا اساتدالل

شد که شرکت انبار در محل در حقیقت به نمایندگی از وا دهندة کاالها را تصر

میکند .بنابراین،

تحویل کاالها به وا دهنده( 2صاحب حق وثیقاه) از نظار حقاوای از طریاق دریافات اابض انباار
صورت میگیرد ).(Kane, op.cit., p.22
اما در حقوق ایران لزو ابض رهینه توسط مرتهن به مووب برگ وثیقاه ،همچناین ،دارنادگان
بعدی وارانت چگونه توویه میشود؟ به نظر میرساد از آنجاا کاه مقاررات اابض انباار و تاأمین
نقدینگی از طریق سپردن کاال به انبار کامال مستقل از اانون مدنی تهیاه و تادوین شاده اسات ،باه
سختی میتوان چنین نتیجه گرفت مقررات عقد رهن در اانون مدنی ،درباارة حاق وثیقاة ناشای از
برگ وثیقه نیز بهطور کامل و دایق الز الرعایه است .از نظر برخی حقوقدانان امریاایی نیز تحلیال
و استدالل دادگاه دربارة انبار در محل ،در االب عقد وثیقه 5صحیح نیست و بسط و گساترش ایان
 .1وهت مطالعة تفصیلی ر.ک.

J. Vaughn, op.cit.
2. Constructive delivery
3. Pledge
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روش در صورتی اماانپذیر است که به عنوان ابزار مستقل توثیق در نظر گرفته شاود (

Friedman,

.)1942, p.1013
بررسی جایگاه و لزوم بهرهگیری از روش انبار کاال در محل
روش انبار کاال در سطح بینالمللی

سازوکار انبار در محل استقرار کاال به نحوی که اماان صادور اابض انباار بارای شارکت انبااردار
ووود داشته باشد ،در اوانین و مقررات ایران پیشبینی نشده است .همانطور که طی  30سال پیش
از تصویب اانون تجارت متحدالشال ) (UCCایاالت متحدة امریاا ،انبار در محل در تاأمین مناابع
مالی در امور کشاورزی ،صنایع سبک و توزیع کاال بهطور عمده بسایار مفیاد باوده اسات ،اماروزه
وسیلة تأمین مالی مناسبی در کشورهای در حال توساعه ،کشاورهای اروپاای شارای و مرکازی و
سازمان منطقهای که اعضای آن را ومهوریهای استقاللیافته از شوروی سابق تشایل مایدهناد،
است ) . (Budd, op.cit., p.121در فرانسه ،بلژیک و بسیاری کشاورهای امریااای التاین ،انباار در
محل به طور گسترده به عنوان وسیله تأمین مالی آسان و ایمن در حال پذیرش است .همچناین ،در
کشورهای اروپا و آسیای مرکزی 2در صنعت غالت و دانههای روغنی مورد استفاده ارار میگیارد.
این روش در حال حاضر نیز در ایاالت متحده در برخی صنایع بهویژه توسط فارآورشکننادگان و
توزیعکنندگان بهکار گرفته مایشاود ) . (Höllinger, 2009, p.20باناکهاای ایااالت متحاده تحات
مقررات رزرو فدرال ،5بهطور صاریح ،اختیاار دارناد در اباال کاالهاایی کاه در خاارج نگهاداری
ابولی بانای خود را انجاا دهناد و اباوض انباار در محال را باه عناوان اساناد مالایات باهکاار
گیرند ).(Budd, op.cit., p.121
در گزارش بررسی سیساتم اابض انباار در کشاورهای افریقاای شارای و وناوبی تهیاه شاده
)1. Commonwealth of Independent States (CIS
)2. Europe & Central Asia (ECA
3. Federal Reserve regulations
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در سال  2002نیز برای توسعة اعطاای وا باه منظاور تجاارت در کشاورهای

