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  چکیده
 يسو به فرد کیکه از  يتعهدات افراد هیتسو يالزم برا داتی) تمهSCCتهاتر تعهدات پشت سرهم ( ستمیس

اشخاص فراهم  از يا از تعهدات و مطالبات مجموعه يا رهیطلبکارند را در ارتباط با زنج گریاز فرد د ییبدهکار و از سو
 تمیزنجیرة مطالبات و تعهدات پشت سرهم مطرح و الگور يناظر بر تهاتر تعهدات مباحث نظر نیآورد. با توجه به قوان می

در ارتباط با سامانه ثبت  آن ییاجراحقوقی و مالحظات با توجه به این . گردد یتعهدات پشت سرهم ارائه م ییشناسا
اساس این  . برگردد یم یمعرف نیاستر ي) در بانکدارMSSضمانت ( یبه گواه یدارائ لیتبد ستمی) و سCRS( قهیوث

و  نیتا در تهاتر تعهدات پشت سرهم اشخاص وفق قوان توانند یم صالحیمراجع ذ ریو سا یها، دفاتر اسناد رسم بانک
و  قیبه تهاتر برطرف و وثا ندینما یبا هم معادله م نهاآ نیوکه د يا تعهدات پشت سرهم چند شخص را تا اندازه ،مقررات

 و هدش ياقتصاد يها بنگاه از ياریبس سازي مالیروش باعث آزاد نیتهاتر شده آزاد کنند. ا زانیآنان را به م ناتیتضم
خدمت  نیبانک با ارائه ا گرید ياز سو .دهد یم شیآنها را افزا یمال ییآنها را فراهم آورده و کارا شتریب یتحرك مال
  .دینما یکارمزد م افتیاقدام به در

  
  ، تهاتر تعهداتتعهدات، وثیقه، تضمین، تعهدات پشت سرهم: بانکداري راستین،  کلیدواژه

  
 

  مقدمه
 يو برمبنا یرا بررس رانیا يبانکدار یو اجرائ ياست که معضالت نظر یاسالم نینو يبانکدار 2نیراست يبانکدار

هاي مکمل و  سیستمهرکدام از  .دهد یارائه م یرائو اج یقانون يها حل راه یو فن یعلم يدستآوردها نیآخر
با  SCC(4( تعهدات پشت سرهمتهاتر سیستم  3.اند هاي بانکداري راستین مشخصاً براي رفع معضلی طراحی شده زیرسیستم

تسویه تعهدات افرادي که از یک سو به فردي بدهکار و از سویی از فرد این هدف طراحی شده که تمهیدات الزم براي 
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  فراهم آورد. اي از اشخاص  اي از تعهدات و مطالبات مجموعه در ارتباط با زنجیرهگر طلبکارند را دی

  (SCC) تعهدات پشت سرهمتهاتر 
هر  ییو انتها ییاشخاص ابتدا يکه باستثنا شود یاطالق م یاز اشخاص يا تعهدات پشت سرهم به تعهدات مجموعه

فقط از شخص بعد خود  ییو شخص ابتدا باشد یود طلبکار مشخص به شخص قبل خود بدهکار و از شخص بعد خ
  فقط به شخص قبل خود بدهکار است.  ییطلبکار و شخص انتها

. در و مؤجل نیست اي ارتباط مالی با خارج از خود ندارند و تمام معامالت آنها حال است فرض کنید افراد جامعه
جامعه برابر با مجموع مطالبات افراد همان جامعه در مقطع هاي افراد آن  این حالت از لحاظ حسابداري مجموع بدهی

هاي اقتصادي مشغولند.  اي فرضی را در نظر بگیرید که سه نفر در آن به فعالیت باشد. براي مثال جامعه مالی مد نظر می
ریال طلب  100وم ریال طلب دارد و نفر دوم نیز از نفر س 100حال فرض کنید که در نتیجه معامالت فرد اول از نفر دوم 

ریال در باالي خط حسابداري است و در زیر خط نیز به همین  200ها و مطالبات در جامعه  دارد. در این حالت کل بدهی
بایست اسناد وثیقه و تضمبن ثبت باشد. حال در ساده ترین حالت فرض کنید اگر نفر اول قبول کند که به جاي  میزان می

مبلغ طلب را از نفر سوم بگیرد تعهدات و مطالبات نفر دوم تسویه شده و فقط نفر سوم  دریافت طلبش از نفر دوم همان
ریال در باالي  100رقم مفروض ها و مطالبات در جامعه  ریال به نفر اول بدهکار خواهد بود. در این حالت کل بدهی 100

