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با تصویب ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و منابع طبیعی در سال 1389 راه 
برای اجرای سیاس��ت قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی فراهم گردید. براساس این قانون 
و آیین نامه اجرایی آن کش��اورزان می توانند محصول خود را به یکی از انبارهای پذیرش ش��ده ی 
شرکت بورس کاالی ایران تحویل داده، قبض انبار )گواهی سپرده کاالیی( دریافت کنند و سپس 
محصول خود را به پش��توانه قبض انبار در بورس کاالی ایران به فروش رسانند. هرچند شرکت 
بورس کاالی ایران برای عملیاتی ش��دن این قانون اقدام به پذیرش انبار کرد و سیاس��ت قیمت 
تضمینی اجرایی ش��د، اما بررسی تجربه سایر کشورها نشان می دهد بحث انبارداری و معامالت 
قبض انبار موضوعی فراتر از بورس های کاالیی و سیاس��ت قیمت تضمینی است و الزم است که 
در س��طح قوانین ملی و توسط نهادهایی نظیر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت از موضوع انبارداری و معامالت قبض انبار ترویج و حمایت گردد. 
کتاب پیش رو، چارچوب حقوقی مناس��ب برای راه اندازی سیس��تم انبار و قبض انبار را با تکیه 
بر تجربه کش��ورهای موفق در این حوزه ارائه می دهد. مفه��وم تأمین مالی قبض انبار و تجارب 
جهانی در زمینه تأمین مالی از طریق انبار و سیستم قبض انبار از دیگر مواردی است که در این 
کتاب به آن اش��اره ش��ده است. این کتاب حاصل تجمیع چندین گزارش کاربردی بوده و تالش 
شده است در نهایت مبنایی برای ایجاد و توسعه قوانین انبارداری و قبض انبار در کشور باشد.

فصل دوم و فصل س��وم کتاب از گزارش »طراحی قانون قبض انبار«1 تهیه شده توسط سازمان 
فائو در سال 2015 برگرفته شده است. همچنین با توجه به اهمیت تأمین مالی از طریق قبض 

1. Designing warehouse receipt legislation

سخنی با خوانندگان
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انبار که موجب بهبود و توس��عه بسیاری از مناطق روس��تایی در سطح جهان گردیده است، در 
فص��ل اول و فصل چهارم ع��الوه بر گزارش مذکور از گزارش »تأمین مال��ی از طریق انبارداری 
و سیس��تم های قبض انبار«1 تهیه ش��ده توس��ط IFC 2 نیز بهره گرفته شده است و در کنار آن 
خدمات مدیریت وثیقه که در بس��یاری نقاط به عنوان مکمل یا جایگزین قبض انبار عمل کرده 
ش��رح داده شده و مثال هایی از تجربیات کش��ورها در وثیقه گذاری قبض انبار مورد بررسی قرار 
گرفته اس��ت. همچنین به منظور تکمیل مطالعات انجام گرفته در پیوست اول کتاب مروری بر 
وضعیت کنونی انبارداری، قبض انبار و قوانین مربوطه در کش��ور انجام گرفته و در پیوست دوم 
نیز با توجه به تحقیقات و مطالعات انجام گرفته پیش نویس پیشنهادی قانون انبارداری و قبض 
انبار برای ایران که توس��ط کارشناسان بورس کاالی ایران فراهم گردیده، ارائه شده است. موارد 

مذکور به منظور حفظ اصالت اثر در پیوست کتاب قرار گرفته است.
ب��ا توج��ه به خأل قانونی انب��ارداری و قبض انبار در ایران، کتاب حاض��ر می تواند فتح بابی برای 
تمرکز بیش��تر در حوزه انبارداری با توجه به تجربیات کش��ورهای پیش��رو در این حوزه باش��د. 
ش��ایان ذکر است که علی رغم تالش وافر در ترجمه و تألیف این مجموعه، کتاب حاضر خالی از 
ضعف و اشکال نیست. لذا از تمامی مخاطبان این کتاب صمیمانه درخواست می نمایم که نقطه 
نظرات و اصالحات خود را منتقل نمایند تا در چاپ های آتی لحاظ گردد. در پایان الزم می دانم 
از همکاران خود در ش��رکت بورس کاالی ایران علیرضا ناصرپور، جواد فالح، س��ید امیرحس��ام 
موسوی و محمد حقانی نسب که در گردآوری و ترجمه کتاب نقش بسزایی داشتند تشکر نمایم.

حامدسلطانینژاد

1. Warehouse Finance and Warehouse Receipt Systems
2. International Finance Corporation
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سیستم های قبض انبار به تولیدکنندگان محصوالت کشاورزی اجازه می دهد به پشتوانه قبض انبار 
محصوالت ذخیره ش��ده در انبار، به اعتبارات دسترسی داشته باشند. این سیستم ها تولیدکننده را 
قادر می س��ازد تا از فروش محصول خود بالفاصله بعد از برداش��ت خودداری کند و بتواند تا زمانی 
که قیمت ها به حد مطلوبی برسند صبر کند. بنابراین سیستم قبض انبار می تواند اعتبارات بهتری 

برای بخش کشاورزی فراهم کند و تجارت کشاورزی را بهبود ببخشد.
سیس��تم های قبض انبار منافع دیگری را نیز برای بخش کش��اورزی به ارمغان می آورند. به عنوان 
مثال، دسترسی به انبار های دارای مجوز و تحت نظارت با توجه به استانداردهای اجباری می تواند 
به کاهش اتالف برداش��ت و بهبود کیفیت محصول کمک کند. ذخیره سازی محصوالت کشاورزی 
در انبار پس از فصل برداش��ت محصول به نوبه خود به کاهش نوسانات قیمت کاال کمک می کند. 
یک سیس��تم انبار مؤثر اطالعات دقیق در مورد کل ذخایر محصوالت در کش��ور را برای نهادهای 

دولتی فراهم می کند.
میزان منافع حاصل از به کارگیری سیستم های قبض انبار که برای محصوالت کشاورزی در سراسر 
جهان استفاده می شوند به شرایط محلی و طراحی های این سیستم بستگی دارد. تجربه بین المللی 
نشان می دهد مزایای استفاده از سیستم قبض انبار زمانی که چارچوب قانونی آن به خوبی طراحی 
ش��ده باش��د به حداکثر می رسد و متضمن یکپارچگی و شفافیت اس��ت. مهم است که قوانین به 

صورت شفاف، تمام حقوق و تعهدات طرفین شرکت کننده در سیستم قبض انبار را شرح دهد.
در سال های اخیر، بسیاری از کشورها در سراسر جهان به معرفی و یا اصالح قانون سیستم قبض 
انبار پرداخته اند. اهداف مختلفی از اصالحات وجود دارد، از تأمین اعتبار برای بخش کشاورزی تا 

پیش گفتار
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تطبیق سیستم موجود به الزامات تجارت الکترونیکی، و یا افزایش درآمد تولیدکنندگان خرد مد 
نظر بوده است.

س��ازمان غذا و کش��اورزی )FAO(، همراه با بانک اروپایی بازس��ازی و توسعه )EBRD(، در فراهم 
ک��ردن و انجام چنین اصالحات قانونی به کش��ورها کمک کرده ان��د و راهنمایی هایی جامع برای 
طراحی سیس��تم های قانون قبض انبار ارائه داده اند. این کتاب برگرفته از گزارش س��ازمان فائو با 
عنوان “طراحی قانون قبض انبار” اس��ت که با بررسی قانون قبض انبار در سراسر جهان، به دنبال 

شناسایی روش های مختلف نظارتی و ارائه شیوه مناسب طراحی قوانین قبض انبار می باشد.
همچنین با توجه به اهمیت تأمین مالی از طریق قبض انبار که موجب بهبود و توسعه بسیاری از 
مناطق روس��تایی در سطح جهان گردیده است، بخش هایی از کتاب »تأمین مالی از طریق قبض 
انبار و سیستم قبض انبار« که مؤسسه IFC گردآوری کرده است، نیز مورد مطالعه و بررسی قرار 
گرفته است و در کنار آن خدمات مدیریت وثیقه که در بسیاری نقاط به عنوان مکمل یا جایگزین 
قبض انبار عمل کرده شرح داده شده و مثال هایی از تجربیات کشورها در وثیقه گذاری قبض انبار 

مورد بررسی قرار گرفته است.
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فصل اول مفهوم تأمین مالی قبض انبار، مزایای سیستم قبض انبار و اهمیت قانون سیستم قبض 
انبار را با اجزاء اصلی و ویژگی های متغیر آن بیان می کند. این اجزاء شامل قبض انبار صادر شده 
توسط گردانندگان انبار، مالکیت کاال و یا محصول خاص، مقدار، ویژگی و انباری که در آن ذخیره 
شده اند، می باشند. همچنین خدمات مدیریت وثیقه در این فصل بررسی شده که در بسیاری نقاط 
جایگزین یا مکمل قبض انبار بوده و به سیس��تم بانکی برای اطمینان از کیفیت و کمیت کاالی 

وثیقه شده کمک می کند.
مفهوم تأمین مالی قبض انبار برای کش��اورزی تا حد زیادی در همه ی کشورها یکسان است. یک 
کش��اورز و یا دیگر تولیدکنندگان کش��اورزی مقداری از محصوالت کش��اورزی را در انبار ذخیره 
 می کنن��د. انبار برای تولیدکننده، قبض انبار صادر می کن��د؛ تولیدکننده می تواند از این قبض به 
عنوان وثیقه برای گرفتن وام از بانک یا تهیه کردن نهاده های کشاورزی استفاده کند. تولیدکننده  
محصوالت ذخیره شده، قبض انبار را زمانی که شرایط بازار مطلوب است می فروشد. بسته به توافق، 
خری��دار محصول، وجه را به اعطاکننده تس��هیالت یا تولیدکننده )که آن را به تس��هیالت دهنده 
می دهد(، می پردازد. پس از بازپرداخت وام، تسهیالت دهنده قبض انبار را به خریدار واگذار می کند 

تا برای تحویل گرفتن محصول موجود در انبار ارائه دهد.
سیستم قبض انباری که به خوبی طراحی شده، می تواند مزایای مختلفی را برای تمامی گروه های 
ذی نفع ارائه دهد. میزان منافع حاصل، از یک کش��ور به کش��ور دیگر بسته به شرایط یک کشور، 

متفاوت است. مزایای عمده عبارتند از:
 س��هولت دسترسی به اعتبارات کش��اورزی برای کشاورزان و تولیدکنندگان محصوالت 

شیوه نگارش کتاب
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کشاورزی؛
 تسهیل مشارکت کشاورزان خرد در بازار کاال؛

 کاهش تلفات محصول پس از برداشت به دلیل ایجاد امکان ذخیره سازی محصوالت در 
انبارهای مجهز؛

 کاهش ریسک اشخاصی که به کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان کشاورزی وام می دهند؛
 فراگیر کردن تأمین اعتبارات برای بخش کشاورزی؛

 بهبود کیفیت محصوالت کشاورزی با استانداردهای کیفیت اجباری برای آن محصوالت؛
  تسهیل تجارت بین المللی کشاورزی و بهبود معامالت در بورس های کاالیی؛

 تعدیل نوسانات قیمت فصلی محصوالت کشاورزی به دلیل ذخیره محصوالت برای پس 
از فصل برداشت؛

 ارائه اطالعات به مقامات دولتی درباره ذخایر محصوالت کشاورزی کشور که می تواند در 
پیش بینی کمبود مواد غذایی کمک کند.

 تجربه بین المللی نش��ان می دهد که برای رسیدن به این مزایا، سیستم قبض انبار باید 
در یک چارچوب قانونی خوب طراحی شده باشد. مهم است قوانین شفاف باشند و حقوق و 
تعهدات شرکت کنندگان به وضوح شرح داده شود. به طور کلی، تمام اجزای اصلی سیستم 

قبض انبار باید در قانون تعیین شوند. اجزای اصلی قوانین قبض انبار عبارتند از:
 دامنه کاربرد آن و کاال یا کاالهایی که می توانند تحت پوشش قبض انبار قرار گیرند؛

 ساختار نهادی نظارتی و اجرایی سیستم قبض انبار؛
 صدور مجوز و نظارت بر انبارها؛

 تضمین عملکرد انبار؛
 حقوق و تعهدات طرفین قرارداد؛

 قبض انبار، که شامل وضعیت حقوقی، محتوا، فرم و پذیرش می شود؛
 مبادله و انتقال قبض انبار؛

 تسویه و ترخیص محصوالت ذخیره شده؛
 اجرا و اولویت تعهدات؛

 جرائم و مجازات.
 فصل دوم، راهنمایی اس��ت برای کشورهایی که عالقه مند به معرفی سیستم قبض انبار 
جدید، و یا اصالح سیستم موجود هستند. این بخش مالحظات مقدماتی الزم در معرفی و 
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یا اصالح مقررات قانونی قبض انبار را ارائه می دهد. این مالحظات عبارتند از:
 شناسایی اهداف سیاستی مربوط به بخش تجاری محصوالت کشاورزی؛

 شناسایی و ارزیابی تمام قوانین موجود برای تأثیر احتمالی آن بر روی سیستم قبض انبار 
و انجام یک مطالعه امکان سنجی از شرایط موجود و تحلیل نتایج آن.

فصل دوم س��پس به ارائه، مقایسه و تحلیل گزینه های مختلف برای طراحی هسته اجزای 
قانون قبض انبار می پردازد. این تحلیل بر اس��اس بررسی قوانین موجود تأمین مالی قبض 
انبار در سراس��ر جهان و به ویژه، کش��ور های مطالعه شده در قس��مت سوم می باشد. این 

تحلیل منجر به مشاهدات کلیدی زیر شد:
 هدف اصلی و مش��ترک از اصالح و یا معرفی قوانین قبض انبار، افزایش دسترس��ی به 
اعتبارات در بخش کش��اورزی است. فراتر از این هدف، اهداف متنوع دیگری وجود دارند. 
این اهداف از تس��هیل دسترسی کش��اورزان به امکانات ذخیره سازی کافی در کشورهای 
جنوب صحرای آفریقا تا گس��ترش استفاده از قبض انبار برای جذب سرمایه گذاری بخش 

خصوصی در بخش غالت قزاقستان می باشند.
 قوانی��ن مؤثر و فع��ال باید حقوق و تعهدات س��پرده گذاران، اعتباردهندگان و انبارها را 

حفاظت کند و استفاده از قبض انبار را گسترش دهد.
 ش��کل قانون قبض انبار و جزئیات آن، بسته به سنت حقوقی یک کشور و زمان معرفی 
اولیه آن متفاوت است. این اشکال مختلف از قانون شامل یک قانون خاص و جامع حاکم 
بر سیستم قبض انبار و یا مقررات عمومی اولیه موجود در قوانین تجاری و یا مدنی است.

 اجزای اصلی قوانین قبض انبار معموالً توسط قانون گذاران تعیین می شود. با این حال، 
انواع روش های نظارتی برای پرداختن به هر یک از آن ها وجود دارد. این روش های مختلف 

توسط عوامل ساختاری موجود و اهداف سیاستی هر کشور شکل گرفته است.
 مقررات مرتبط با برخی از اجزای اصلی، در بس��یاری از کش��ورهای مورد بررسی مشابه 

هستند:
 رویکرد سنتی مبتنی بر بخش دولتی برای نظارت و مدیریت سیستم قبض انبار.