افریقایی ،بر شایوة انباار در محال تأکیاد شاده اسات ) .(Coulter, 2009, p.48طای ایان گازارش
شرکتهای بازرسی ،ارارداد مدیریت وثیقة سهطرفهای 2را میان خود ،بانک و وا گیرناده منعقاد و
براساس آن به عنوان انباردار عمل میکنند .بدین ترتیاب ،امااان ایجااد وثیقاه بارای دساتیابی باه
اعتبارات بانای را برای سپارندگان کاالها فراهم میکنند .ابوض انبار معموال بهطور غیر اابل انتقال
و مستقیما به نفع بانک تأمینکنندة مالی صادر میشود .این شرکتها بیشاتر درباارة انباار در محال
خدمات عرضه میکنند .در این حالت کنترل انبار مشتری را که اصد دارد اعتبار باانای باه دسات
آورد ،از طریق اوارهکردن آن در ابال مبلغ ناچیز به دست میگیرند و مسئولیت نظارت بر کاالهای
مورد وثیقه را به عهده میگیرند .همچنین ،شرکتهای بازرسی بینالمللای در کشاورهای در حاال
توسعه و کشورهای اروپای شرای در حال گذار نیز نقش مهمی را ایفا کاردهاناد .ایان شارکتهاا
بهویژه به دلیل ایناه شرکتهای اروپاایی ماادر آنهاا باا پوشاش مسائولیت حرفاهای ،تساهیالت
مضاعفی را برای وا دهندگان فراهم کردهاند ،در فضای بازار آزاد اطمینان الز را در بانکها بارای
مداومت بر معامالت تأمین مالی ایجاد کردهاند (.)Coulter, 2009, p.19
فدراسیون بینالمللی انجمنهای انبارداری عمومی

انبارداری عمومی به معنای انبارکردن و نگهداری کاالی مشتریان در اباال اخاذ اواارهبهاا و حاق
انبارداری است .امروزه این صنعت به وایگاهی رسیده است که از لحاا ایجااد رابطاة اساسای و
فراهم کردن اماانات در انتقال کاال و محصوالت از محل اولیة تولید به مراکز صنعتی و کارخانجات
و سرانجا  ،به مصر کنندگان ،سهم بسزایی دارد .شباة انبارداری و توزیاع در وهاان باا سارعت
زیاد رو به گسترش است .سیر تاریخی فدراسیون بینالمللی انجمنهای انبارداری عمومی مبین این
وااعیت است که تعداد اعضای این فدراسیون رو به افزایش است با تووه به این گساترش ساریع،
)1. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD
)2. Collateral Management Agreement (CMA
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لزو ایجاد همااهنگی در ایان صانعت در ساطح وهاانی احسااس شاد و فدراسایون باینالمللای
انجمنهای انبارداری عمومی ،زادة همین احتیاج است .در آوریل سال  1212میالدی ،اتحادیة ملای
انبارداران و اتحادیة انبارهای عمومی بریتانیا با اعضای اتحادیه انبارهای عمومی اروپا در لندن گارد
هم آمدند تا بتوانند با تبادل نظر دربارة چگونگی رسیدگی به امور انبارداری در هر کشور ،گامی باه
سوی ارتقای وایگاه این فعالیت ااتصادی بردارند و بعدها توانساتند راه پیشارفت ایان صانعت را
هموار کنند .در نخستین همایش فدراسیون که در سال  1215در لندن برگازار شاد ،نماینادگانی از
کشورهای ایران ،فرانسه ،یونان ،سوییس ،بلژیک ،آمریاا و بریتانیا حضور داشتند و در حال حاضر،
کشورهای کانادا ،چین ،تایوان ،ابرس ،فرانسه ،هند ،ایران ،ایتالیاا ،ااپان ،لتاونی ،مازیاک ،اساپانیا،
آمریاا ،انگلیس و ویتنا عضو انجمن یادشده هستند .نا این نهاد در سال  1222با تووه باه تاییار
سیاستهای کالن ااتصادی و همچنین ورود صنایع مرتبط با انباارداری ،از فدراسایون باینالمللای
انجمنهای انبارهای عمومی ،به فدراسیون بینالمللی انجمنهای انبارداری و لجستیک 1تاییر کرد.
انتفاع و بهرهگیری از انبار کاال در محل