گردد. یعنی در اثر معرفی فرد سوم و  می خط حسابداري است و در زیر خط نیز به همین میزان اسناد وثیقه و تضمبن ثبت
تعهدات پشت تهاتر گردد. سیستم  فرد دوم به فرد سوم، تعهدات فرد دوم تسویه میاز قبول فرد اول از انتقال تعهدات 

نیز بر این اساس استوار است. فرض کنید که در مثال ما نفر اول بانک باشد و نفرات دوم و سوم فعاالن  )SCC( سرهم
با دریافت کارمزدي از نفر دوم تعهدات نفر سوم به شرط تراضی دو طرف دیگر تواند  . در این حالت بانک میاقتصادي

  را جایگزین تعهدات نفر دوم نماید. 
مقررات  ذیلهاي مکمل بانکداري راستین است و  یکی از سیستم )SCC( تعهدات پشت سرهمتهاتر سیستم 

ها که مالیت دارند و به عنوان ضمانت  باشد. بسیاري از اموال، اسناد و دارائی آن می 5نامه اجرائی بانکداري راستین و آئین
تعهدات پشت تهاتر گیرند. در سیستم  شوند در ارتباطات مالی افراد مورد استفاده قرار می حسن انجام تعهد بکار برده می

و شوند  اند مورد استفاده واقع می ات قرار گرفتهها که پشتیبان تعهد تنها آن دسته از اموال، اسناد و دارایی )SCC( سرهم
شند. براساس مقررات اخیرالذکر اخذ تضمینات و وثایق براي باطبق مقررات بانکداري راستین مورد قبول بانک  باید

اند که در موارد مختلف در راستاي  ها متناسب با آنها و متفاوت از یکدیگر تعریف شده موارد مختلف افراد و فعالیت
بانک  )SCC( تعهدات پشت سرهمتهاتر هاتر تعهدات پشت سر هم مورد توجه بانک قرار خواهد گرفت. عمالً در ت

نماید و وثایق و تضمینات  نفر دوم می وثایق و تضمیناتتعهدات نفر سوم را با جایگزینی وثایق و تضمینات وي جایگزین 
    نماید. را لغو می مطالبه از نفر دوماسناد  به نفر سوم منتقل وسازد و مطالبات خود را از نفر دوم  نفر دوم را آزاد می

 100حال فرض کنید در مثال ارائه شده تعداد نفرات بیش از سه نفر و مثالً ده نفر باشد و نفر اول بانک از نفردوم 
الی نفر دهم. چنانچه  بنیز به همین ترتی ریال طلب دارد و نفر دوم از نفر سوم به همین میزان و نفر سوم از نفر چهارم
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تواند از نفرات دوم تا نهم کارمزد دریافت نماید و  رویه توافق براي همه افراد این زنجیره معمول داشته شود بانک می
از بعدي خود و به همین ترتیب الی  نماید و مطالبات نفرات دومبه بانک نفر دوم تعهدات تعهدات نفر دهم را جایگزین 

  شود.  نیز آزاد مینفرات دوم تا نهم ل تسویه و وثایق و تضمینات دهم بدین شک نهم از
مراجع  ریو سا یها، دفاتر اسناد رسم بانکدر بانکداري راستین،  (SCC)پشت سرهم  تعهداتبراساس سیستم 

تا در تهاتر تعهدات پشت سرهم اشخاص وفق مفاد  توانند یسازمان ثبت اسناد و امالك کشور م صیبه تشخ صالحیذ
و مقررات تعهدات پشت سرهم چند شخص که تعهدات آنان به  نیقوان ریسا تیو با رعا یقانون مدن 299 یال 294اد مو

منوط به درخواست آنها به طور  ندینما یآنها با هم معادله م نویکه د يا را تا اندازه باشد یپشت سرهم م تعهداتصورت 
تهاتر شده آزاد و تعهدات  زانیآنان را به م ناتیو تضم قیو وثا يبر گریکدیتهاتر برطرف و آنها را به مقدار آن در مقابل 

  منتقل کنند. ییرا از ماقبل خود به شخص ابتدا ییشخص انتها
شود که موجب تحرك مالی بیشتر آنها را فراهم  هاي اقتصادي می بنگاه این روش باعث آزاد شدن مالی بسیاري از

 نماید. دهد و از یک سو بانک نیز با ارائه این خدمت اقدام به کسب درآمد می میآورده و کارایی مالی آنها را افزایش 

  پشت سرهم مطالبات و تعهداتزنجیرة 
قبالً چگونگی ارتباط مالی افراد به صورت ارتباطات مالی پشت  یورشکستگ رةیزنج ۀیو نظر مهیبدر ارتباط با 

 زنجیرة مطالبات و تعهدات پشت سرهمنظري براي بررسی  اینجا نیز از همان روش و دیدگاه 6ه است.شد مطرحسرهم 
) وي برابر مجموع Wiهاي ( . کل داراییاستداراي مقداري دارایی و بدهی  tهر بنگاهی در زمان کنیم.  استفاده می