 هر کشور با قوانین سیستم قبض انبار امکان صدور مجوز انبار و سیستم نظارتی 
را فراهم می کند.

 قانون گذاران در بس��یاری از کش��ورها توجه ویژه ای به ارائ��ه تضامین عملکرد 
داشته اند و رویکرد نظارتی گسترده ای در زمینه بیمه اجباری و ملزومات وثیقه ای 
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وجود دارد. تجربه کش��ورها نش��ان داده اس��ت که حداقل تضامین عملکرد به طور 
مس��تقیم اعتماد تسهیالت دهندگان و دیگر ش��رکت کنندگان در استفاده از قبض 

انبار را تحت تأثیر قرار می دهد.
 در حالی که قالب حقوقی قبض انبار با توجه به سنت قانون هر کشور متفاوت 
اس��ت، حداق��ل جزئیات مورد نیاز موج��ود در قبض تا حد زیادی در بس��یاری از 

کشورها مشابه است.
 دیگر روش های نظارتی که توسط تعداد کمتری از کشورها اجرایی شده اند عبارتند از:

 ایجاد یک صندوق ضمانت به عنوان تضمین عملکرد انبار که بر پایه مساعدت 
اجباری یا داوطلبانه انبار می باشد. 
 معرفی قبض انبار الکترونیکی.

  در برخی از کشورها که چارچوب کلی قانون اجازه می دهد و رویه های دادگاه ها بسیار 
زمان بر اس��ت، یک سیس��تم نظارتی مناس��ب الزاماتی را خارج از دادگاه فراهم می کند تا 

تسهیالت دهنده بتواند بر اساس قبض انبار، وام نکول شده خود را بازیابی کند.
 تحلی��ل اجزای اصلی قانون قبض انبار در این گ��زارش طیفی از گزینه ها برای نظارت، 
مزایای بالقوه آنها، نقاط ضعف و مالحظات مربوطه را شرح می دهد و به شیوه های مناسب 
برای توس��عه قانون قبض انبار جهت تأمین مالی از طریق آن با توجه به نیازهای کش��ور 
اشاره می کند. با این حال، هیچ توصیه  کلی یا هیچ طراحی مدل واحدی برای قانون گذاری 
قبض انبار وجود ندارد. بر اس��اس این تحلیل کشورها مجاز هستند مطابق با شرایط خود، 

به معرفی و یا اصالح سیستم قبض انبار بپردازند.
 فصل س��وم شامل مطالعات موردی بررس��ی قانون قبض انبار در کشورهای منتخب از 
سراسر جهان می باشد. در بسیاری از کشورها، تأمین مالی قبض انبار در بخش کشاورزی 
برای دهه ها و حتی قرن ها مرسوم بوده است. ایاالت متحده آمریکا و بسیاری از کشورهای 
آمری��کا التین و غرب اروپا به مدت طوالنی از سیس��تم های تأمی��ن مالی قبض انبار بهره 
برده اند. برخی از کش��ورهای آس��یایی مانند چین، ویتنام و فیلیپین نیز نظام های حقوقی 

طوالنی مدتی در ایجاد سیستم انبارداری دارند.
 سایر کشورها این سیستم را به تازگی برقرار نموده اند. برای مثال در شرق اروپا و آسیای 
مرکزی، کشورهای متعددی به معرفی و یا اصالح قانون قبض انبار از دهه 1990 پرداختند: 
بلغارستان، قزاقستان، مجارستان، ترکیه. در شرق و جنوب آفریقا بیش از دو دهه گذشته، 
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پروژه های متعددی برای توسعه قبض انبار به کار گرفته اند.
 قوانین حمایتی در تانزانیا، اوگاندا، زامبیا و اتیوپی به تصویب رسیده اند. با این حال، در 
بسیاری از کشورهای در حال توسعه و در حال گذار به توسعه یافتگی، استفاده از قبض انبار 
به صورت محدود باقی مانده است؛ یکی از محدودیت های اصلی، فقدان حمایت مناسب از 
چارچوب قانونی می باشد. به عنوان مثال، چندین کشور در منطقه بالکان، آسیای مرکزی 

و قفقاز فاقد قانون انبارداری مدرن هستند.
 کشورهای مورد مطالعه طوری انتخاب شده اند که طیف جغرافیایی گسترده ای را پوشش 
دهند و ش��امل کشورهای در حال توسعه، در حال گذار و کشورهای توسعه یافته با قوانین 

مختلف هستند، لذا 12 کشور زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
 آرژانتین، برزیل، فرانس��ه، هند، اندونزی، قزاقس��تان، فیلیپی��ن، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، 
اوکراین و ایاالت متحده آمریکا که برای هر کشور، اجزای کلیدی قانون قبض انبار مشخص 

شده در فصل های ابتدایی بررسی شده است.
 در فص��ل چه��ارم رویکردهای مختلف تأمین مالی از طریق انبار و سیس��تم های قبض 
انبار در دنیا ارائه خواهد شد. این فصل شامل اطالعات عملی ایجاد سیستم ها و همچنین 
راه هایی است که بانک ها از طریق کاال در زمینه های مختلف تأمین مالی کرده اند. بنابراین 
اطالعات ارزش��مندی برای مخاطبان این راهنما شامل بانک ها، مقامات دولتی، بورس ها و 

سایر ذی نفعان در بخش های مالی و کشاورزی فراهم نموده است.
 در این فصل تالش ش��ده که طیف وسیعی از تجربیات موجود در نظر گرفته شود. این 
فصل با بحث مختصری در مورد تجربیات عملی در آفریقای جنوبی آغاز ش��ده و س��پس 
به دو مورد آس��یایی متضاد در هند و ویتنام پرداخته است. تجربیات در کشورهای جنوب 
صحرای آفریقا، به صورت خالصه تشریح شده اند و پس از آن به نمونه هایی در اقتصاد در 

حال گذار اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پرداخته شده است.
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کلمات اختصاری
 

تعریفکلمهاختصار

ACPC
Agricultural Credit Policy Council

(The Philippines(
شورای سیاست اعتباری کشاورزی 

)فیلیپین(

ACTESA
Alliance for Commodity Trade in Eastern and 

Southern Africa
اتحادیه تجارت کاال در شرق و جنوب آفریقا

MSDP
Agricultural Marketing Systems Development 

Programme (Tanzania(
برنامه توسعه سیستم های بازاریابی 

کشاورزی )تانزانیا(

CALF
Comprehensive Agricultural Loan Fund

(The Philippines(
صندوق جامع وام کشاورزی )فیلیپین(

CDAAgricultural Certificate of Deposit (Brazil()قبض انبار کشاورزی )برزیل

CFCCommon Fund for Commoditiesصندوق مشترک کاالیی

COMESA
Common Market for Eastern

and Southern Africa
بازار مشترک شرق و جنوب آفریقا

CONABNational Supply Company (Brazil))شرکت تأمین ملی )برزیل

CPRCedula de Produto Rural (Brazil))گواهی سپرده محصوالت روستایی )برزیل

DACO
Deputy Administrator for Commodity 

Operations (United States(
معاونت مدیریت عملیات کاال

)ایاالت متحده آمریکا(

DTI
Department of Trade and Industry

(The Philippines(
وزارت تجارت و صنعت )فیلیپین(

EBRD
European Bank for Reconstruction

and Development
بانک اروپایی بازسازی و توسعه
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تعریفکلمهاختصار

ECAEastern Europe and Central Asiaشرق اروپا و آسیای مرکزی

ECXEthiopia Commodity Exchangeبورس کاالی اتیوپی

FAO
Food and Agriculture Organization of the 

United Nations
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

FCSFarm Credit System (United States(
سیستم اعتبارات کشاورزی

)ایاالت متحده آمریکا(

FSAFarm Service Agency (United States(
آژانس خدمات کشاورزی
 )ایاالت متحده آمریکا(

GDPGross domestic productتولید ناخالص داخلی

GSE
Government-sponsored enterprise

(United States(
تشکیالت اقتصادی دولتی )آمریکا(

GUL
Geneva Uniform Law on Bills of Exchange and 

Promissory Notes
قانون متحد ژنو روی بروات و برگه های 

سفته

IFCInternational Finance Corporation (Indonesia()شرکت مالی بین المللی )اندونزی

IFADInternational Fund for Agricultural Developmentصندوق بین المللی توسعه کشاورزی

IMFInternational Monetary Fundصندوق بین المللی پول

INMETRO
National Institute of Metrology, Quality and 

Technology (Brazil)
مؤسسه ملی اندازه گیری دقت، کیفیت و 

فناوری )برزیل(

MAPA
Ministry of Agriculture, Livestock and Food 

Supply (Brazil)
وزارت ملی کشاورزی، دام و تأمین مواد 

غذایی )برزیل(

MKKElectronic Registry Agency (Ukraine()آژانس ثبت الکترونیکی )اوکراین

NEDA
National Economic and Development Authority 

(The Philippines(
سازمان ملی و توسعه اقتصادی )فیلیپین(

NFANational Food Authority (The Philippines()سازمان ملی غذا )فیلیپین

NGONon-governmental organizationسازمان غیر دولتی

OECD
Organization for Economic Co-operation and 

Development
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه

PHPPhilippine pesoپزوی فیلیپین
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تعریفکلمهاختصار

SACCO
Savings and Credit Cooperative Society 

(Tanzania(
تعاونی های اعتباری و پس انداز )تانزانیا(

SNCRNational System for Rural Credit (Brazil))سیستم ملی اعتبارات روستایی )برزیل

SRA
Sugar Regulatory Administration

(The Philippines(
اداره تنظیم مقررات شکر )فیلیپین(

UETAUniform Electronic Transactions Actقانون تراکنش های الکترونیکی

UCCUniform Commercial Codeقانون تجارت یکسان

UCEUganda Commodity Exchangeبورس کاالی اوگاندا

UNCITRAL
United Nations Commission on International 

Trade Law
کمیسیون سازمان ملل در قانون تجارت 

بین المللی

UNCTAD
United Nations Conference on Trade and 

Development
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل 

متحد

UNIDO
United Nations Industrial Development 

Organization
سازمان توسعه صنعتی ملل متحد

USAID
United States Agency for International 

Development
آژانس ایاالت متحده برای توسعه بین المللی

USCUnited States Codeکد ایاالت متحده

USDAUnited States Department of Agricultureوزارت کشاورزی ایاالت متحده

USWAUnited States Warehouse Actقانون انبار ایاالت متحده آمریکا

WAAgricultural Warrant (Brazil))گواهی سپرده کشاورزی )برزیل

WDRA
Warehousing Development and Regulatory 

Authority (India(
موسسه انبارداری و تنظیم مقررات )هند(

WFPUnited Nations World Food Programmeبرنامه جهانی غذا سازمان ملل متحد

ZAMACEZambia Agricultural Commodities Exchangeبورس کاالی کشاورزی زامبیا

ECXEthiopia Commodity Exchangeبورس کاالی اتیوپی

CMACollateral Management Agreementتوافقنامه های مدیریت وثیقه

SMAStock Monitoring Agreementمانیتورینگ موجودی انبار
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مقدمه
سیستم های قبض انبار مؤثر، به تولیدکنندگان کشاورزی اجازه دسترسی به اعتبارات در نرخ های 
رقابتی به ازای قبض انبار صادر شده برای محصوالت ذخیره شده در انبار را می دهد. این سیستم 
تولیدکنندگان را قادر می س��ازد تا از فروش محصوالت خود بالفاصله پس از برداشت خودداری 
کنند و تا رسیدن قیمت محصوالت به حد مطلوب و بهینه منتظر بمانند. بنابراین سیستم قبض 
انبار می تواند اعتبارات بیش��تری برای بخش کش��اورزی فراهم کند و تجارت کشاورزی را بهبود 

ببخشد.
وجود چارچوب قانونی مناسب، یک پیش شرط مشترک برای اعتماد به پذیرش قبض انبار توسط 
تولیدکنندگان، ارائه دهندگان اعتبارات و ذی نفعان بازار است. هدف این کتاب روشن سازی توسعه 

قوانین قبض انبار برای محصوالت کشاورزی و ارائه تجربه جهانی در زمینه قبض انبار است.

1-مفهوماساسیتأمینمالیقبضانبار
مفه��وم اساس��ی تأمین مالی از طریق قبض انبار برای بخش کش��اورزی ت��ا حد زیادی در همه 
کش��ورها یکسان اس��ت. گام اول این است که کشاورز و یا س��پرده گذار یا تولید کننده مقداری 
از محصوالت کش��اورزی را در انبار ذخیره س��ازی کند. بسته به کشور و نوع کاال، سپرده ممکن 
اس��ت در یک انبار عموم��ی، خصوصی یا انبار در اختیار1 ذخیره گ��ردد. انبار عمومی، کاالها را 
برای اش��خاص ثالث با میزان مبلغ مش��خص هزینه نگهداری می کند. انبار خصوصی یک مرکز 

1. Field Warehouse
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ذخیره سازی در سایت تولیدی و یا شرکت مربوط به صنایع تبدیلی است.
انبار در اختیار یک مرکز ذخیره س��ازی اس��ت که به طور کامل یا جزئی، توس��ط یک ش��رکت 
مدیریت وثیقه و یا پش��تیبانی اعتباری از ذخیره کننده کاال و یا یک انبار عمومی به ازای هزینه 
جزئی اجاره شده اس��ت. شرکت مدیریت وثیقه و یا پشتیبانی اعتباری مسئول کنترل کاالهای 

ذخیره شده است.

شکل 1-1: مفهوم اساسی تأمین مالی قبض انبار

همانطور که در ش��کل 1-1 نش��ان داده شده، پس از اینکه یک کشاورز و یا دیگر سپرده گذاران 
کش��اورزی، محصوالت کشاورزی را در یک انبار ذخیره می کنند )1( انبار قبض انبار برای آن ها 
صادر می کند )2( که صاحب کاال می تواند به عنوان وثیقه از آن استفاده کند )3( تا از این طریق 

از بانک وام بگیرد و یا به پشتوانه آن نهاده های کشاورزی خریداری نماید )4(. 
وام برای درصد مش��خصی از ارزش بازاری محصوالت ذخیره ش��ده، بس��ته به ارزیابی وام دهنده 
از ریس��ک تعلق خواهد گرف��ت. قرار دادن محصوالت در انبار ب��ه تولیدکنندگان اجازه می دهد 
تا فروش محصول را تا رس��یدن به قیمت مطلوب به تعویق بیاندازند. تولیدکننده پس از موعد 
سررسید و یا در شرایط مطلوب بازار، به فروش محصوالت ذخیره شده بر اساس قبض انبار اقدام 
می کند )5(. بس��ته به توافق، خریدار کاال، قیمت آن را به طور مس��تقیم به وام دهنده می پردازد 
)6( یا به تولیدکننده می دهد تا وی بدهی اش به وام دهنده را پرداخت نماید. پس از بازپرداخت 
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وام، وام دهن��ده قبض انبار را برگردانده )7( و اجازه می ده��د تا خریدار به انبار مراجعه نموده و 
قبض انبار را برای دریافت محصول ارائه نماید )8( و محصوالت خریداری شده را از انبار دریافت 
کن��د )9(. در ص��ورت نکول تولیدکننده و عدم پرداخت بدهی در تاریخ سررس��ید، وام دهنده با 
در دسترس داشتن قبض انبار و توانایی فروش محصوالت در انبار ضرر خود را جبران می کند.