تحقیقات متعددی دربارة لزو بهرهگیری از این روش در سطح بینالمللای انجاا گرفتاه اسات ،از
ومله در کشورهای در حال گذار ،در حال توسعه و بهویژه دربارة محصوالت کشااورزی .یاای از
این تحقیقات مربوط به مرکز سرمایهگذاری فائو 2است که در سال  2002با عنوان «استفاده از تأمین
مالی ابض انبار در کشاورزی در کشورهای در حال گذار» انجا گرفته است .این تحقیق که بهطور
کلی راوع به ابوض انبار است ،انبار را به سه دسته انبار خصوصی ،انبار در محال و انباار عماومی
تقسیم کرده است .وهت پرهیز از اختالط موضوع انبار خصوصی با انبار در محل ،ارائة توضایحی
دربارة انبارهای خصوصی 5ضروری است .در شیوة انبار خصوصی ماان تولید و ماان انبار در یک
وای مشترک وااع میشود و هر دو فعالیت تحات کنتارل و نظاارت یاک شارکت واحاد اسات.
)1. International Federation of Warehousing and Logistics Association (IFWLA
2. FAO Investment Centre
3. Private warehouse
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بنابراین ،انبار ،وزئی از فعالیات شارکت اعام از تولیاد ،عمادهفروشای یاا خاردهفروشای اسات.
بهکارگیری کاالهای مووود در انبار خصوصی به عنوان وثیقة وا  ،بسیار پرمخاطره است و واز در
مواردی که بانک گاهگاهی این انبار را بررسی میکند ،هی اطمینانی به ایناه کاالها وااعا مووودند،
نیست .اما دربارة مزایای این سه روش در مقایسه با یادیگر و ایناه در مجموع کدا یک باهطاور
شایستهتری پاسخگوی نیازهای ماست ،عوامل متعددی دخالت دارد که از مهمترین آنها مایتاوان
به میزان دسترسی به انبارهای عمومی در زمینة کاالهای مدنظر ،ساختار هزینهها ،کیفیات ااوانین و
مقررات مووود ،و نوع و حجم معامالت اشاره کرد.
اگر در نزدیای کارخانه یا محل تولید ،انباار عماومی باا ظرفیات کاافی نباشاد ،چاارهای واز
بهکارگیری انبار در محل نیست .ماال در زمیناة محصاوالت کشااورزی اگار انبارهاای عماومی در
مناطق روستایی منطبق بر نیازهای منطقه مووود نباشد ،انبار در محل تهیاة محصاوالت و در کناار
زمین زراعی ،وسیلهای مناسب برای تأمین نقدینگی مورد نیاز از طریق وثیقاهگذاشاتن محصاوالت
است و در فعالیتهای روزانه زراعت نیز اختالل کمتری ایجاد میشود ).(Höllinger, op.cit., p.8
در یک برآورد هزینه که توسط مرکز سرمایهگذاری فائو انجا گرفته است ،آنچه بر هزینة انباار
عمومی ،نسبت به هزینة انبار در محال بیشاتر تاأثیر مایگاذارد و آن را افازایش مایدهاد ،هزیناة
حملونقل کاال به انبار عمومی و از آن است .هزینههایی که وا گیرنده در انباار در محال متحمال
میشود ،شامل هزینههای ثابت و متایر است ،رام ثابت مربوط به تأسیس انباار و نظاارت اسات و
هزینههای متایر مبتنی بر ارزش کاالهای سپردهشده ،مشابه اصل حاکم بر نرخ بیمة واایع احتماالی
است .عمل انباردار مانند بیمهگر پذیرش خطر است؛ او تضمین میکند اگر حق وثیقة وا دهنده باه
دلیل بیاعتباری امانت از بین رود ،طلب وا دهنده را به او پرداخت خواهد کرد .کل هزیناة برپاایی
یک انبار در محل به طور متوسط حدود  1تا  2درصد وامی است که براساس آن دریافت میشاود.
البته این درصد بستگی به مبلغ وا دارد .چون با ووود هزینههاای ثابات ،هرچاه مبلاغ وا بیشاتر
 .1وهت مطالعة تفصیلی ر.ک.