باشد  می )Fiبه عالوه مطالبات از دیگران ( )Ciدر پرتفوي بنگاه ( ارزش کاالها و سرمایۀ فیزیکی و سایر موارد قابل قبول
  یعنی: 

)1 (              iii FCW +=  
میزان مطالبات برابر بنگاه  nبا ) وي است. در مجموع در اقتصاد Diبرابر تعهدات مالی ( بنگاهدر طرف دیگر میزان بدهی 

  یعنی:  .میزان تعهدات است
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∑∑
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=
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n
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i DF

  
  بنگاه برابر است با: هر داراییخالص 

)3(                          iii
n
i DFCW −+=  

  یعنی:  .اقتصاد خواهد شددر  ثروتخالص با موجودي کاال در اقتصاد برابر  ،)2( یجایگزینبا با جمع کردن معادلۀ فوق و 
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 Ciام به میزان i-1ام از بنگاه i دیگري با یکدیگر معامالتی دارند یعنی بنگاه بنگاه یکی پس از nحال فرض کنید 

هنگامی که یک بنگاه تواند  میفروشد. این حالت در چرخۀ فروش کاال به صورت نسیه  ام میi+1رد و به بنگاه خ یم کاال
  دار فروخته شود، تدبه صورت م چنانکه کاال ،باعث تسري ورشکستگی شود. به این ترتیبآید  از عهده تعهداتش برنمی
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را در سررسید بازپرداخت نماید. از طرفی وي  Diکند که مبلغ  ام تعهد میi-1قبل از خود یعنی ام به فروشندة iخریدار 
دریافت  Fiبه میزان  امi+1فروشد و سندي مبنی بر مطالبۀ خود از خریدار  ام میi+1 بعدي یعنی خودش کاال را به خریدار

رود. این ترتیبات در این شکل ساده همچنان مداوماً و  می i+1 و به i به i-1اال نیز همچنان از تصرف بنگاه کند. ک می
 αدر هر مرحله فروش با نسبت  Ciکنیم ارزش اسمی کاالي  میتر شدن موضوع فرض  افتد. براي ساده مکرراً اتفاق می

کنند، دارایی دیگري ندارند و فقط مطالبات و  و فروش میها غیر از کاالیی که خرید  یابد و بنگاه درصد افزایش می
توانیم زنجیرة فوق را به  میحال  دهد. را تشکیل میم دارایی و بدهی آنها الاقارتباط با کاالي مزبور تعهدات آنها در 

  کنیم: معرفیشکل زیر 
  

)5(  
ارزش کاال را در در ردیف اول بارت آورده شده و هر ع nدر ردیف اول جریان فروش کاال از بنگاه صفر تا بنگاه 

ها برحسب  Ciدهد. این جریان به صورت معادلۀ تفاضلی است لذا ردیف دوم با جایگزینی تمام  نشان می jهمان بنگاه 
C0 دهد و ردیف چهارم جریان مطالبات  ها را نشان می در اصل حل ردیف اول است. ردیف سوم جریان بدهی بنگاه

کل سود معامالت در باشد.  می nهاي صفر تا  د. ردیف پنجم نشاندهندة سود بنگاهنمای می ارائهله ها را در هر مرح بنگاه
  اقتصاد برابر خواهد بود با:
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  با:  خواهد بودهاي ایجاد شده در اقتصاد برابر  کل بدهی
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  رابر است با: کل مطالبات ایجاد شده در اقتصاد ب
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  هستند:به شکل زیر هاي فوق همگی حاوي جمع جمالت یک تصاعد هندسی  رابطه

)9(  α
−α+

=α+
+

=
∑ 1)1()1(

1nn

0i

i

  
  بنابراین داریم:
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که به تساوي سود با  پیدا کرد) 10) در معادله (12) و (11معادالت (توان با جایگزینی  دداً صحت روابط فوق را میمج

  :انجامد خالص مطالبات از تعهدات می
)13(  DF −=π  

در اثر اي از بین برود. پس میزان مطالبات وي که  در اثر حادثه Cnحال فرض کنید موجودي کاالي نفر آخر 
برابر  πnنمود و سودي نیز به خود وي به میزان  ) را میDnهاي وي ( بایست عمالً جبران بدهی فروش کاال به نفر بعدي می

)1n)1با  −α+α  شود ولی  هاي او است، صفر می رود. یعنی مطالبات وي که جزو دارایی آورد، از بین می میبه ارمغان
  ماند. پس: تعهداتش باقی می هاي او همچنان جزو بدهی