با توجه به اینکه تمرکز سیس��تم در بس��یاری از کش��ورها بر کش��اورزان و دیگر تولیدکنندگان 
کشاورزی به عنوان ذخیره کننده کاال است این نکته الزم به ذکر است که واسطه  گران کشاورزی، 
معامله گران، واردکنندگان و صادرکنندگان نیز ممکن اس��ت از سیس��تم قبض انبار برای تأمین 

مالی استفاده  کنند.

2-مزایایسیستمقبضانبار
سیستم قبض انبار می تواند مزایای زیادی را برای همه ی طرف های ذی نفع از جمله تولیدکنندگان، 
تجار، وام دهندگان و انبارها و همچنین بخش کشاورزی به طور کلی به همراه داشته باشد. مزایا 
ممکن اس��ت از کشوری به کشور دیگر، بسته به ش��رایط متفاوت باشد. برای کشاورزان و دیگر 
تولیدکنندگان کش��اورزی، یکی از مزایای مهم تس��هیل دسترسی به اعتبارات و اجازه فروش با 
تأخیر محصوالت کش��اورزی تا بعد از فصل برداشت اس��ت )زمانی که شرایط قیمتی مناسب تر 
اس��ت(. تولیدکننده می تواند قبض انبار را به عنوان وثیقه اعتبارات کوتاه مدت برای تأمین مالی 

احتیاجات سرمایه گذاری خود یا نیازهای مصرفی خانوار به کار گیرد.
سیس��تم قب��ض انب��ار همچنین کش��اورزان خرد را ق��ادر به مش��ارکت در ب��ازار کاال و فروش 
محصوالت ش��ان ب��ه صورت گروهی به تجار بزرگ با قیمت ه��ای باالتر می نماید. این یک مزیت 
مهم در کش��ورهای در حال توسعه است و شواهد نشان می دهد که کشاورزان خرد می توانند با 
اس��تفاده از این سیستم به ویژه از طریق مش��ارکت در گروه ها و اتحادیه های بازاریابی و فروش 
بهره مند ش��وند. این سیس��تم همچنین موجب کاهش هزینه های معامالتی در بازار با توجه به 

بهبود استانداردهای کاال می شود.
سیس��تم قبض انبار مزایای دیگری را نیز برای کش��اورزان خرد به همراه دارد. کش��اورزان خرد 
می توانن��د از خدم��ات انبارهای ذخیره س��ازی از جمله تمیز کردن، خش��ک کردن، درجه بندی، 
بس��ته بندی، ذخیره س��ازی و حفظ کیفیت محص��ول )به طوری که محص��ول را بعدها به قیمت 

مناسب به فروش برسانند( بهره مند شوند.
اس��تانداردهای اجباری ذخیره سازی و نگهداری به کاهش اتالف برداشت تولیدکنندگان به ویژه 
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در کش��ورهای جنوب آفریقا کمک می کند. یک سیس��تم قبض انبار مؤثر به نفع سرمایه گذاران 
نیز می باشد. این سیستم می تواند ریسک ناشی از اعطای وام به کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان 
کش��اورزی را با ایجاد وثیقه مطمئن کاهش دهد. منافع وام دهندگان، در صورت از دس��ت دادن 
یا آس��یب کاالها، توس��ط تضامین انبارها که برای اخذ مجوز فعالیت تودیع ش��ده اند محافظت 
می ش��ود. در نهایت، بخش کش��اورزی از تأمین اعتبارات و عملکرد بهبود یافته سیستم فروش 
منتفع می شود. عالوه بر این، افزایش ذخیره سازی محصوالت کشاورزی بعد از برداشت، به ثبات 
قیمت کاالها و در نتیجه کاهش نوس��انات فصلی قیمت ها کمک می کند. همچنین یک سیستم 
قبض انبار می تواند کیفیت محصول را از طریق تعیین استانداردهای کیفیت، بهبود ذخیره سازی 
و حمل و نقل و نظارت بر انطباق مش��خصات قبض انبار با کاالی موجود در انبار بهبود بخش��د. 
سیس��تم قبض انبار می تواند معامالت بازار برای ذینفعان مختلف تجارت در بخش کشاورزی را 
تسهیل کند. به ویژه، اگر انبارها به بورس کاال مرتبط شده باشند، )مانند آفریقای جنوبی(، این 
سیس��تم همچنین تس��هیل تجارت در بورس های کاالیی را به همراه دارد، و قبض ها می تواند به 

عنوان ابزار تحویل در بازار بورس استفاده شوند.

شکل 1-2: مزایای سیستم قبض انبار
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 الزم به ذکر است که سیاست های کشاورزی موجود، ساختار بازار و چارچوب قانونی باید به دقت برای 
تعیین مناسب بودن سیستم قبض انبار برای یک کشور مورد بررسی قرار گیرند. عواملی که احتماالً 
بر منافع بالقوه سیس��تم انبار شامل مداخالت دولت در بازار مربوطه؛ سیاست های تجاری کشاورزی 
موجود )به عنوان مث��ال محدودیت واردات، مالیات صادرات و یا ممنوعیت صادراتی(؛ پویایی قیمت 
حاکم بر بازار کش��اورزی؛ و میزان و ماهیت یارانه های کش��اورزی که در کشور اعمال می شود، تأثیر 
می گذارند. به همین ترتیب، چارچوب قانونی گسترده تر )در مورد وثیقه، حقوق مالکیت، ورشکستگی 

و روش های اجرایی( ممکن است شامل مقرراتی باشد که منافع قانون قبض انبار را محدود کند.

3-خدماتمدیریتوثیقه
بس��یاری از کش��ورها در غیاب یک سیس��تم جامع قبض انبار جهت انب��ارداری عمومی، برای 
تأمین مال��ی از طریق انبار به خدمات مدیریت وثیقه و یا یک سیس��تم نظارت بر موجودی انبار 

متکی هستند.
بانک ها باید از کیفیت و کمیت کاالی نگهداری شده در قبال وام های پرداختی اطمینان حاصل 
نمایند. از طرف دیگر بانک ها باید در برابر عدم کارایی و یا تقلب مربوط به گردانندگان انبار نیز 

جانب احتیاط را رعایت کنند.
تفاوت هایی کلیدی در زمینه مکانیزم های تعیین ساختار، نظارت و مدیریت وام های تأمین مالی 
از طریق انبارداری در یک چارچوب سیس��تم قبض انبار جامع ب��ا انبارداری عمومی و وام هایی 
که مس��تلزم خدمات قراردادی خصوصی هس��تند مانند CMAها )مدیریت وثیقه(1 و SMAها 
)کنت��رل موجودی انبار(2، وج��ود دارد. در این بخش رویه اصلی نظارتی که یک بانک به منظور 
پرداخت وام های تأمین مالی از طریق انبار خارج از چارچوب های انبارداری عمومی و در استفاده 
از CMAها و یا SMAها باید متعهد ش��ود، تش��ریح گردیده است. با توجه به اینکه برای بانک ها 
در زمینه ی تأمین مالی از طریق انبار CMAها نس��بت به SMAها جنبه های احتیاطی بیشتری 

دارند، تمرکز بیشتر مطالب بر روی CMAها خواهد بود3.
ه��ر دوی CMAها و SMAها توافقاتی قراردادی هس��تند که به ط��ور معمول در چارچوب یک 
توافق س��ه جانبه بین بانک، وام گیرنده و مدیر وثیقه/کنترل کننده موجودی انبار ارائه می ش��ود 

1. Collateral Management Agreement
2. Stock Monitoring Agreement

 Société و مدیر عملیات س��ابق Ecosafe Ghana Ltd مدیر اجرایی Sam Owusu 3.  قس��مت های عم��ده ای از مطالب ای��ن بخش از مصاحبه های
Générale de Surveillance )Ghana( Ltd، استخراج شده است و منعکس کننده تجارب وی در غنا و کامرون و نیجریه است.



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 32

)خریدار کاال نیز ممکن است در برخی از انواع CMA یکی از طرف های توافقنامه باشد(. خدمات 
کنترل )مانیتورینگ( موجودی انبار معموالً ارزان تر و کم هزینه تر هس��تند ولی س��طوح امنیتی 

پایین تری نسبت خدمات مدیریت وثیقه ارائه می دهند.
ج��دول 1-1 تفاوت های کلیدی بین این دو نوع س��رویس را نمایش می ده��د. به طور معمول 
همان ش��رکت هایی که خدم��ات مدیریت وثیقه ارائه می دهند، خدم��ات مانیتورینگ موجودی 
انبار را نیز ارائه می کنند. با این حال مدیریت وثیقه معموالً توس��ط اپراتورهای بزرگ بین المللی 
ارائ��ه می ش��ود در حالی که مانیتورینگ موجودی انبار در بس��یاری از بازارها توس��ط طیفی از 

ارائه دهندگان خدمات از جمله اپراتورهای محلی ارائه می شود

جدول1-1: مقایسه بین توافقنامه های مدیریت وثیقه و مانیتورینگ موجودی انبار

SMACMA
 ش��امل دو ط��رف بان��ک و ش��رکت مانیتورینگ 

موجودی انبار می شود.
 یک وام بانکی اس��ت ک��ه به جای اینکه یک قبض 
انبار مرتبط با موج��ودی کاالی خاص در انبار وثیقه 
آن باشد، به وس��یله ی یک وثیقه یا یک تعهد شناور 
مرتبط با موجودی کاال/دارایی )که شامل کاالی انبار 

شده می شود( تضمین می شود.
 بانک معموالً از خدمات مانیتورینگ موجودی انبار 
به منظور کنترل س��طوح کاالیی که به عنوان وثیقه 
وام گرو گذاشته شده اس��ت، بهره می برد ولی با این 
حال یک وام مش��خص را با یک کاالی دقیق موجود 

در انبار مرتبط نمی سازد.
 گزارش��ات مانیتورینگ موجودی انب��ار معموالً به 
بانک ارسال می گردد. با این حال این گزارشات غالباً 
الزام آور نبوده و قابل انتقال به دیگر طرف ها نیس��ت 

)نمی تواند مورد استناد دعوی قرار گیرد(.
 کارکنان تنها در مواقع بازرس��ی در فواصل زمانی 
تعریف ش��ده در توافقنامه SMA ملزم به حضور در 

محل انبار می باشند.
 معموالً ارزان تر از CMA است.

 معموالً ش��امل سه طرف )بانک، وام گیرنده و مدیر 
وثیق��ه( می گردد. البته ممکن اس��ت طرف چهارمی 

)خریدار کاال( نیز وارد توافق شود.
 قانوناً ابزاری الزام آور اس��ت که ب��ا یک قبض انبار 
رس��می ) معم��والً غیرقابل انتق��ال و غیرقابل مبادله( 

صادر می گردد.
 مدیر وثیقه کلیددار انبار اس��ت و تمامی کاالهای 
ورودی به انبار و خروجی از انبار را کنترل می نماید.

 کارکن��ان مدیریت وثیقه در طول س��اعات کار به 
منظ��ور مدیریت موج��ودی انبارها در مح��ل انبارها 

حاضر هستند.
 به طور معمول یک س��رویس گران قیمت است که 
دارای ن��رخ ثابت ماهیانه ب��ه اضافه هزینه های متغیر 
بیمه، کرایه انبار، امنیت و یا حمل فیزیکی کاال است.
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مسائلوریسکهایمهمبرایبانکها
مدیریت وثیقه می تواند ریس��ک اعتباری را تا حدی به ریسک های عملیاتی، بازار و نقدشوندگی 
تبدیل کند. هرچندکه این بدان معنا نیس��ت که ریس��ک اعتباری وام گیرنده اهمیت ندارد ولی 
می تواند موضوع تحلیل و مدیریت ریس��ک را به س��ایر ریسک ها منتقل نماید. بنابراین مدیریت 
ریس��ک وام ه��ای تأمین مالی تح��ت CMAها اغلب مرتب��ط با به کارگی��ری رویه های مدیریت 
ریس��ک های غیر اعتباری است. مؤلفه های ریسک مربوطه به وسیله ی بازارها، طرف های توافق، 
اشخاص ثالث، سیستم های خارجی و منابع اطالعاتی به وجود می آیند. ریسک های اصلی مربوط 

به تأمین مالی تحت CMAها شامل موارد ذیل است:
 تجارب و قابلیت های خود بانک در تأمین مالی به پشتوانه کاال؛

 ریس��ک قیمت و قابلیت عرضه در بازار کاالیی که بانک به دلیل نکول وام گیرنده نیاز 
دارد که آن کاالی وثیقه شده را به فروش برساند؛

 ابزار مورد اس��تفاده برای وثیق��ه، که حاوی محصول، نوع انب��ار، اعتبار قانونی ادعای 
مالکیت بانک و هرگونه ادعا بر روی وثیقه ای که در رهن بانک است، می شود؛

 ش��رکت مدیریت وثیقه، با توجه به قابلی��ت و کارایی آن در انجام وظایف و همچنین 
توانمندی در ارائه یک ضمانت معتبر؛

 انبار، شامل قابلیت دسترسی، امکانات فیزیکی و ترتیبات امنیتی آن؛
 نقدینگی و اعتبار ترازنامه ی مدیران وثیقه؛

 اعتبار و قابلیت اطمینان شرکت بیمه و بیمه نامه های صادره آن.
مدیر وثیقه و بانک ملزم هس��تند که شناسایی، کنترل و مدیریت این ریسک ها را در حد امکان 

به صورت کامل و کارآمد انجام دهند.
برای پرداختن به دو ریس��ک اول مذکور، بانک ها فقط باید به بخش هایی تس��هیالت اعطا کنند 
ک��ه در م��ورد آن ها دانش دارند. در زمان تأمین مالی براس��اس موجودی ی��ک کاال، آن ها باید 
قابلیت انبارپذیری، مشخصه های قیمت/روند قیمت و قابلیت عرضه انواع و گریدهای خاص کاال 
را بدانند. چنین دانش��ی به خصوص برای بانک هایی ک��ه در زمینه ی تأمین مالی از طریق کاال 
نوپا هس��تند دارای اهمیت اس��ت. به عنوان مثال یک بانک محلی، واردات یک نوع برنج بدون 
دانستن این مطلب که این گرید از محصول به صورت معمول در بازار هدف مصرف نمی شود را 
تأمین مالی نموده اس��ت. بانک دیگری کاالی خود را در انباری ذخیره کرده اس��ت که کاالهای 
ناسازگار )برنج و کود( هر دو در آن نگه داری شده اند، بدون اینکه بداند تمیز کردن ظروف کود 
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کار فوق العاده دشواری است و متقاباًل اطمینان از تمیزی کامل آن ها نیز مشکل است.
 شرکت مدیریت وثیقه مسئولیت های زیادی در قبال ابزار وثیقه انبار و کفایت خدمات آن بر 
عهده دارد. حضور یک شرکت امنیتی معتبر، وجود تجهیزات ایمنی و اطفاء حریق در داخل و یا 
در دسترس انبار، انبار رسوخ ناپذیر و غیرقابل تسخیر، حصارکشی مناسب و تمام چیزهایی که 
باعث اطمینان از حفاظت از اموال فیزیکی می گردد، نش��ان دهنده مسئولیت پذیری مدیر وثیقه 
است. مدیران وثیقه باید از بررسی و ثبت تمام کاالهای وارده و صحت و کامل بودن تمام نسخ 
مدارک صادره از س��مت بانک و یا پرس��نل مدیریت وثیقه اطمینان حاصل نمایند؛ این رویه ها 
باعث اطمینان از این موضوع می ش��وند که کاالیی که نگه داری می ش��ود به میزان مناس��بی به 
وسیله ی اسناد قبض انبار در رهن بانک گذاشته شده است. مدیر وثیقه همچنین باید توان مالی 
کافی جهت اداره امور خود مطابق الزامات و تعهدات ذیل توافق CMA خود با بانک را داش��ته 