Höllinger, op.cit.
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باشد ،هزینهها درصد کمتری از وا را به خود اختصاص میدهند .بنابراین ،باید تووه کرد مبلغ وا
با درنظرگرفتن بهره و هزینههای انبار به نحوی باشد که بهکارگیری روش انباار در محال همچناان
مقرون به صرفه و ااتصادی تلقی شود .بنابراین ،این روش برای شرکتهایی کاه موواودی کااالی
آنها بسیار کم است ،یا به وا های باا مباالغ بسایار کام نیااز دارناد ،مناساب نیسات (

Financing

.)Inventory through Field Warehousing, op.cit., p.686
وامع و کاملبودن اوانین و مقررات ناظر به انبار در محل ،در استقبال از آن بسیار ماؤثر اسات،
اگرچه ممان است در فضای اانونی پرمخاطره تأمینکنندة مالی با ارائاة تضامینهاای باینالمللای
معتبر از سوی شرکت مدیریت وثیقه  ،انبار در محل را ترویح دهد (.)Höllinger, op.cit., p.21
همچنین ،نوع معامله و تجارت کاال در انتخا ،انبار عمومی یا انبار در محل تعیینکنناده اسات.
هرچه اهمیت دسترسی به کاال برای صاحب آن بیشتر باشد ،تمایل باه انباار کااال در محال بیشاتر
است؛ همانطور که توزیعکنندة کاالهای با استفادة خاص و متایر بیشاتر از توزیاعکننادة کاالهاای
نوعی و عمومی ،نیازمند انبار در محل است؛ یا تاور کاال برای فروش داخلی بیشاتر از تااور کااال
برای صادرات به انبار در محل احتیاج دارد .مااال اگار کاالهاا اطعاات یاک ماشایناناد کاه بایاد
سرهمبندی شوند تا محصول نهایی تولید شود ،انبار در محل مطلوبیت دارد اما اگار صااحب کااال
توزیعکننادة کاود اسات ،نیاازی باه دسترسای فاوری و بناابراین ،تأسایس انباار در محال نادارد
(.)Höllinger, op.cit., p.21
نتیجه
یای از راههای رشد و توسعة ااتصادی در وهت تأمین مناافع عماومی ،حاذ

مواناع موواود در

چرخة تجارت و معامالت ،از ومله اعطای اعتبارات با وثیقه از طریق ایجااد و تارویج روشهاای
عملی مناسب است .همانطور کاه توضایح داده شاد ،انباار در محال اساتقرار کااال یاای از ایان
1. Collateral Management Company
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شیوههاست که در کشورهای دیگر این اابلیت را از خود نشان داده است که فرصتهایی ناو را در
پیش روی بازرگانان ارار دهد .متأسفانه در کشاور ایاران ،از ایان شایوة تاأمین نقادیگی غفلات و
کمتووهی شده است و بدیهی است نهادینهشدن آن نیازمناد توواه و اهتماا دولات و اانونگاذار
است .اوانین و مقررات باید به نحوی دربارة این روش تأمین نقدینگی تنظیم و تدوین شود کاه باا
کاهش مخاطرات احتمالی این شیوه تا حد اماان ،و ایجاد اطمینان و اعتمااد باه سیساتم باانای و
مؤسسات دیگری که بهطور مشروع عملیات تجارتی انجا میدهند ،انگیزة الز باه منظاور عرضاة
خدمات در تأمین نقدینگی را فراهم کند .زیرا در غیر این صورت ،انبار در محال اساتقرار کااال باه
یک روش تأمین اعتبار پرهزینه و گرانایمت تبدیل میشود ،در نتیجه ،مهجور خواهد شد .باهطاور
خاص ،باید تووه کرد صدور برگ وثیقه به عنوان سندی تجاری دربارة انبار کاال در محل ،نیازمناد
نظارت و کنترل نظا مند دولت وهت حفظ حقوق تأمینکنندگان مالی و امنیات تجااری اسات .در
کشورهایی مال ایاالت متحدة امریاا که مدتهاست این روش را بهکار میگیرند ،عالوه بر ااوانین
و مقررات ،رویة اضایی و بانای نیز توسعه پیدا کرده است و کشورهای در حال توساعه از وملاه
کشور ایران میتوانند از این منابع ،با بهرهگیری از دانش حقوادانان باتجربه این مرز و بو و ضمن
بومیسازی آن ،در تدوین اوانین و مقررات در زمینة انبار در محل استقرار کاال بهرهبرداری کنند.
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