)14(        0Fn =  
)15(               nn D−=π  

1nحال رقم زیان این فرد برابر میزان بدهی وي به فروشنده ) 5هاي معادالت ( است. عدم ایفاي تعهدات مالی در سري −
1nهاز مطالبات فروشند Dnه میزان پیماید یعنی ب مسیر معکوس را می 1nF(یعنی  − شود و از طرفی سود  ) پرداخت نمی−

1nفروشنده    توان نوشت: ) می5رود. با استفاده از معادالت ( نیز از بین می −
)16(  1n2nnn F)1(C)1)(1(D)1(F −− α+=α+α+=α+=  

  پس:
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n1n F

)1(
1F

α+
=−

  
1nیعنی مطالبات فرد شود و مقدار (وصول) آن  وصول نمی nحادثۀ از بین برندة موجودي کاالي  علتنیز به  nاز  −

  معادلۀ فوق به شکل کلی زیر براي هر بنگاه صادق است: .صفر خواهد بود n-1براي فرد ماقبل خود یعنی 

)18(       
i1i F

)1(
1F

α+
=−

  
0Fnاست وقتی  7گشتیازین معادله بان چو 1n0باشد کلیۀ  = F,...,F  Cنیز صفر خواهند شد. یعنی در تجارت کاالي  −

توانند  توانند دریافت کنند تعهدات خود را نیز نمی شوند و چون مطالبات خود را نمی کلیۀ تجار ورشکست می
در این حالت زیان همۀ  شوند. تجار از محل همان کاال ورشکست می ط با یک کاال کلیۀبازپرداخت نمایند. لذا در ارتبا

  تجار برابر خواهد بود با: 

)19(  jj D−=π  
  با: خواهد بود کل زیان اسمی وارده به اقتصاد برابر در این حالت  ) قابل حصول است.5که از مجموعه معادالت (

 

7 - Recursive 
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)20(  
)1)1((CD

n

0

n

0i
i

n

0i
i α

−α+
−=−=π ∑∑

==  
ها را و ردیف چهارم سري جریان  ) نشان داده شده است. ردیف سوم سري جریان بدهی بنگاه5همانطور که در (

ام i-1قبل از خود یعنی ام به فروشندة iخریدار سوم دهد. در ارتباط با ردیف  ها را در هر مرحله نشان می مطالبات بنگاه
فروشد و  ام میi+1 بعدي یعنی ت نماید. از طرفی کاال را به خریداررا در سررسید بازپرداخ Diکند که مبلغ  تعهد می

) نمایش داده شده است. 5کند که در ردیف چهارم ( دریافت می Fiبه میزان  امi+1سندي مبنی بر مطالبۀ خود از خریدار 
چک، انواع رسمی، شود و دامنه وسیعی از تعهد شفاهی، سند رسمی و غیر نوع این تعهد بسته به عرف بازار تعیین می

شود. پس همواره یک سري اسناد تعهد  سفته تا انواع تضامین بانکی و غیربانکی و وثایق منقول و غیرمنقول را شامل می
) و از سمت 5) از سمت متعهد در ردیف سوم (5هاي ( ین اسناد در دنبالهگیرند که ا در اقتصاد پشت سر هم قرار می

 پشت سرهم به شکل مجموعه تعهد باشد دنباله اسناد  0α< اند. اگر ش داده شده) نمای5متعهدله در ردیف چهارم (
{Fi|i=1,...n} .هر فرد  خواهد بودi  از یک سو بدهی برابرDi  و از سوي دیگر طلبی برابرFi  0=دارد. اگر فرض کنیمα 

ر که مقادیر اسمی مستند طلب اش خواهد بود. این فرض تا آن مقدا به ارزش اسمی مستند بدهی iباشد مستند طلب فرد 
  خواهد بود. )SCC( تعهدات پشت سرهمتهاتر  ستمیسقابل تهاتر باشند قابل استفاده در  i+1و   iفرد  براي

  الگوریتم شناسایی تعهدات پشت سرهم
  باشد.  میفعاالن اقتصادي تعداد  nدر نظر بگیرید که  n×nزیر را با ابعاد  Fو  Dدو ماتریس مربع 

 

� = ⎣⎢⎢
⎢⎡ 0 ������ 0 ⋯ ��,��� �����,��� ���⋮ ⋱ ⋮����,� ����,���� ��� ⋯ 0 ����,���,��� 0 ⎦⎥⎥

⎥⎤ = �� = ⎣⎢⎢
⎢⎡ 0 ������ 0 ⋯ ����,� �������,� ���⋮ ⋱ ⋮��,��� ��,������ ��� ⋯ 0 ��,�������,� 0 ⎦⎥⎥