باشد. تکمیل و انجام تمام این مسئولیت ها باید به وسیله بانک بررسی و تأیید گردد.
بیمه نامه های اس��تاندارد )مانند آسیب کاال به وسیله ی آب و رطوبت، سیل، آتش سوزی و غیره( 
باید برای انبار تأمین گردد. پوشش بیمه بسته به نوع توافق CMA توسط وام گیرنده، خریدار و 
یا مدیر وثیقه ترتیب داده خواهد شد. بانک باید تأکید داشته باشد که در بیمه نامه های مربوطه 
به عنوان شخص بیمه شده یا نماینده وی و به عنوان اولین دریافت کننده غرامت در صورت زوال 
کاالیی که به پش��توانه ی آن اقدام به تأمین مالی نموده اس��ت، ذک��ر گردد. روش های مدیریت 
ریسک متنوع دیگری در پوشش تأمین مالی کاالیی در دسترس قرار دارند ازجمله: بیمه ریسک 
سیاس��ی جهت پوشش ناتوانی در صدور کاال و یا بازپرداخت وام ها به دلیل دخالت دولت؛ بیمه 
بار جهت پوش��ش ریس��ک آتش سوزی، سیل و س��رقت؛ بیمه پوش��ش جبران زیان حرفه ای و 
کاله برداری؛ قراردادهای آتی و اختیار معامله ها جهت پوشش ریسک کاهش ارزش کاال. جزئیات 

مهمی که باید در بیمه نامه ها مورد توجه قرار گیرد، در “تجربه 1” تشریح گردیده است.
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تجربه 1:
نکات مهمی که باید در بیمه نامه ها ذکر گردد

شرکت های بیمه به راحتی می توانند از نقاط ضعف و راه های گریز جهت عدم پرداخت غرامت استفاده کنند. به همین 
دلیل تیم مدیریت ریس��ک بانک باید به دقت جمله بندی و ش��مول )یا عدم ش��مول( سیاست های بیمه ای را در موارد 

ذیل بررسی نماید:
� حرارت دیدن، خیس شدن )تعریق( و احتراق خود به خود کاال

� خیس ش��دن )تعریق(، تراکم )و یا چگالش و تغلیظ( و کپک در مورد کاالهای کانتینری )ش��امل محموله های 
)FCL

)FCL تلفات و کمبود در صورتی که مهروموم سالم باشد )شامل محموله های �
� ریسک های ناشی از خواص ویژه ی کاال مانند گچک در مورد الستیک، ذوب شدن و ریختگی در مورد کاکائو، 
آس��یب محلی در مورد پنبه )اس��تهالک تحت شرایط آب و هوایی، بی دقتی یا لمس یا حمل بیش از حد(، لوله های 

آلوده یا شکسته در مورد روغن های نباتی.
� تغییرات دمایی در محصوالت منجمد و مدارک و شواهد الزم جهت اثبات این تغییر
� جایگزینی محصوالت )از جمله تعویض محصوالت با محصوالت با کیفیت پایین تر(

� ریسک ناشی از اعتصاب، شورش، قیام های مدنی، اقدامات تروریستی و غیره.
� هزینه های نگه داری/حمل دوباره در شرایط امتناع مقامات از واردات کاالی بیمه شده به دلیل مسائل بهداشتی 
و یا دیگر زمینه ها )در این موارد به دلیل هزینه های حمل باال کاالها معمواًل در انبارهای تضمین شده نگه داشته 

می شوند(
� ریسک های حمل و نقل در داخل خشکی

� تأخیر در حمل و نقل به دلیل حوادث طبیعی و یا مسائل سیاسی یا دیگر رویدادهای فورس ماژور
� ناپدید شدن مشکوک یا سرقت/تبدیل غیر قانونی برای استفاده شخصی از کاال توسط وام گیرنده

معیارهایقابلمالحظهدرانتخابمدیرانوثیقه
بانک ها در انتخاب ش��رکت های مدیریت وثیقه که قرار اس��ت با آن ها کار کنند باید قبل از ورود 
ب��ه توافق CMA، معیارهای خاص خ��ود را تعیین نموده و/یا معیارهای صنعت را بشناس��ند و 
مدیران وثیقه را براس��اس آن ها رتبه بندی نمایند. معیارهای کلیدی قابل مالحظه ش��امل موارد 

ذیل می گردد:
 کیفیت هیأت مدیره و مدیریت ش��رکت و مبانی س��اختاری آن براساس اصول مدرن 
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حاکمیت شرکتی
 شهرت شرکت، با استعالم از مراجع

 صالبت ترازنامه شرکت
 قدرت سیستم های مدیریت ریسک عملیاتی شرکت و کفایت پوشش بیمه

 توانایی ش��رکت در فراهم نمودن امکانات ذخیره س��ازی ایمنی که به خوبی مدیریت 
شده، به خوبی تجهیز شده، چه به صورت اجاره ای باشد و چه در مالکیت شرکت باشد

 استفاده شرکت از سیستم های کنترل مبادالت و مدیریت داده کارا و به روز، به منظور 
حصول اطمینان از پردازش داده ها و قابلیت ردیابی سوابق ثبت شده

 انگیزه ی کارکنان شرکت، کفایت دستمزد آنان و سابقه زمانی خدمت آن ها در شرکت
 سطح آموزشی کارکنان و شروط پیشرفت حرفه ای برای آن ها.

 با توجه به مطالب بیان شده، کارکنان شرکت باید مهارت و دانش الزم در زمینه های 
مدیریت وثیقه، مدیریت ریسک، حمل و نقل و لجستیک، انبارداری و حسابرسی را داشته 
باش��ند. این شرکت بایستی تعهد خود نس��بت به کارکنان را با فراهم کردن زمینه های 

آموزشی مستمر و ظرفیت سازی برای آنان به نمایش گذارد.

مانیتورینگونظارتتوسطبانکها
قب��ل از ورود به توافق های CMA بانک باید ارزیابی خ��ود را برای تهیه گزارش ممیزی انبار به 
منظور تعیین توانایی و شایس��تگی اپراتور با در نظر گرفتن مؤلفه های بحث شده در بخش های 

گذشته انجام دهد.
انتظار نمی رود که کارکنان بانک در حد مدیر وثیقه تخصص داشته باشند، اما آن ها باید بازرسی 
کلی به منظور تعیین کیفیت و کمیت کاال در زمان وصول در محل انبار و همچنین بازرسی های 
دوره ای به منظور حفظ ش��رایط مناس��ب بهداش��ت و نگهداری را انجام دهند. کاالها در زمان 
نگهداری در انبار باید تحت قفل بوده و جهت اطمینان از کنترل مناس��ب، کلیدهای دسترس��ی 
باید تحت ش��رایط توافق CMAه��ا تعریف گردند و بازکردن قفل ها همیش��ه ثبت گردد. بانک 
همچنی��ن باید بازدیدهای غیرمنتظره و نامحسوس��ی جهت حسابرس��ی موجودی کاال، ارزیابی 
عملکرد انبار، کنترل پرداخت های سپرده کننده کاال و نحوه آزاد کردن کاال از انبار داشته باشد.

بانک باید سیگنال ها و هشدارهای اولیه ای که حکایت از ناکارامدی شرکت دارد را جدی گرفته 
و اقدام��ات الزم جهت تصحیح نقاط مورد اختالف و اصالح ش��رایط مطاب��ق با توافق CMA را 
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انجام دهد.
بانک باید صحت تمام اسناد دریافتی از مدیر وثیقه شامل گزارش های سپرده کاال، ارزیابی کاال، 
گزارش��ات ماهانه موجودی کاال و گزارش��ات آزادسازی کاال را بررسی نماید. بانک باید از صحت 
وثایق انبار و اینکه بیمه تا چه زمانی فراتر از مدت وام را پوشش می دهد، اطمینان کامل حاصل 

نماید.
 CMA در ای��ن راس��تا بانک ها باید به منظور مقابل��ه با تأخیر، انعطاف پذی��ری الزم را در توافق
بگنجانند. به عنوان مثال دوره های زمانی تحت پوش��ش الزامات مربوط به گواهی های کیفیت و 

تمهیدات قراردادی که انبارها باید تا قبل از روز سررسید وام ادامه دهند.

چگونگیاجتنابازاختالفاتوحلوفصلآنها
بان��ک باید اطمینان حاصل کند که جزئیات تعیین ش��ده در توافق CMA به صورت حرفه ای و 
مناسب طرح شده و با معیارهای ضروری قراردادهای قانونی قابل اجرا )بر اساس رضایت متقابل، 
مالحظات متقابل، صالحیت، قانونی بودن، کارایی، حس��ن نیت، پیش بینی حل وفصل اختالفات 
و شروط حکمیت و داوری و ...( مطابقت دارد. بانک همچنین باید اقدام الزم برای جلوگیری از 
اختالفاتی که ممکن اس��ت در صورت تقاضای بیمه بروز کند را انجام دهد، که این نیز مستلزم 
انتخاب دقیق و با احتیاط ش��رکت بیمه کننده و اجتناب از شرایطی است که موجب ایجاد ضرر 

و رجوع به شرکت بیمه برای دریافت خسارت می شود.
در مورد اختالفاتی که به صورت دوس��تانه قابل حل وفصل نیس��ت، به منظور اجتناب از صرف 

هزینه ها و زمان مربوط به دادگاه ها معموالً از طریق داوری و حکمیت موضوع حل می گردد.
داوری در تجارت بین الملل رایج تر اس��ت. مثاًل زمانی که کاال با تمهیدات داوری مشخص مانند 
London-based Grains and Feed Trade Association باش��د. ای��ن تمهی��دات معم��والً در 
کشورهای در حال توسعه به مراتب کمتر است، عالوه بر این اغلب در تمایل دادگاه های رسمی 
برای اجرای آرای داوری ش��ک و تردید وجود دارد. این ترکیب فقدان مکانیزم و فقدان اعتماد 

باعث ترغیب طرفین به حل وفصل دوستانه می گردد.

حفظکیفیتکاالتحتنگهداریمدیریتوثیقه
بیش��تر توافق های CMA دچار فقدان استانداردهای کیفیت هس��تند. اطمینان و حفظ شرایط 
کمی کاال بس��یار آسان تر از شرایط کیفی کاال اس��ت. ازاین رو مدیران وثیقه بیشتر تمایل دارند 
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ش��رایطی را بپذیرند که مش��خص کننده کمیت کاال اس��ت نه کیفیت کاال. در حالی که مدیران 
وثیقه کنترل آفات و دیگر اقدامات الزم برای حفظ کاال را انجام می دهند و ممکن اس��ت برای 
حفظ کیفیت گام های بزرگی نیز بردارند ولی آن ها تمایلی به عهده داری مس��ئولیت پذیری مالی 

رسمی در زمینه کیفیت کاال ندارند.
ریس��ک های زوال کیفیت ممکن است س��پرده گذار کاال و وام دهنده را با مشکالت قابل توجهی 
مواج��ه نماید. به عن��وان نمونه، کاهش در کیفیت تأثیر منفی بر قیمت بازاری محصول دارد که 
می تواند توانایی مالی سپرده گذار جهت بازپرداخت وام به وسیله ی فروش کاال را تحت تأثیر قرار 
دهد. ارزش کمتر باعث کاهش LTV 1 محاس��به ش��ده کمتر و در نتیجه صدور هشدار افزایش 
تضامی��ن می گردد. ارزش کل کمتر باعث تضعیف توانایی بان��ک برای بازیابی کل وام در زمانی 
است که بانک مجبور است کاال را به دلیل نکول وام گیرنده به فروش برساند. عالوه بر این کاهش 
کیفی��ت به احتمال زیاد کاه��ش کمیت را نیز به همراه دارد. تلفات کیفیت اغلب به وس��یله ی 
حشرات و دیگر آفات )جوندگان و پرندگان( ایجاد می گردد که آن ها نیز کاال را مصرف نموده و 

همزمان باعث کاهش کمیت کاال نیز می شوند.
بانک ها باید از ریس��ک های مربوط به تلفات کیفیت آگاه بوده و نس��بت LTV را به صورتی که 
کاهش کیفیت را تنها در یک دامنه نرمال براس��اس نوع کاال و ش��رایط نگهداری مجاز می داند، 
تعیین نمایند. بازدیدهای منظم از محل نگهداری و نمونه برداری از کاالی نگهداری ش��ده تحت 

توافق های CMA می تواند بانک ها را در کنترل کیفیت یاری نماید.
ب��رای جمع بندی و نتیجه گیری این بخش که جنبه ه��ای مختلفی از خدمات مدیریت وثیقه را 
پوش��ش می دهد به “تجربه 2” که اطالعات خدم��ات مدیریت وثیقه موجود در غنا را ارائه داده 

مراجعه نمایید.