⎥⎤  

)21(  

بدهی مبین میزان  Dدر ماتریس  djiاست. همچنین هر عنصر  jفرد  از iفرد مطالبات مبین میزان  Fدر ماتریس  fijهر عنصر 
  :تاسرقرار ب   jو i در رابطه دو نفر زیر تساوياست. در حالت نظري باید  iفرد  به jفرد 

 fij = dji                                                                                                                                                                                                                                       )22(  
  جمع کنیم خواهیم داشت:  jو  iبراي اخیر را دو طرف رابطه از اگر 

� = � � ����
���

�
��� = � � ����

���
�

��� = � 

)23(  
از لحاظ نظري قدر مطلق آن دو که  افراد طالبات و تعهداتبه ترتیب برابر هستند با مبلغ کل م) 23در ( dو  fاسکالرهاي 

، این Fماتریس در تعهدات پشت سرهم  بررسی نحوه شناساییبراي  باشد. ) می2طه بازتعریف رابطه (این راب. هستندبرابر 
با درج که در ردیف و ستون آخر آن بانک  در نظر بگیریدبانک و پنج نفر شامل  6×6مثال حالت براي را ماتریس 
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1 :شده استاضافه  Bحرف  2 1 02345B ���
0������

    
3 4 5��� ���0 ���0 0     

�
0

                                                                                                             )24(  

  

 1دیف راست  Fدر پایگاه داده که همان ماتریس بانک . طلب دارد fB1به میزان  1نفر بانک از فرض کنید حال 
 f15و  f13به ترتیب به میزان  5و  3از نفرات  1گردد که نفر  نماید و متوجه می را بررسی میاست  fB1که اندیس ستون 

ا از نفرات بعدي بدست ر، 5و  3مطالبات افراد  داریم تا ) را برمی1و  3را ( f15و  f13هاي  اندیس ستون. است طلبکار
طلب دارند.  f52و  f32به ترتیب به میزان  2از نفر  5و  3هردو نفر  یم.نمای ماتریس را بررسی می 5و  3هاي  ردیفآوریم لذا 

 2که نفر  یمیاب درمی یم.نمای را بررسی می 2نفر و  داریم است) را برمی 2را (که اینجا عدد  f52و  f32هاي  اندیس ستونپس 
نماییم و  را بررسی می 4کنیم و ردیف  ) را انتخاب می4(نفر  f24اندیس ستون طلب دارد.  f24طلب به میزان  4 از نفر
حاصل این بررسی بانک در ارتباط با فرد انتهایی زنجیره است.  4صفر است. پس نفر  4یابیم که تمام عناصر ردیف  درمی

���  شود: به شکل زیر خالصه می 1نفر   ←    ���   ���   ←   ←   ������   ←   ���                                                                                                                      )25(  
  به عبارت دیگر: 

  .کنیم میانتخاب را  Fاز ماتریس  Bردیف در   jعنصر ستون کنیم و  را بررسی می Bردیف  - 1مرحله 
  کنیم. انتخاب می Fاز ماتریس آن مثبت است را  jعنصر ستون  هردیفی ک - 2مرحله 
  کنیم.  کنیم و عنصر (عناصر) مثبت در آن ردیف را پیدا می ردیف بدست آمده را بررسی می - 3مرحله 
  یم تا زنجیره تعهدات پشت سرهم بدست آیند.کن گردیم و الگوریتم را آنقدر تکرار می برمی 2به مرحله  - 4مرحله 

  شود: ما دو زنجیره مجزا به شکل زیر پیدا می  Fماتریس  6×6در مثال 
B→1→3→2→4             )26                                                                                                                            (     
B→1→5→2→4                                                                                                                                             )27(  

 2و از نفر  2نفر به بانک از نفر اول و از او به نفرات سوم و پنجم اجتماعاً و از دو نفر اخیر زنجیره مطالبات پشت سر هم 
 ل زیر موجود باشد:شکباشد. حال فرض کنید رابطه مقداري زیر در بین مطالبات این افراد به  می 4به نفر 

fB1 = (f13 + f15) = (f32 + f52) = f24                                                                                                            )28(   

  یا حداقل بتوان مقدار کمترین مطالبه را به شکل زیر داشت: 
f*

B1 = min { fB1, (f13 + f15), (f32 + f52), f24 }                                                                                            )29(   

*f) یا به میزان 28در حالت ( fB1براي مقدار ) را 25توان مطالبات مندرج در ( در این حالت می
B1 ) تهاتر 29در حالت (

تسویه شده و تضامین و وثایق آنان آزاد  5و  3و  2و  1و افراد  باقی خواهد ماند 4نفر  ازنمود و فقط مطالبه بانک 
  شود: بعد از تهاتر به شکل زیر تبدیل می Fو ماتریس  گردد می
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1 2 1 02345B
0     

3 4 5
0 0��� 0     

�
0

                                                                                                             )30(  

  