1. مخفف Loan-To-Value Ratio اس��ت که عبارت اس��ت از نس��بت میزان وام پرداختی به میزان ارزش ارزیابی ش��ده دارایی رهن گذاش��ته شده برای 
دریافت وام.
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تجربه 2:
مطالعه موردی اجرا و عملکرد مدیریت وثیقه: غنا

در غنا، مدیران وثیقه محافظت از منافع بانک ها در غیاب سایر وثیقه های مشهود مانند سپرده نقدی یا دارایی غیرمنقول 
را عهده دار هس��تند. بانک ها در ارزیابی درخواست های مشتریانش��ان به مدیران وثیقه متکی هستند و به ویژه مدیران 
وثیق��ه در م��ورد مدیریت و رفع ریس��ک های بالقوه ای که در قبال کاالیی که به عنوان وثیقه گذاش��ته ش��ده به آن ها 

مشاوره می دهند.
قبل از درگیر شدن یک مدیر وثیقه، بانک ها با به کارگیری معیارهای منطقی دقیق مانند حداقل پنج سال تجربه در زمینه 
قراردادهای CMA، دارای حداقل س��ه توافق CMA قبلی با بانک های دیگر و تجربه در زمینه صنعت و محصوالت 
مورد نظر بانک، وی را می سنجند. مدیران وثیقه عهده دار تمام وظایف مربوط به مدیریت انبار هستند، حتی اگر عملیات 
فیزیکی باش��د که به طور معمول توس��ط کارکنان وام گیرنده )صاحب کاال( انجام  می پذیرد. مدیر وثیقه یک قبض انبار 

غیرقابل مبادله برای بانک صادر می نماید. چارچوب قانونی در غنا امکان مبادله و یا انتقال قبض انبار را ندارد.
بانک های غنا س��طح اعتماد باالیی نس��بت ب��ه ارائه دهندگان خدم��ات مدیریت وثیقه ی محلی دارن��د. بنابراین برای 
وام گیرنده ها تأمین مالی از طریق بانک نسبتًا آسان است. هزینه خدمات مدیریت وثیقه در داخل و در بنادر کشور بین 
1.500 تا 2.300 دالر به ازای هر محل در ماه )شامل هزینه ی امنیت( است و هزینه های بیمه، تطبیق و اندازه گیری و 

ضدعفونی کردن به آن اضافه می گردد. گاهی اوقات هزینه بیمه از هزینه خدمات مدیریت وثیقه بیشتر است.
در عمل جستجوی وام گیرندگان برای خدمات مدیریت وثیقه برای محموله های کوچک اغلب باعث افزایش هزینه های 
پوش��ش بیمه ای است که توسط بانک ها مورد درخواس��ت قرار می گیرد، که گاهًا موجب ایجاد روندی از مذاکرات بین 
وام گیرنده، سپرده کننده و بانک با واسطه گری مدیر وثیقه می گردد. از آنجا که بانک ها غالبًا به کیفیت خدمات مدیریت 

وثیقه توجه دارند، برخی از خواسته های خاص خود را بدون به خطر انداختن جدی منافع امنیتی کاهش می دهند.
هزینه های اس��تقراض )ش��امل نرخ بهره و هزینه های خدمات مدیریت وثیقه( ممکن است پایین تر از نرخ های تجاری 
دیگری که بانک ها برای انواع دیگر اس��تقراض س��رمایه درگردش دریافت می کنند، نباش��د. اگرچه که در محیطی که 
بانک ها اصرار به وثیقه قراردادن زمین و ساختمان دارند، تنها راه پیش روی بسیاری از وام گیرندگان که فاقد این وثایق 

هستند، تأمین مالی از طریق خدمات مدیران وثیقه به وسیله ی وام گرفتن در ازای وثیقه گذاشتن کاال است.
تاکنون هیچ تقلب و کاله برداری در س��طح باال در حوزه ی مدیریت وثیقه در غنا رخ نداده اس��ت، که نش��ان دهنده ی 
حرفه ای بودن س��طح خدمات ارائه دهندگان آن ها اس��ت. مدیران وثیقه فعال در غنا، صالبت عملیات خود را از طریق 
انواع اقدامات حفظ می نمایند، شامل: بازرسی دقیق انبار قبل از اجاره کردن آن و امضای توافق CMA، انباشته سازی 
مناس��ب کاال درون انبار، اندازه گیری نظارت ش��ده در داخل و خارج از انبار، حقوق و دس��تمزد مناسب و منصفانه برای 

کارکنان انبار و دانش کافی آن ها از کاالیی که انبار می شوند.
اختالفات قراردادی در توافق های CMA در غنا رایج نیست. خدمات حل اختالف جایگزین )داوری( برای افرادی که 

به آن ها نیاز دارند موجود است، ولی ظاهراً در تجارت داخلی کاال زیاد مورد استفاده قرار نمی گیرد.
بانک های وام دهنده مانیتوریگ پیوس��ته ای ش��امل بازدیدهای دوره ای غیرمنتظره و نامحسوسی را انجام می دهند؛ در 
برخی موارد )خصوصًا محصوالت با ارزش باال(، آن ها ش��رایطی را ایجاد می کنند که مدیر وثیقه گزارش��ات روزانه )به 

جای هفتگی( موجودی کاال را به صورت الکترونیکی به بانک ها ارسال نماید.
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4-اهمیتقانونقبضانبار
برای دس��تیابی به این مزایا، سیس��تم های قبض انبار باید به خوبی در چارچوب قانونی طراحی 
ش��ده باش��ند. قانون می تواند باعث تقویت و هماهنگی سیس��تم ش��ود و یکپارچگی و شفافیت 
سیستم را به همراه داشته باشد. همچنین وجود یک چارچوب مناسب قانونی برای ایجاد محیط 

سیاستی قابل پیش بینی در بازار، ضروری است.
ب��ه طور کلی قانون به منظور رس��یدن به یک یا چند هدف سیاس��تی عم��ل می کند. مطالعات 
نش��ان می دهد در بس��یاری از موارد، هدف عمده سیاس��ت گذاری، تسهیل دسترسی کشاورزان 
به اعتبارات و تحریک جریان اعتبارات به بخش کش��اورزی بوده اس��ت. برای انجام این کار، این 
سیس��تم باید وام دهندگانی را جذب کند که به اندازه کافی به آن اعتماد دارند و اعتبارات خود 
را در نرخ معقول در دس��ترس قرار می دهند. برای وام دهندگان، چارچوب قانونی مناس��ب پیش 

شرط الزم برای اعتماد و پذیرش قبض انبار است.
برای تقویت یکپارچگی بخش انبارداری، کشور می تواند کسانی را که خدمات انبار ارائه می دهند 
و قبض انبار صادر می کنند را تنظیم و نظارت نماید. این امر از طریق ایجاد یک روند صدور مجوز 
اجباری برای انبارها و ارائه نظارت و بازرسی ها بر آن ها به دست می آید. فرایند صدور مجوز از طریق 

قانون، نهاد مسئول، الزامات صدور مجوز و بازرس کنترل انطباق انبارها را تعیین می نماید.
برای اطمینان بیش��تر به یکپارچگی سیستم قبض انبار، مجازات برای نقض مقررات قبض انبار 
مهم اس��ت. تدوین واضح و روشن جرائم و مجازات، که تنها می تواند در قانون تعیین شود، مانع 
از نقض حقوق و منافع ش��رکت کنندگان در سیس��تم قبض انبار است. اثر بازدارندگی جریمه ها 
زمان��ی افزای��ش می یابد که نه تنه��ا قانون جزا بلکه قانون حاکم بر سیس��تم قبض انبار نیز این 

مجازات ها را تدوین کرده باشند.
عالوه بر این، در صورت نکول وام گیرنده، ساز و کار اجرایی سریع در جذب اعتماد وام دهندگان 
مهم اس��ت. قوانین و روش های رس��یدگی و اولویت بندی دعاوی حقوق��ی تنها در قانون تعیین 
می شود. قانون قبض انبار در صورت نکول وام گیرنده با اولویت بندی وام دهندگان روند بازپرداخت 
بدهی را تس��هیل می کند. ای��ن قانون بطور قابل توجهی باعث ایج��اد اطمینان وام دهندگان به 
سیس��تم قبض انبار می ش��ود زیرا که می دانند حقوق ش��ان در برابر نکول وام گیرنده محافظت 

خواهد شد.
کشوری نیز ممکن است به دنبال افزایش مبادله پذیری و عمق بازار قبض انبار باشد که این امر 
وابسته به شفافیت فرآیندهای صدور و تجارت قبض انبارها است. برای تقویت این سطوح، قانون 
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فرایند اجباری ثبت قبض انبار را معرفی می کند. عالوه بر این، وضعیت حقوقی روش��ن، الزامات 
اجب��اری فرم و محت��وا و قوانین مبادله و انتقال قبض انبار را برای عرضه آن در بازار مش��خص 
می کند. قانون می تواند ش��رایط را به گونه ای فراهم کند که قبض انبار الکترونیکی معادل قبض 
کاغذی به رسمیت شناخته شود که به نوبه خود می تواند تجارت را تسهیل و هزینه های انتقال 

را کاهش دهد. 
یکی دیگر از اهداف سیاس��تی، تس��هیل تجارت منطقه ای می باش��د. این امر از طریق هماهنگ 
کردن سیس��تم قبض انبار در میان کش��ورها انجام می ش��ود. به عنوان مثال، با اس��تانداردهای 

هماهنگ شده کاال، کاال ها را می توان بر اساس مشخصات شان معامله نمود.
کش��ورها ممکن اس��ت به منظور مرتفع کردن برخی ضعف ها و کاستی ها به تجدیدنظر قوانین 
مل��ی مربوط به تأمین مالی قبض انب��ار بپردازند. به عنوان مثال، در صورتی که عملکرد انبار به 
اندازه کافی قابل اعتماد نباش��د ممکن است وام دهندگان از اعطای اعتبارات در برابر قبض انبار 
خ��ودداری کنند. اصالحات قانونی می تواند ش��امل تضمین عملک��رد قوی تر ، مانند معرفی یک 

صندوق ضمانت اجباری باشد. 
مورد آخر اینکه ممکن است در قوانین باالدستی کشور مواردی باشد که بر تأمین مالی از طریق 
سیس��تم قبض انبار تأثیرگذار باش��د، به عنوان نمونه قوانین مرتبط با اسناد تعهدآور، وثیقه ها، 
حقوق مالکیت و رویه های الزم االجرا و ...، همین مسئله ممکن است موجب ایجاد تناقضات و یا 
عدم قطعیت در مورد قوانین مؤثر بر قبض انبار شود و کاربران بالقوه و به ویژه سرمایه گذاران را 
از پذیرش قبض انبار دلسرد کند. قانون خاص حاکم بر سیستم قبض انبار می تواند این مقررات 

را هماهنگ کند و با ایجاد اطمینان از عدم قطعیت ها اجتناب کند.

5-اجزایاصلیقوانینقبضانبار
اگر چه مفهوم اساس��ی تأمین مالی قبض انبار تا حد زیادی در تمام کشورهایی که سیستم قبض 
انبار دارند، یکسان است، اما چندین ویژگی کلیدی متفاوت وجود دارد که به چارچوب قانونی هر 

کشور وابسته است. اصطالحات حقوقی نیز ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد.
چارچوب قانونی حاکم بر سیستم قبض انبار باید مقررات مرتبط با اجزای کلیدی خاص، که در 

لیست زیر ارائه شده را تنظیم کند.
 دامنه و تعاریف: قانون مجموعه ای از کاال و یا کاالهایی که قبض انبار را می توان برای 

آن ها صادر نمود تعیین می کند.
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 نه��اد اجرایی: به طور معمول، قانون نهاد دولتی را برای مدیریت سیس��تم قبض انبار 
تعیین می کند و حدود قدرت آن را نیز تعریف می کند.

 صدور مجوز و نظارت بر انبارها: قانون می تواند یک سیستم برای صدور مجوز و نظارت 
بر انبار عمومی ایجاد کند. ممکن است مدیران انبار نیاز به درخواست مجوز قبل از شروع 
فعالیت و صدور قبض انبار داش��ته باش��ند. قانون س��ازمان و نهادی را برای صدور مجوز 

انبار، بازرسی انبارها و بررسی انطباق آن ها با الزامات تعیین می کند.
 تضامین عملکرد انبارها: چارچوب قانونی ممکن است شامل انواع اقدامات برای تضمین 
عملکرد انبارها باش��د. اش��کال رایج تضمین عملکرد بیمه اجب��اری، وثیقه و اعتبارنامه 

می باشد. برخی از کشورها نیز یک صندوق ضمانت ایجاد کرده اند.
 حقوق قراردادی و تعهدات طرفین: تعهد اولیه از گردانندگان انبار به طور معمول توسط 
قانون برای ذخیره سازی محصول برای دوره توافقی و ترخیص کاال در زمان ارائه قبض انبار 
صورت می گیرد. تعهد اولیه از کس��ی که محصوالتش را برای ذخیره سازی به انبار سپرده، 
پرداخت هزینه های ذخیره س��ازی توافقی و حصول مجدد کاال در پایان دوره ذخیره سازی 
است. این قانون همچنین مجموعه ای از تعهدات فرعی گردانندگان انبار را تعیین می کند. 
 وضعیت حقوقی و قالب قبض: قوانین معموالً قبض انبار یک قسمتی یا دو قسمتی را 
مد نظر قرار می دهند. قبض انبار یک قسمتی حق مالکیت و حق تعهد کاالهای اساسی 
را به عنوان وثیقه ش��امل می شود. قبض انبار دو قس��متی شامل گواهی مالکیت )قبض 

انبار( و گواهی تعهد )گواهی سپرده کاال( می شود.
 ش��کل و جزئیات قبض: قوانین و مقررات، اطالعات قبض شامل مشخصات محصوالت 
سپرده و جزئیات شرایط توافقنامه را تعیین می کنند. قانون نوع قبض انبار را که به شکل 

کاغذی باشد یا الکترونیکی نیز تعیین کند.
 ثبت قبض: قوانین ممکن اس��ت یک سیستم ثبت دولتی برای قبض انبار ایجاد کنند 

و مسئولیت اداره ثبت را نیز تعیین کنند.
 مبادله و انتقال قبض: قبض انبار ممکن اس��ت قابل مبادله و یا غیر قابل مبادله باشد. 
قبض غیر قابل مبادله بدون اذن صریح و روشن انبار نمی تواند به شخص دیگری منتقل 
ش��ود. قبض قابل مبادله به عنوان وثیقه تملک عمل نموده و می تواند در بازار ثانویه داد 

و ستد گردد.
 تسویه و ترخیص محصوالت ذخیره شده: به طور کلی، یک خریدار یا بستانکار ممکن 
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اس��ت کاالها را از انبار با ارائه قبض و پرداخت هزینه انبارداری، ترخیص و دریافت کند. 
در مورد قبض دو قسمتی، هر دو سند باید با هم به انبار ارائه شوند.

اج��را و اولویت تعهدات: اگ��ر وام گیرنده نکول کند، قانون مش��خص می کند که چگونه 
وام دهندگان می توانند طلب خود را با آزادسازی محصوالت ذخیره شده در انبار به دست 

آورند. این امر نیازمند آن است که اولویت بندی بین ادعاهای بالقوه صورت گیرد.
 جرائم و مجازات: معموالً، چارچوب قانونی برای قبض انبار، جرائم و مجازات را تعیین 
می کن��د. برای نقض مقررات توس��ط گردانن��دگان انبار، قانون می تواند ش��امل اقدامات 

اجرایی مانند تعلیق و لغو مجوز انبار باشد.
گزینه های مختلف برای طراحی مقررات عمومی در نظام حقوقی مناس��ب، در فصل دوم آورده 

شده است.