یک تعهد به بانک دارد و در عمل تعداد تعهدات فقط  1در الگوریتم فوق به طور ضمنی فرض شده بود که نفر 
توان این موضوع  تواند بیش از یک باشد. با بسط این الگوریتم به راحتی می بانک میدیگري و در مثال ما هر شخص به 

را یکجا جمع نموده و الگوریتم جستجو  1حل نمود یا مجموع مطالبات از فرد  Fریس هاي مات را با گسترش تعداد ردیف
  هاي اضافه شده براي روش اول یا سرجمع تعهدات نفر اول به بانک پردازش کرد.  براي تک تک ردیف را

 حقوق تعهدات

براساس آن شخص ملتزم به انتقال و که است  يقهر یالزام ای قاعیعقد، اناشی از  یحقوق يا ناظر به رابطه ،تعهد
دو  و بستن است مانیبرعهده گرفتن و عهد و پ یبه معن ر لغتد تعهدگردد.  یم یفعلندادن  ایانجام دادن  ایمال  میتسل

، »شرط«موضوع، تعهد معادل  يبه اقتضا 8.شوند کار برده میعقد ب یعنیآن  يمصدر يعهد و تعهد با توجه به معنالغت 
انجام  ،یخارج انیانتقال اع ،ينت قهراهرگونه ضمولی به طور کلی  9استعمال شدهنیز » ضمان«و » عهده«، »عهد«، »التزام«

تعهد منشأ اصلی تمامی روابط حقوقی  10باشد. تعهد موضوعتواند  می خارج از عقد یااز عقد  یترك فعل ناش ایدادن 
عمل (که تحقق آن منوط به قصد انشاء بوده  قاعیهر عقد و الذا  و شود است که حقوق متعهد و متعهدله را موجب می

مه«مفهوم  11.گردد یبر آن مترتب م ی، آثار قانون(واقعه حقوقی) باشد حققبدون اعتبار قصد انشاء در تیا  ی)حقوق در » ذ
آور بودن  الزامکه موجب  12تعهد است مومفهو التزام در حقوق بسیاري از کشورهاي اسالمی بیان دیگري از فقه اسالم 
د را امري موجد از عقد بیان نموده تعه 14یقانون مدن 13باشد. میو عقود الزم  یمدن يها تیاز مسئول یناش ونیتعهد، در د

و  ندینما يتعهد بر امر گریچند نفر د ای کینفر در مقابل  ندچ ای کی که نیعقد عبارت است از ا«آمده که و اینطور 
 بیتسب ةقاعد رتعهد، بنا ب يعدم اجرااست و  حقموجد متعهدله  يو برا فیمتعهد تکل يتعهد برا. »مورد قبول آنها باشد

اثبات، اجرا و سقوط مباحثی نظیر  15.استصورت اضرار در جبران خسارت متعهدله به وفاي به عهد و متعهد م موجب الزا
است که باب  آناز موارد فرعی  اتتعهد و تهاتر لیتبد ق،یتعلمباحثی نظیر  از مباحث اصلی حقوق تعهدات است وتعهد 

اسباب  ،عالوه بر خیار فسخ و انفساخ 16باشد. ین مقاله میمد نظر ا )SCCتهاتر تعهدات پشت سرهم (تهاتر آن در سیستم 
 

 .68 ، ص1 ج .1379داماد، تهران،  محقق یمصطف ه،یحقوق قراردادها در فقه امام ،همکارانو  یقنوات لیجل 8
 .27 ، ص1 ج. 1372حقوق تعهدات، تهران،  ،یحقوق مدن ةدور ،يلنگرود يمحمدجعفر جعفر 9

 .9 ، ص1 ج .1372حقوق تعهدات، تهران،  ،یحقوق مدن ةدور ،يلنگرود يمحمدجعفر جعفر 10
 .67 ، ص1 ج. 1379، داماد، تهران محقق یمصطف ه،یحقوق قراردادها در فقه امام گران،یو د یقنوات لیجل 11
 .1340تهران،  ،یحقوق مدن ،یحسن امام 12
 .67، ص1 ج. 1382تعهدات، تهران،  یعموم یۀنظر ،یحقوق مدن ان،یناصر کاتوز 13
 .183 انون مدنی، مادهق 14
 .42-46ص ، ص1 ج. 1365تهران،  ،یمقاالت حقوق ،یابوالقاسم گرج 15
 .21 ، ص1 ج. 1378حقوق تعهدات، تهران،  ،یمقام قائم دیعبدالمج 16
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 نید، تعهد از بنمتعهد به عهد خود وفا ک(هرآینه  به عهد يوفاهاي اسقاط تعهد منجمله  ناظر بر شیوه 17اتسقوط تعهد
صرف  اریخود به اختاز حق  نیدا( ابراء)، معامله را برهم بزنند گر،یکدیو توافق  یقرارداد با تراض نیطرف( اقاله)، .رود یم