شکل 1-3: اجزای اصلی قانون قبض انبار
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مقدمه
این بخش راهنمایی برای کشورهایی است که عالقه مند به اصالح و یا معرفی قوانینی در جهت 
راه اندازی سیستم قبض انبار هستند. کشوری که ممکن است بخواهد اصالحات قانونی به منظور 
بهبود دسترس��ی کشاورزان و دیگر تولیدکنندگان کشاورزی که دسترسی به سرمایه در گردش 

ندارند، ایجاد نماید.
علی رغم این که کش��ورها مراحل آزادس��ازی قیمت ها در بازارهای کش��اورزی خود را پشت سر 
می گذارن��د، بخش خصوصی تمایلی ب��رای ورود به بازار و حمایت از تجاری س��ازی محصوالت 
کشاورزی ندارد، به این دلیل که وثایق مناسبی توسط کشاورز به بانک ها و دیگر ارائه دهندگان 
اعتبارات ارائه نمی ش��ود. از این رو، کش��ورها به اصالح مقررات جهت رس��یدگی به چالش های 
پیش روی تولیدکنندگان و ارائه دهندگان اعتبارات و بهبود دسترس��ی به اعتبارات کش��اورزی از 

طریق معرفی یک سیستم قبض انبار می پردازند.
فراتر از تس��هیل اعتبارات، دالیل احتمالی دیگری نیز وجود دارد که کش��ورها را به انجام چنین 
اصالحاتی تش��ویق می نماید. اطمینان از وجود زیرس��اخت های کافی برای برداش��ت محصول و 
خدمات ذخیره س��ازی در انبارهای عمومی و توانمند س��اختن کشاورزان خرد به ایفای نقش در 

مکانیزم کشف قیمت بازار از جمله این انگیزه ها می باشند.
کشورهایی که به اصالحات و یا معرفی قانون قبض انبار می پردازند باید چندین مالحظات مهم 
اولیه را مدنظر قرار دهند. این مالحظات شامل شناسایی سیاست های مربوطه و اهداف نظارتی 
برای بخش تجارت محصوالت کش��اورزی، شناس��ایی و ارزیابی قوانین موجود مرتبط و مطالعه 
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امکان سنجی و عوامل زمینه ای می باشد. مطالعه امکان سنجی توسط کارشناسان بازار کشاورزی 
برای دسترسی به شرایط خاص سیستم قبض انبار انجام می شود که شامل تأمین مالی سرمایه 
مورد نیاز انبارها و در دس��ترس بودن زیرساخت های الزم است. کشورها پس از آن می توانند بر 
ش��کل و محتوای قانون جدید یا اصالح شده قبض انبار که متناسب با شرایط ملی طراحی شده 

است تصمیم گیری کنند.
ه��ر گون��ه اصالحات نظارتی باید با مالحظات مقدماتی مذکور آغاز ش��ود. این فصل با بررس��ی 
مفصل این موضوع آغاز می شود و در مرحله بعد، تحلیل مقایسه ای بین کشورها و بحث در مورد 
گزینه های مختلف قانون گذاران برای شکل قانون قبض انبار انجام می شود. در نهایت، گزینه های 
مختلف تنظیم مقررات مرتبط با اجزای کلیدی تحلیل و مقایس��ه می ش��ود. تجارب کش��ورها با 
روش های نظارتی خاص و برخی از مزایا و معایب بالقوه آن ها نیز بیان ش��ده اس��ت. این تحلیل 
در نظر دارد با ارزیابی و مقایس��ه طیف وس��یعی از گزینه های طراحی قوانین قبض انبار و ارائه 
تجربیات دیگر کشورها، راهنمایی در این زمینه باشد. این بخش بر پایه بررسی تطبیقی اجزای 

اصلی از مطالعات موردی کشورها مندرج در بخش سوم است.

1-مالحظاتمقدماتی
سیس��تم قبض انبار اگر متناس��ب با ش��رایط خاص یک کش��ور نباش��د به احتمال زیاد توسط 
کش��اورزان، وام دهندگان و دیگر بازیگران بازار قابل پذیرش نخواهد بود. بنابراین، قانون گذاران 
باید دید کالن نس��بت به سیاس��ت گذاری، حقوق و وضع موجود کشور داشته باشند. برای این 
منظور بررس��ی چگونگی برخورد کش��ورهای دیگر با ش��رایط و اهداف مش��ابه، به اصالحات یا 
معرفی قانون سیس��تم قبض انبار کمک خواهد نمود و در عین حال بایس��تی درک صحیحی از 

ساختارهای کشور مورد مطالعه داشت.

1-1-تعریفاهدافسیاستگذاریملی
نقطه شروع اصالحات قانونی سیستم قبض انبار، شناسایی و یا تعریف اهداف سیاستی مربوط به 
یک سیستم قبض انبار کشاورزی است. اصالحات قانونی در خدمت یک یا چند هدف سیاستی 
هس��تند و تدوین کنندگان به دنبال پیاده س��ازی آن ها از طریق مفاد قانونی می باشند. اصالح و 
یا معرفی قوانین برای سیس��تم قبض انبار کشاورزی می تواند پشتوانه مجموعه ای بزرگ تری از 
اهداف سیاس��تی باش��د. اغلب، این اهداف سیاستی به عنوان راهنمای تفسیر و اجرای قانون در 
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متن آورده می شوند.
هدف سیاس��تی وسیعی که در میان تمام کشورهای مورد بررسی مشترک است تسهیل جریان 
اعتبارات به بخش کش��اورزی برای ترویج توس��عه بخش خصوصی پویا می باشد که در واقع یک 
هدف سیاستی در ایاالت متحده آمریکا و فرانسه در اوایل قرن 19 و 20 میالدی بود. به عنوان 
مثال، گواهی سپرده کشاورزی در قانون فرانسه در اواسط قرن 19 برای تسهیل جریان اعتبارات 
با استفاده از وثیقه کردن کاالهای موجود در انبار معرفی شد. به طور مشابه، نظام فدرال کنونی 
قان��ون قبض انبار در ایاالت متحده آمریکا در اوایل قرن 20 در طول یک دوره زمانی که فقدان 
اعتبارات کش��اورزی در دس��ترس مش��هود بود، معرفی شد. از آن زمان بس��یاری از کشورها در 
آفریقا، آسیا، آمریکای التین و اخیراً شرق اروپا و کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق گرایش 

به آزاد سازی اقتصاد، از جمله بازارهای کشاورزی، پیدا کردند.
در کش��ورهایی که دولت در بازار دخالت نمی کند در جهت ترویج تجاری محصوالت کشاورزی، 
نیاز به دسترس��ی به اعتبارات وجود دارد. با این حال، مش��اهده ش��ده اس��ت که در بسیاری از 
کش��ورها نبود اعتبارات در دس��ترس به طور جدی مانع توسعه بخش خصوصی پویا شده است. 
سیستم تامین مالی از طریق قبض انبار یکی از ابزارهای حل این مشکل می باشد. از دهه 1990 
معرفی و یا اصالح قوانین قبض انبار در چندین کش��ور ش��رق اروپا و آسیای مرکزی )به عنوان 
مثال بلغارستان، قزاقستان، مجارستان و اوکراین( با هدف بسیج اعتبارات برای بخش کشاورزی 
آغاز ش��د. به طور مش��ابه، بعد از اصالح بازار و جنبش آزادس��ازی بخش کش��اورزی در بیشتر 
کشورهای آفریقایی از دهه 1980، ابتکارات متعددی برای معرفی و ترویج قبض انبار به منظور 
تسهیل دسترسی به اعتبارات وجود داشته است. به عنوان مثال، تانزانیا، اوگاندا، زامبیا و اتیوپی 

شروع به معرفی قانون قبض انبار در ده سال گذشته نمودند.
تحت همان اهداف سیاس��تی گس��ترده، قانون قبض انبار می تواند در جهت کاهش فقر و توسعه 
کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال، اصالحات سیستم قبض انبار در ترکیه بخشی 
از اصالحات چند وجهی چند س��اله طراحی ش��ده برای ایجاد ثبات در بخش کشاورزی و آماده 
س��ازی این کش��ور برای عضویت در اتحادیه اروپا بود. در ترکیه، سیاست گذاری های کشاورزی 
گسترده ای در برنامه های استراتژیک چهار ساله مشخص شده است؛ طرح راهبردی جاری برای 
سال های 2017-2013 شامل 17 هدف، مانند باال بردن استانداردهای زندگی روستایی، بهبود 
بهره وری، بهبود روش های تولید و بهبود زیرس��اخت های کشاورزی می باشد. اصالحات سیستم 

قبض انبار به عنوان یک ابزار تکمیلی برای پیشبرد هر یک از این اهداف استفاده می گردد.
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نیازها از کش��وری به کشور دیگر متفاوت اس��ت، اهداف سیاست ها و اولویت معرفی و یا اصالح 
قوانین قبض انبار نیز متفاوت است. کشورهایی با زمینه های کشاورزی و اقتصادی مشابه تمایل 
به اهداف سیاستی و اولویت های مشابهی نیز در این بخش دارند. به عنوان مثال، اوگاندا نماینده 
بس��یاری از کشورهای جنوب صحرای آفریقا می باش��د. اوگاندا قانون قبض انبار را در سال های 
2007-2006 به منظور دس��تیابی به دو هدف عمده سیاس��تی معرفی نمود: تسهیل دسترسی 
کش��اورزان به امکاناتی برای ذخیره س��ازی و مدیریت محصوالت خود پس از برداشت و توسعه 

دسترسی به اعتبارات کوتاه مدت پس از برداشت محصول.
سیستم قبض انبار به میزان قابل توجهی اتالف محصول پس از برداشت را کاهش می دهد زیرا 
کش��اورزان را برای ذخیره سازی محصوالت کشاورزی خود در انبارهای سازمان یافته با امکانات 
قابل توجه تش��ویق می کند. خدمات ذخیره س��ازی ارائه شده توس��ط انبارها شامل تمیز کردن، 
خشک کردن، درجه بندی، بسته بندی، ذخیره سازی، و حفظ کیفیت محصول است. این خدمات 

به کشاورزان خرد برای انجام عملیات پس از برداشت کمک می کند.
همچنین راه اندازی سیس��تم قبض انبار بخشی از تالش کش��ورهای جنوب آفریقا برای ایجاد و 
شبیه سازی بورس کاال بود. به عنوان مثال بورس کاالی کشاورزی زامبیا )ZAMACE(، تأسیس 
ش��ده در س��ال 2007، سیستم قبض انبار برای بازار کاال را به منظور افزایش دسترسی به بازار، 
نقدینگی و اعتبارات معرفی نمود. بورس کاالی کشاورزی زامبیا همچنین اظهار داشته است که 
از س��ال 2013 به منظور تضمین کیفیت و کمیت کاالهای معامله شده، فعالیت های معامالتی 

بر اساس قبض انبار خواهد بود.
از سوی دیگر، اصالحات اخیر اوکراین در سیستم قبض انبار غالت یک مثال خوب از اصالحات 
به منظور پیش��برد اهداف سیاستی می باشد. قانون غالت اوکراین در سال 2002 مقررات قبض 
انب��ار غالت را برای اولین ب��ار معرفی نمود. این قانون تا حدی برای بهبود دسترس��ی به منابع 
اعتباری بخش خصوصی تصویب ش��د تا به تولیدکنن��دگان غالت اجازه دهد از غالت به عنوان 
وثیقه برای گرفتن وام، فروش یا تجارت و یا به عنوان ابزار تحویل برای ابزارهای مالی دیگر مثل 
قرارداد آتی اس��تفاده کنند. با این حال، در طول س��ال اول اجرا، مشاهده شد که سیستم قبض 
انب��ار غالت در اوکراین به عنوان یک تس��هیل کننده بهینه اعتب��ارات عمل نمی کند زیرا اعتماد 
مؤسسات مالی وام دهنده نسبت به این سیستم تضعیف شده بود. پس از بررسی وضعیت اجرای 
سیستم، قانون گذاران در اوکراین تصمیم گرفتند اعتماد وام دهندگان به سیستم غالت را بهبود 

بخشند. با این هدف، قانون گذاران اوکراین اقدام به معرفی صندوق ضمانت نمودند.
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مثال دیگری از اصالحات قانونی، معرفی قبض انبار الکترونیکی برای سیس��تم موجود اس��ت. ، 
اخیراً چندین کش��ور با هدف استفاده از تجارت الکترونیکی و تسهیل صدور و انتقال قبض انبار 
الکترونیکی، قانون قبض انبار را اصالح و قبض الکترونیکی را به عنوان یک راهکار جایگزین برای 
قبض انبار کاغذی معرفی نمودند. در س��ال 2003 در ایاالت متحده آمریکا، اس��ناد الکترونیکی 
از جمله قبض انبار به رس��میت ش��ناخته شد. قبض الکترونیکی می تواند باعث تسهیل مبادله و 
انتقال قبض انبار، کاهش هزینه های انتقال، تقویت ش��فافیت سیس��تم و کاهش تقلب در اسناد 
گردد. برخی از کشورها نیز به عنوان مثال، قزاقستان مقررات قبض انبار الکترونیکی را در سال 

2012 اعالم نمودند.

1-2-ارزیابیقانونگذاری
قب��ل از معرفی و یا اصالح قانون، قوانین موجود مربوط در کش��ور باید به صورت جامع ارزیابی 
ش��وند. این ارزیابی باید تمام قوانینی را که می تواند به طور مس��تقیم یا غیرمس��تقیم سیس��تم 
قبض انبار را تحت تأثیر قرار دهد شناس��ایی کند. هرگونه مقررات قبض انبار موجود باید برای 
شناسایی هرگونه ضعف و یا شکاف، مورد بررسی قرار گیرد. این ارزیابی نقش حیاتی را در طول 
فرایند تهیه پیش نویس قانون بازی می کند و به اطمینان از تطابق قانون قبض انبار و چارچوب 
کلی قانون با توجه به کاربرد آن کمک می کند. این قانون به طور کلی اغلب شامل مقررات انبار 
عمومی می ش��ود. هر قانون جدید و یا اصالح در سیستم قبض انبار نیاز به هماهنگی با مقررات 

عمومی دارد.
قانون اساسی. در بسیاری از کشورها، قانون اساسی قدرت دولت در کشور و محدودیت های آن  
را تعیین می کند. قانون اساسی، مقامات دولتی را از طریق حقوق مدنی تضمین شده )در اینجا 
مربوط به آزادی ش��غلی و حقوق اجرایی( متعهد و ملزم می کند. در یک سیس��تم فدرال، قانون 
اساس��ی بین حکومت فدرال و ایالت ها تقس��یم قدرت می کند. به عن��وان مثال، برای اطمینان 
از یکنواختی مقررات در کل کش��ور و تسهیل پذیرش در سراس��ر کشور، قدرت قانونگذاری در 
خصوص قبض انبار به عنوان ابزار مالی معموالً توس��ط حکومت فدرال تعیین می ش��ود. اجرای 
قوانی��ن فدرال، با این حال، ممکن اس��ت ب��ه ایالت های خاص اختصاص داده ش��ود و از طریق 
مقام��ات ایالت��ی به جای نهادهای فدرال اعمال گردد. در این حالت قانون قبض انبار باید قدرت 
اجرای��ی برای صدور مجوز و بازرس��ی را به مقامات دولتی اختص��اص دهد. این مقررات باید در 

هنگام طراحی ساختار نهادی در قانون قبض انبار در نظر گرفته شوند.
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حوزه های دیگری که ممکن اس��ت در قانون اساس��ی قانون گذاری ش��وند سیستم مالی، تقسیم 
درآمد مالیاتی و مدیریت بودجه می باش��ند. به طور کلی، برای اطمینان از مطابقت قانون جدید 
با قانون اساس��ی، بسیار مهم اس��ت پارامترهای قانون اساسی قبل از تهیه پیش نویس مطالعه و 

شناسایی شوند.
دیگر قوانین ملی. عالوه بر قانون اساس��ی، س��ایر قوانین ملی نیز ممکن اس��ت با سیستم قبض 
انبار مرتبط باشند. در ابتدا باید هرگونه مقررات و یا قوانین موجود در انبارداری و یا قبض انبار 
بررسی شود. این مورد را می توان در قوانین عمومی مانند قانون مدنی یا تجاری، و یا در قوانین 
بخ��ش خاص جس��تجو کرد. مقررات مربوط به هر یک از اج��زای اصلی قوانین قبض انبار )ارائه 
شده در بخش های زیر( باید برای شناسایی هرگونه ضعف و یا شکاف  مورد ارزیابی قرار گیرد و 

در نهایت گزینه هایی برای بهبود ارائه کند.
در کن��ار مقررات خاص قبض انبار، س��ایر مق��ررات قانونی که مربوط به قبض انبار نمی ش��وند 
نیز ممکن اس��ت سیس��تم را تحت تأثیر قرار دهند. بررس��ی قانونی باید ش��امل قانون مدنی، 
قانون قراردادها، مقررات برای انتقال مالکیت و مقررات وثیقه باش��د. مقررات انتقال مالکیت نیز 
می تواند مهم باشد، برای مثال زمانی که انتقال قبض انبار از طریق پشت نویسی به عنوان انتقال 
مالکیت کاالهای ذخیره ش��ده در نظر گرفته می ش��ود، مقررات انتق��ال مالکیت اهمیت می یابد. 
مقررات وثیقه گذاری نیز می تواند پارامترهای طراحی مقررات در گواهی سپرده قانون قبض انبار 
را تحت تاثیر قرار دهد. عالوه بر این، برای معرفی قبض انبار الکترونیکی، در نظر گرفتن قوانین 

موجود در معامالت الکترونیکی و امضای الکترونیکی اهمیت می یابد. 
در ص��ورت نکول وام گیرنده، قانون مطابق ب��ا اقدامات اجرایی مربوط به پرداخت تعهدات، طبق 
مقررات و اولویت تعیین شده برای دارندگان قبض انبار عمل می کند. مقررات جرائم و مجازات 
تحت قانون قبض انبار باید با مقررات کیفری مطابق باشد. در ارزیابی قانون و یا تهیه پیش نویس 
و یا اصالح قوانین قبض انبار، باید چگونگی اثرگذاری س��ایر قوانین مرتبط مش��خص ش��ود. به 

عنوان مثال، اولویت تعهدات ممکن است از طریق قوانین اجرایی محدود شده باشد.
پی��اده س��ازی. عالوه بر تحلیل قوانین موجود، بررس��ی ظرفیت ها و مناب��ع واقعی اجرای قانون 
قبض انبار جدید بس��یار مهم اس��ت تا اطمینان حاصل ش��ود که قانون مناس��بی است. این امر 
ش��امل بررسی منابع عمومی در دسترسی است که می تواند به صدور مجوز اختصاص داده شود 
و ب��ر فراین��د انبارها و ثبت قبض انبار نظارت نماید. به عنوان مث��ال، نهاد موجود باید با اجرای 
قان��ون جدید به وظیفه خود عمل نماید و حتی یک نه��اد جدید به عنوان مرجع نظارتی ایجاد 
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ش��ود. جایی که نهادهای دولت��ی منابع الزم را ندارند، می ت��وان نهادهای بخش خصوصی مانند 
اتحادیه های صنفی را برای انجام وظیفه نظارت بر انبارها و یا کارهای دیگر در نظر گرفت، ولی 
الزم است این نهاد را تحت نظارت یک مرجع ناظر قرار داد. همچنین ممکن است فرآیند دادگاه 
برای بررسی نکول ها و تخلفات بسیار وقت گیر باشد لذا این مقررات اجرایی، سیستم قبض انبار 
را تح��ت تأثیر قرار دهد. در این صورت طراحی روش اجرایی خارج از دادگاه برای وام دهندگان 

قابل توصیه می باشد.

2-اشکالمختلفقانونقبضانبار
قالب قانون قبض انبار بین کش��ورها متفاوت اس��ت. اما سه روش کلی وجود دارد: اول، مقررات 
سیستم قبض انبار در قانون جامع سیستم قبض انبار ذکر شود؛ دوم، مقررات مربوط به انبارداری 
و قبض انبار به دو قانون مجزا از هم تقس��یم ش��ود؛ سوم، مقررات مربوط به سیستم قبض انبار 
بخشی از یک مقررات باالدستی نظیر قانون تجارت باشد. البته ممکن است در برخی از کشورها 
بس��ته به کاالیی که در انبار قرار خواهد گرفت، از هرس��ه روش به صورت ترکیبی استفاده شده 

باشد. اکثر کشورهای مورد بررسی به روش اول تمایل دارند.
به هر صورت، سایر مقررات یک کشور نیز ممکن است مؤثر و مکمل مقررات قبض انبار باشند، 
مانن��د قانون قراردادها، قوانین ش��رکت ها، قوانین تجاری، قانون آیین دادرس��ی مدنی و اجرای 
تعهدات، قانون بیمه، قانون عجز از پرداخت دیون و قانون جرائم غیر عمد. عالوه بر این، احکام 
اولیه قانون معموالً توسط مقررات اجرایی و یا قوانین ثانویه پیاده سازی می شود. بسته به سنت 
حقوقی کشور و الزامات در این بخش، ممکن است مقررات اجرایی مفصلی وجود داشته باشد.

2-1-یکقانونخاصبرایسیستمقبضانبار
یک قانون جامع خاص برای سیس��تم قبض انبار برای کشاورزی و دیگر کاالها، می تواند تمامی 
مفاد اساسی برای انبارداری و قبض انبار را شامل شود. از کشورهای بررسی شده در بخش سوم، 
ای��ن رویکرد نظارتی در برزیل، آرژانتین، هن��د، فیلیپین، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا و ایاالت متحده 
آمریکا دنبال ش��ده اس��ت. اکثر کش��ورها به جز آرژانتین، آمریکا و فیلیپین این قانون را اخیراً 

معرفی کرده اند.
روند اخیر در سراسر آفریقا تصویب قانون جامع خاصی بوده که سیستم قبض انبار و نظارت بر 
انبار را پوشش بدهد. چند کشور آفریقایی قوانین سیستم قبض انبار خاص را در ده سال گذشته 
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تصویب کرده اند. در س��ال 2003 اتیوپی قانونی ویژه برای سیستم قبض انبار وضع نمود و پس 
آن تانزانیا در سال 2005، اوگاندا در سال 2006 و زامبیا در سال 2010 نیز به این امرمبادرت 

ورزیدند.
عالوه بر این، کشورها ممکن است قوانین زیربخش های خاص و یا قوانینی مکمل قانون سیستم 
قب��ض انبار را منتش��ر کنن��د. در فیلیپین، قوانین خاص قبض انبار ب��رای تمام محصوالت قابل 
ذخیره س��ازی و نیز قانون انبارداری محصوالت کش��اورزی به ترتیب در سال 1912 و 1932 به 
تصویب رس��ید. عالوه بر این، یک قانون خاص در انبار غالت و قبض انبار غالت در سال 1972 
به تصویب رس��ید. این توجه ویژه قانونگذار به سیس��تم قبض انبار برای غالت به این دلیل است 
که بخش غالت در فیلیپین از جایگاه ویژه ای برخوردار است. تانزانیا نیز قانون حاکم بر زیربخش 
محصوالت خاص استراتژیک را به تصویب رساند. اولین قانون خاص بر روی سیستم قبض انبار 
محصوالت کش��اورزی در س��ال 2005 به تصویب رس��ید و این قانون برای آجیل، بادام زمینی، 
غالت و محصوالت دیگر در س��ال 2009 به تصویب رس��ید که الزامات خاصی را برای انبارداری 

این کاالها در میان سایر محصوالت مقرر می کند.
کشورهایی که به معرفی قوانین جدید قبض انبار می پردازند اغلب به چند دلیل ترجیح می دهند 
به تصویب قانون خاص جدید بپردازند. اول، اصالحیه قانون تجاری یا مدنی دشوارتر و در مدت 
زمان��ی طوالنی تر در پارلمان به انجام می رس��د. دوم، یک قانون جدی��د در صورت نیاز راحت تر 
اصالح می شود. در نهایت، یک قانون خاص جدید که شامل تمام مفاد قبض انبار خاص در یک 
مکان اس��ت دارای دید و وضوح بیش��تر می باشد. این امر موجب می شود که تغییر آن ساده تر و 
قابل پیش بینی تر باش��د که به نوبه خود، باعث افزایش جذابیت سیستم برای کاربران بالقوه آن، 

به ویژه وام دهندگان می شود.

2-2-قوانینجداگانهبرایانبارهاوقبضانبار
گزینه دیگر در نظارت بر انبارداری و قبض انبار استفاده از قوانین جداگانه است. به عنوان مثال 
در برزیل، قانون انبارداری در سال 2000 و قانون جداگانه ای برای قبض انبار کشاورزی در سال 
2004 به تصویب رس��ید. همچنین در این کشور یک قانون کلی تر برای نظارت بر انبارداری که 
قابل اجرا برای تمام انبارها اس��ت وج��ود دارد. در فیلیپین، مقررات مرتبط با انبارداری و قبض 
انب��ار در دوقانون به چش��م می خورد: قانون قبض انبار س��ال 1912 برای تمام محصوالت قابل 
ذخیره سازی و قانون سال 1932 برای انبارداری محصوالت کشاورزی. در ایاالت متحده آمریکا 
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در سطح ایالتی، قانون نظارت بر انبارها از قانون تجارت یکسان جدا شده است. در قانون تجارت 
یکس��ان، بخشی تحت عنوان اس��ناد تعهدآور آورده شده که ذیل آن مفادی در مورد قبض انبار 
کاالهای قابل حمل آورده شده است. تهیه قانون انبارداری و قانون قبض انبار به صورت قوانینی 
جداگانه ممکن اس��ت به این دلیل باش��د که قدرت قانونی ناظر بر هر یک متفاوت اس��ت؛ برای 
مثال در نظام های فدرالی ممکن اس��ت فدرال یا ایالت قدرت ناظر بر هر کدام باش��د. مزیت این 
رویکرد این اس��ت که گستره ش��مولیت قانون می تواند برای هر کدام متفاوت باشد، برای مثال 
قانون انبارداری مش��مول طیف وس��یعی از کاالها ش��ود اما قانون قبض انبار دامنه محدودی از 

محصوالت را شامل شود.

2-3-گنجاندنقوانینناظربرسیستمقبضانباردرقوانینعمومی
کش��ورهایی که قوانینی خاص ب��رای قبض انبار تصویب نکرده اند، اغل��ب مقررات قبض انبار را 
از طری��ق قوانین تجاری یا مدنی )به طور کل��ی(، و یا قانون عمومی غالت تنظیم می کنند. این 

رویکرد توسط کشورهای کمتری، مانند فرانسه، قزاقستان و اوکراین استفاده می شود.
در قزاقس��تان و اوکراین غالت در بخش کشاورزی بسیار مهم است. این اهمیت قانون گذاران را 
وادار به توجه به بخش غالت نموده اس��ت. سیس��تم قبض انبار در این کشورها به عنوان بخشی 
از اصالحات قانون کلی بخش غالت معرفی ش��د. عالوه بر این، تأثیرات متقابل بین قزاقستان و 
اوکراین ممکن است به شباهت رویکرد قانونی کمک کند: هر دو کشور، قانون جدید را در زمان 
مشابهی )قزاقستان در سال 2001 اوکراین در سال 2002( معرفی کردند، هر دو در یک منطقه 

واقع شده اند و به خوبی از اصالحات قانونی کشور دیگر اطالع دارند.
در هر دو کش��ور، ش��واهد نش��ان داد که گنجاندن یک چارچوب قانونی خاص برای قبض انبار 
غالت یک گام مثبت برای بخش غالت بود. هر چند این سیستم تنها در خدمت زیربخش غالت 
اس��ت اما می تواند برای زیربخش های دیگر نیز مفید باشد. در هر دو کشور قزاقستان و اوکراین 
این مسئله تجربه شده است. اوکراین چارچوب قبض انبار )به جز برخی از اجزای کلیدی مانند 
صندوق ضمانت قبض انبار غالت( ایجاد ش��ده توسط قانون غالت را برای تمام کاالها گسترش 
داده اس��ت. با این حال، در هر دو کش��ور اس��تفاده از قبض انبار برای سایر کاالها در مقایسه با 
قبض انبار غالت محدود مانده اس��ت، که ممکن است به حذف برخی از اجزای کلیدی، به ویژه 

تضمین عملکرد مرتبط باشد.
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3-اجزایاصلیقانونقبضانبار
در این بخش، مقایس��ه و تحلیل طیفی از گزینه های ممکن ب��رای تنظیم اجزای کلیدی قانون 
قبض انبار بر اساس تجارب کشورها صورت می گیرد که شیوه های نظارتی مناسب برای انطباق 

با نیازها و چالش های کشورها را شناسایی می کند.

3-1دامنهوتعاریف
دامنه کاربرد قانون، به خصوص در مورد انواع محصوالت مشمول قانون که قبض انبار برایشان قابل 
صدور خواهد بود باید تعیین شود. عوامل متعددی بر تصمیم گیری اینکه چه محصوالتی باید در 
دامنه قبض انبار قرار گیرند تأثیر می گذارد. یکی از مالحظات قانون گذار می تواند اهمیت زیربخش 
یا محصول خاص برای کشور باشد. مورد دیگر ممکن است محدودیت زیرساخت انبارهای موجود 
باش��د، مانند زنجیره س��رد برای ذخیره سازی میوه ها و سبزیجات. با این حال مالحظه مهم دیگر، 
هزینه های اداری و سازمانی می باشد. برای مثال، اگر یک کشور تنها در تنظیم انبار غالت تمرکز 
کند، انبارهای محدودی را باید به طور مس��تمر بازرس��ی و نظارت کند. اما، اگر بخواهد انبارهایی 
که انواع کاالها را ذخیره س��ازی می کنند بازرسی شوند، تعداد انبارها چندین برابر می شود و نهاد 

نظارتی باید کارکنان فنی واجد شرایط بازرسی این انبارها را به کار گیرد.

تجربه 3:
اجزای اصلی قانون قبض انبار

قانون قبض انبار باید مقررات مرتبط با موارد زیر را تنظیم کند:
� دامنه و تعاریف

� مدیریت
� صدور مجوز و نظارت بر انبارها

� ضمانت عملکرد برای انبارها
� حقوق و تعهدات طرفین قرارداد

� قبض انبار: وضعیت حقوقی، قالب، جزئیات، فرم و ثبت نام
� مبادله و انتقال قبض انبار

� تسویه و ترخیص محصوالت ذخیره شده
� اجرای تعهدات و اولویت تعهدات

� جرائم و مجازات ها
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برای کش��ورهای بررسی ش��ده بخش سوم این مطالعه، س��ه رویکرد اصلی در زمینه قبض انبار 
وجود دارد:

در رویک��رد اول، قان��ون به طور گس��ترده، مقررات مرتب��ط با انبارداری و ذخیره س��ازی کاالها یا 
محصوالت، از جمله محصوالت کش��اورزی را تنظیم می کن��د. در رویکرد دوم، آن را محدودتر به 
انبارداری و صدور قبض انبار تنها برای محصوالت کشاورزی می نماید. در نهایت، قوانین انبارداری 
و قبض انبار فقط برای یک کاالی کش��اورزی خاص مثل غالت اس��تفاده می ش��ود. رویکرد آخر 
را می توان با یک قانون بخش��ی و خاص، برای مثال قانون غالت، که توس��ط مقررات عمومی در 

انبارداری دیگر کاالها بر اساس قانون مدنی و یا قوانین دیگر ایجاد شده است، اجرا نمود.