همجنس که به طور متقابل  نیدو د سقوط( تهاتر)، نیشیتعهد پ ینیگزیتوافق متعهد و متعهدله بر جا( لیتبد)، دینظر نما
) شخص کی در تعهد ۀرابط کی ونیو مد نیاجتماع وصف دا( هالذم یما ف تیمالک) و دو شخص وجود دارد نیب

  :آورد فراهم می )SCCتهاتر تعهدات پشت سرهم (سیستم هاتر را براي اجراي ت زمینهقانون مدنی  294- 299مواد  18است.
مقرر است  لیکه در مواد ذ یقیبه طر گریکدیآنها به  ونید نیباشند ب ونیمد گریکدیدو نفر در مقابل  یوقت: 294ماده 

  .شود یتهاتر حاصل م
 نیبه محض ا نی. بنابراگردد یحاصل م ندینما یراضموضوع ت نیدر ا نیکه طرف نیاست و بدون ا يقهر تهاتر،: 295ماده  

به طور تهاتر  ندینما یکه با هم معادله م يا تا اندازه نیشدند هر دو د ونیدر آن واحد مد گریکدیکه دو نفر در مقابل 
  .شوند یم يبر گریکدیبه مقدار آن در مقابل  نیبرطرف شده و طرف

 هیجنس باشد، با اتحاد زمان و مکان تأد کیکه موضوع آنها از  شود یم حاصل ینیفقط در مورد دو د تهاتر: 296ماده  
  ولو به اختالف سبب.

  ضامن نخواهد شد. ۀشود، موجب فراغ ذم ونیعنه مد له به مضمون بعد از ضمان، مضمون اگر: 297ماده  
مخارج مربوط به نقل موضوع  یۀکه با تأد شود یحاصل م یمختلف باشد تهاتر وقت ن،ینید هیفقط محل تأد اگر: 298ماده  

  .ندیرا ساقط نما نیدر محل مع هیحق تأد ن،یاز انحا، طرف يبه نحو ای گریبه محل د یقرض از محل
در  یبه نفع شخص ثالث نیاگر موضوع د نیاشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابرا ۀمقابل حقوق ثابت در: 299ماده  

به استناد  تواند ینم گریاز دائن خود طلبکار گردد د فیتوق نیبعد از ا ونیباشد و مدشده  فیمطابق قانون توق ونینزد مد
  امتناع کند. شده فیمال توق یۀتهاتر، از تأد

  اجرایی مالحظات
مد نظر قرار داد. اول اینکه باید پایگاه داده ذکر شده را در ارتباط با الگوریتم ذیل رد اموباید از لحاظ عملیاتی 

ا نمودتعهدات پشت سرهم جستجوي مناسب براي  پایگاه داده براي این امر قبالً در بانکداري راستین تحت عنوان  .مهی
پارچه و قابل دسترس آنالین است که  سامانه ثبت وثیقه به صورت یکپیش بینی شده است.  CRS(19(سامانه ثبت وثیقه 

 ،گام ترهین و مراجع قضائی هنگام بازداشت اموالها، دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع ذیصالح موظفند تا هن بانک
  اطالعات مرهونه یا مال بازداشتی را در آن ثبت و در زمان قبول مرهونه از آن استعالم نمایند.

تعهدات را به قطعات کوچکتر تبدیل نمود تا تعداد نفرات با تعهد پشت روشی باید اتخاذ کرد تا بتوان اینکه  یگرد
اي طوالنی از تعهدات پشت سرهم را  شود تا در هر جستجو دنباله زیاد شود. این امر موجب می ساويدر قطعات مسرهم 
 لیتبد ستمیسدر این ارتباط با استفاده از  نماید. کارایی این فرآیند را هم براي مشتري و هم بانک بیشتر میکه یافت 

 

 یحقوق مدن ،انیناصر کاتوزنگاه کنید به: تعهد و اثبات سقوط  و اجرا، لیانتقال وتبد، اعراض و ودیق، منابع ،جوهر مفهوم ودر ارتباط با  17
 .1387نشر میزان ،  تعهدات، یعموم هینظر

 .264 قانون مدنی، ماده 18
19 Collateral Registeration System (CRS) 
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ضمانت  یگواه 21هی ضمانت استفاده نمود.توان از گوا در بانکداري راستین می MSS(20( ضمانت یبه گواه یدارائ
و در  شود یمال صادر م قیکه توسط بانک در قبال توث نیمدت مع يبر ضمانت مبلغ مشخص برا یاست با نام مبتن يسند

از  يو یقیصورت مال توث نیا ریو در غ باشد یم یگواه یمبلغ اسم هیتعهد، مالک مال ملزم به تأد يفایصورت عدم ا
لذا یک مال با . شود یاز محل آن وصول م یگذاشته شده و تعهدات مالک گواه دهیمزااد بانک به اسن ياجرا قیطر

شود که هرکدام از آنها  ارزش باال در بانک به وثیقه گذاشته شده و تعدادي گواهی ضمانت با مبالغ کوچکتر صادر می
ت براي مبالغ کم همه مال به وثیقه گذاشته شود. در معامالت مجزا به عنوان ضمانت قابل استفاده خواهند بود و الزم نیس

  .شود یصادر مدر بانکداري راستین تعریف و ) MSSضمانت ( یبه گواه یدارائ لیتبد ستمیدر س یگواه نیا
باید توسط بانک بررسی و قبول شود. لذا بانک با بکارگیري واحدهاي  اتاز لحاظ حقوقی قابلیت تهاتر تعهد

تواند از عهده این  میاند  که در بانکداري راستین تعریف و تشریح شدهخود  24و محاسبات زيو ممی 23، حقوقی22ارزیابی
تواند  را اجرا نماید. براي مثال می تعهدات پشت سرهم ستمیسهاي خاص  تواند با اعمال محدودیت مهم برآید. بانک می

  بپذیرد. تعهدات پشت سرهم ستمیس در انتخاب تضمینات و وثایق فقط انواع خاصی از آنان را در اجراي
هاي تعهد از جمله مواردي است که باید مد نظر قرار گرفته و بانک تمهیدات  از سوي دیگر کسب موافقت طرف

  الزم براي حصول آن را در مذاکرات با مشتریان به عمل آورد. 

  منابع
 .1387نشر میزان ،  تعهدات، یعموم هینظر یحقوق مدن ،انیناصر کاتوز •

 . 1372تهران، انشگاه تهران، دحقوق تعهدات،  ،یحقوق مدن ةدور ،يلنگرود يجعفرمحمدجعفر  •

 .1340تهران، کتابفروشی اسالمیه،  ،یحقوق مدن ،یحسن امام •

 . 1365هران، انتشارات دانشگاه تهران، ت ،یمقاالت حقوق ،یابوالقاسم گرج •

 . 1378تهران، انتشارات دانشگاه تهران، حقوق تعهدات،  ،یمقام قائم دیعبدالمج •

 نیازمان مطالعه و تدوسداماد،  محقق یمصطفزیر نظر  ه،یحقوق قراردادها در فقه امام ،همکارانو  یقنوات لیجل •
 .1379تهران،   ،دانشگاهها (سمت) یکتب علوم انسان

فرد، اسکندر پردل،  مریم حیدري، علیرضا  بیژن بیدآباد، آذرنگ امیراستوار، سعید عبداللهی، محمود الهیاري •
  .1391ایران، نامه اجرایی بانکداري راستین، بانک ملی  شفیعی، محمدعلی پوربهروز، پیشنویس آئین

http://www.bidabad.com/doc/rastin-banking-regulation.pdf 
 تیریمد نگرش، نیراست انیمشارکت در سود و ز يبانکدار کپارچهی ستمیس ياجزا پور، بیژن بیدآباد، محمد صفائی •

 - بهمن 30هاي پرداخت،  المللی بانکداري الکترونیک و نظام . مجموعه مقاالت اولین همایش بینندهایو فرآ اتیعمل
  ، پژوهشکده پولی و بانکی، بانک مرکزي ایران، تهران.1390اسفند  1

http://www.bidabad.com/doc/ajza-system-rastin.pdf 
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  fa.pdf-paper-http://www.bidabad.com/doc/mss. 1391، نیراست ي) در بانکدارMSSبه اوراق بهادار ( یدارائ لیتبدبیژن بیدآباد،  21
 سنجد. بانک که با بررسی توانائی و اهلیت مجري و طرحنامه، امکان اجراي طرح را می مشارکتواحد ارزیابی: واحدي است در اداره  22
 .است نیاز مورد اداري کادر و بیمه کارشناس راستین، مشارکت بانکداري امر در آگاه و مطلع حقوقی کارشناسان از واحد حقوقی: متشکل 23
 متشکل از کارشناسان مالی، حسابدار و حسابرس و سایر کادر مورد نیاز است. :واحد ممیزي و محاسبات 24
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  .1389بیژن بیدآباد، بیمه و نظریۀ زنجیرة ورشکستگی،  •

http://www.bidabad.com/doc/bimeh-varshekastegi.pdf  
  .1391، نیراست ي) در بانکدارMSSبه اوراق بهادار ( یدارائ لیتبدبیژن بیدآباد،  •

http://www.bidabad.com/doc/mss-paper-fa.pdf  
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