قانونقبضانباربرایکاالهادرقوانینعمومی
در برخی کش��ورها قانون انبارداری و قبض انبار برای تمام کاالهای قابل ذخیره سازی )از جمله 
محصوالت کش��اورزی( در قوانین عمومی مانند قوانین تجاری و یا قوانین تعهدی، بدون در نظر 
گرفتن قبض انبار خاص برای محصوالت کشاورزی، گنجانده می شود. این رویکرد در کشورهایی 
با یک چارچوب قانونی طوالنی مدت برای قبض انبار ش��ایع تر اس��ت. به عنوان مثال، در فرانسه، 
انباره��ا به طور کلی ممکن اس��ت قبض انبار و گواهی س��پرده را تحت قان��ون تجاری مرتبط با 
مواد خام ذخیره ش��ده، کاال، مواد غذایی و یا محصوالت تولید ش��ده ص��ادر کنند. در آرژانتین، 
قانون گواهی س��پرده س��ال 1914 اجازه می دهد تا گواهی سپرده و قبض انبار برای محصوالت 
کش��اورزی، دامی، چوب و یا محصوالت معدنی صادر ش��ود. در س��طح ایالتی در ایاالت متحده 
آمریکا، قانون تجارت یکس��ان )UCC( به طور مش��ابه پیش��نهاد می کند که قبض انبار برای هر 
کاالی قابل حمل صادر ش��ود. از س��وی دیگر، اندونزی، که قانون سیستم قبض انبار آن در سال 
2006 به تصویب رس��ید، اجازه می دهد تا قبض انبار برای هر کاالی قابل حمل که می تواند در 

انبار برای یک دوره بیش از سه ماه ذخیره و معامله گردد صادر شود.
یک کش��ور می تواند سیس��تم قبض انبار را برای همه کاالها تعریف کند و در ابتدا کاربرد آن و 
ص��دور قب��ض انبار را به یک بخش خاص و یا زیر مجموعه مح��دودی از کاالها اختصاص دهد. 
یک دلیل احتمالی این است که زیربخش  خاص به اندازه کافی توسعه نیافته  و یا زیرساخت های 
مناس��بی ندارد. و یا یک کش��ور ممکن اس��ت بخواهد برای اولین بار در ی��ک بخش به صورت 
آزمایشی این سیستم را معرفی کند و سپس به سایر بخش ها بسط دهد. همچنین ممکن است 
نیاز به آموزش کارکنان انبار، کش��اورزان و یا پرس��نل نهاد ناظر باش��د که ساده تر این است که 
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تمرکز برای اولین بار محدود به زیربخش محصوالت کش��اورزی باشد. این کشور می تواند، دایره 
محص��والت خود را بدون اصالح قانون اولیه و ی��ا تصویب یک قانون جدید، که نیاز به گذراندن 
فرایند قانونگذاری مجلس که اغلب وقت گیر و دس��ت و پا گیر اس��ت افزایش دهد. این رویکرد 
انعطاف پذیری بیشتری به نهاد نظارتی می دهد تا با توجه به شرایط هر کاال و یا هر زیربخش، آن 
کاال یا زیر بخش را به سیس��تم انبارداری وارد نماید. هند یک مثال خوب از این رویکرد قانونی 
اس��ت. در هند، قانون انبارداری بیان می کند که قبض انبار قابل مبادله برای کاالهای کشاورزی 
و یا دیگر کاالها می تواند صادر ش��ود و مرجع ناظر مش��خص می کند قبض انبار برای کدام کاال 
صادر خواهد شد. نهاد ناظر در ابتدا بر محصوالت کشاورزی تمرکز می کند: محصوالت کشاورزی 
و 26 محصول باغبانی. روش نظارتی مش��ابهی در اوگاندا اعمال شده است. قانون سیستم قبض 
انب��ار اجازه می دهد تا قبض انبار برای محصوالت عمومی صادر ش��ود، و مقررات اجرایی آن در 

ابتدا کاربردش را به محصوالت کشاورزی محدود نموده است.

قبضانباربرایمحصوالتکشاورزی
در یک مدل دیگر کش��ورها می توانند مقررات مرتبط با انبارداری و قبض انبار را برای کاالهای 
کش��اورزی در قان��ون قبض انبار، جدا از دیگ��ر کاالها تنظیم کنند. تعاری��ف قانونی از کاالها یا 
محصوالت کش��اورزی تعیین می کند چه قبضی صادر خواهد شد. چندین کشور این رویکرد را 
ب��ه کار گرفته اند. در ط��رح فدرال )داوطلبانه( در ایاالت متحده آمری��کا تحت قانون انبار ایاالت 
متحده )USWA(، قبض انبار ممکن اس��ت برای محصوالت کش��اورزی توسط وزارت کشاورزی 
به عنوان “محصوالت کشاورزی تولیدی ذخیره شده و یا به کار گرفته شده برای اهداف صادراتی 
بی��ن ایالت��ی یا تجارت خارجی، از جمله یک محصول فرآوری ش��ده از محصوالت کش��اورزی” 
صادر گردد. تحت قانون قبض انبار ترکیه ممکن اس��ت بر اساس ماده 3 بند )د( از قانون، مجوز 
انبارداری برای محصوالت کش��اورزی تعریف شده از جمله غالت، حبوبات، پنبه، تنباکو، آجیل، 
دانه های روغنی، روغن های گیاهی و س��ایر محصوالت اساس��ی و پردازش شده، مانند قند صادر 
ش��ود. همچنی��ن قانون گذار می تواند قدرت اجرایی اش را ب��رای تغییر مجموعه ای از محصوالت 
قب��ض انبار به کار گیرد. تانزانی��ا از این رویکرد پیروی می کند. قانون قب��ض انبار تانزانیا تعیین 
می کند که قبض انبار برای تمام محصوالت کش��اورزی، و همچنین برای س��ایر کاالها که وزیر 

اعالم کند صادر می شود.
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قبضانباربخشخاص
برخی دیگر از کش��ورها قوانین قبض انب��ار جداگانه ای برای یک کاالی خاص تصویب می کنند، 
مانن��د غالت، آجیل بادام زمینی یا ش��کر. ای��ن مورد، می تواند در دو سیس��تم موازی تا حدی 
هماهنگ، یکی برای یک کاالی خاص و دیگری برای س��ایر کاالها وجود داش��ته باش��د. در این 
روش یک کش��ور می تواند منابع قانونی و اقتصادی را در کاالهای استراتژیک خود متمرکز کند. 
این قانون می تواند در دوره اصالحات آن بخش خاص به تصویب برس��د، و مقررات انبارداری و 
قب��ض انبار آن بخش در قانونی عمومی تر که جنبه ه��ای دیگری از آن بخش را تنظیم می کند 
گنجانده ش��ود. این رویکرد در قزاقس��تان و اوکراین که بخش غالت برای آنها بسیار مهم است 

به کار می رود.
در قزاقس��تان، قبض انبار ممکن اس��ت برای غالت یا دیگر کاالها صادر ش��ود. قبض انبار غالت 
تحت قانون غالت می باشد، که غالت، حبوبات و دانه های روغنی قابل استفاده برای مواد غذایی، 
ب��ذر، خوراک و یا اهداف صنعتی تعریف می ش��ود. قبض انبار برای س��ایر کاالها تحت مقررات 
گس��ترده تر قبض انبار از قانون مدنی قرار می گیرن��د. در اوکراین، قبض انبار برای غالت و همه 
کاالهای دیگر، صادر ش��ده در حالی که قبض انبار برای غالت تحت قانون غالت قرار می گیرد، 
ک��ه از نظ��ر قانون غالت در ماده 1)11( به عنوان “ دانه غ��الت و حبوبات و نباتات روغنی قابل 
استفاده برای اهداف غذایی، بذر، علوفه ای یا صنعتی” تعریف می گردد. قبض انبار برای کاالهای 
دیگر تحت قانون سال 2004 به انبار اجازه صدور قبض را برای هر کاالی ذخیره شده در انبار بر 
اساس مجوزی که گرفته است، می دهد. البته در حال حاضر، در اوکراین بخش بزرگی از سیستم 
قبض انبار غالت به روی دیگر کاالها باز شده است. برای قزاقستان و اوکراین رویکرد قبض انبار 

غالت، به طور گسترده ای و در درجه اول برای غالت، موفق بوده است.

3-2-مدیریت
ب��رای اطمینان از اجرای مؤثر سیس��تم قبض انبار، یکی از عوامل مهم این اس��ت که س��اختار 
نهادی برای پاس��خگویی به نیازهای خاص سیستم یک کشور و منابع در دسترس آن در قانون 
دیده ش��ود. برای هر جزء در چارچوب قانونی - مانند سیس��تم ثبت مرکزی انبار دارای مجوز و 
یا صدور مجوز برای انبار جدید - هزینه های اجرایی و ظرفیت مورد نیاز فنی برای پیاده س��ازی 
اج��زاء قان��ون مورد ارزیابی قرار گیرد. قانون گذاران نیز بای��د از قابلیت های موجود )عمومی و یا 
خصوصی( برای ارزیابی توانایی برآورده ساختن نیازهای سیستم استفاده کنند. این مسئولیت ها 
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می توانند برای اجزاء مختلف در میان چندین نهاد تقسیم شده باشند، به طوری که مسئولیت ها 
و قابلیت ه��ای جدید باید به نهادهای موجود اضافه گ��ردد و یا این که یک نهاد کاماًل جدید به 

منظور نظارت جامع بر سیستم قبض انبار جدید و یا اصالح آن ایجاد شود.
قوانین معموالً ش��امل ساختار نهادی نظارت بر سیستم قبض انبار می باشند. قانون قدرت اولیه 
نهاد )یا نهادهای( مس��ئول سیس��تم را تعیین می کند و اختیارات و مسئولیت آن را نیز تعریف 
می کند. مهم این است که حکم نظارت بر تمام اجزای سیستم قبض انبار به مقامات تعیین شده 
اختصاص داده شود و این مقامات دارای قدرت کافی برای انجام وظایف خود باشند. به خصوص 
اگر نهاد اولیه به تازگی تأس��یس ش��ده است، قانون باید شامل مقررات دقیق در ساختار نهادی، 

سطح بودجه و منابع و قوانین عملیاتی باشد.

نهادشایسته
قوانین باید قدرت نظارت بر سیستم قبض انبار را به یک یا چند مقام دولتی واگذار کند. با این 
حال، س��اختار نهادی به شدت به سنت ها و چارچوب قانون اساسی و نهادی عمومی یک کشور 

بستگی دارد.
برای مثال، در سیس��تم حکومت فدرال، در قوانین مختلف، قدرت به یکی از دو س��طح ایالتی یا 
فدرال، یا هر دو اختصاص داده ش��ده اس��ت. ساختار نهادی عمودی می تواند شامل چند مرحله 
از سطح محلی تا قدرت مرکزی باشد. اکثر کشورها به صورت مستقیم قدرت اولیه را به وزارت  
کشاورزی س��پرده اند؛ کش��ورهای دیگری وزارت تجارت و صنعت را تعیین نموده اند. در برخی 
از کش��ورها، بیش از یک وزارتخانه مس��ئولیت جنبه های خاصی از سیستم قبض انبار را برعهده 
دارد. تعیی��ن وزارت مربوطه معموالً بس��تگی به پیش نویس قانون اساس��ی و توزیع قدرت بین 

وزارتخانه ها دارد. 
چندین کش��ور، قدرت تنظیم کنندگی و نظارتی برای سیستم قبض انبار را به وزارت کشاورزی 
س��پرده اند، مانند ایاالت متحده آمریکا، آرژانتین، قزاقستان و اوکراین. به عنوان مثال در ایاالت 
متحده، تحت قانون انبار ایاالت متحده )USWA(، این مس��ئولیت به وزارت کش��اورزی ایاالت 
متحده )USDA( داده ش��ده اس��ت. به طور مش��ابه در آرژانتین، نهاد نظارتی تعیین شده برای 

انبارداری و سیستم قبض انبار کشاورزی وزارت کشاورزی، دام و شیالت است.
در قزاقس��تان و اوکراین وزارتخانه کشاورزی نهاد مسئول است. در قزاقستان، وزارت کشاورزی 
نظ��ارت اولیه و مس��ئولیت صدور مجوز برای انبار غالت و قبض انب��ار را دارد. قانون غالت ماده 
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1-24 بازرس��ی غالت کش��ور را ایجاد کرده که مسئولیت ها را به مقامات اجرایی محلی تفویض 
نموده است. مقامات محلی مسئول بازرسی انبار غالت و تأیید انطباق انبارها با مقررات مربوطه 
می باش��ند. به طور مش��ابه در اوکراین، وزارت کش��اورزی و مواد غذایی نهاد نظارتی اولیه برای 
سیستم قبض انبار غالت است. در وزارتخانه، بازرسان کشاورزی به عنوان نهاد ذی صالح تعیین 
شده اند. بازرسان ممکن است بازرسی انبار غالت را به مقامات محلی واگذار کنند. عالوه بر این، 

سیستم ثبت مرکزی برای قبض انبار غالت وجود دارد.
در ترکی��ه وزارت عل��وم، صنایع و فناوری صدور مجوز و نظارت نهادی برسیس��تم قبض انبار را 
برعهده دارد. به طور مشابه در فرانسه، وزیر صنعت مسئول تصویب مقررات استاندارد است، در 
حالی که انجمن ایالتی احکام اجرایی در عملیات انبار را صادر می کند. در سطح محلی، بخشدار 
محلی مسئول مجوز انبارهای عمومی است. مقامات نظارتی، بخشدار محلی و بازرس کل صنعت 
و تجارت هس��تند. آن ها نظ��ارت بر فعالیت های انبار عمومی مجاز را ب��ر عهده دارند و عملیات 

متداول انبارها را کنترل می کنند که شامل حسابرسی و بازرسی می شود.
در کش��ورهای دیگ��ر، چندین نهاد مس��ئولیت را برعهده دارند. به عنوان مث��ال در برزیل، نهاد 
باالدس��تی نظارت بر انبارهای کش��اورزی، وزارت ملی کشاورزی، دام و تأمین مواد غذایی است. 
وزارت کشاورزی مسئول صدور مجوز انبار است و بازرسی انبار برای انطباق و اعمال مجازات برای 
عدم انطباق را برعهده دارد. ثبت  انبارهای کش��اورزی توسط شرکت تأمین ملی )زیرمجموعه ای 
از وزارت خانه کش��اورزی( صورت می گیرد. اختیارات دیگری در دو نهاد خارج از وزارتخانه قرار 
داده ش��ده است: مؤسس��ه ملی اندازه گیری، که ارائه دهنده خدمات خصوصی گواهی کیفیت و 
فن آوری هستند و به عنوان بازرسان انطباق وزارت خانه خدمت می کنند، و بانک مرکزی برزیل 
که مس��ئول ایجاد سیس��تم ثبت مرکزی برای قبض انبار کش��اورزی )گواهی سپرده کشاورزی 

]CDA[ و وارانت کشاورزی ]WA[( است.
چارچوب س��اختار نهادی در فیلیپین پیچیده تر اس��ت. وزارت تجارت و صنعت مجوز انبار کاال 
را در چارچ��وب کلی قانون انبارها صادر می کند، مس��ئولیت  تنظیم و نظ��ارت بر انبار غالت به 
نهادهای مختلف در وزارتخانه کش��اورزی سپرده شده است. سازمان ملی غذا )NFA( سیستمی 

را برای قبض انبار غالت، ثبت مجوز و نظارت بر انبارها راه اندازی می کند.
در سیس��تم قب��ض انب��ار کوای��دن فیلیپین، س��ازمان ملی غذا ممکن اس��ت سیاس��ت ها و یا 
محدودیت هایی را برای تضمین عملکرد و ترویج اس��تفاده از آن اعالم کند. شورای سیاست های 
اعتباری کش��اورزی در وزارت کشاورزی ارزیابی و هماهنگی سیاست های اعتباری کشاورزی را 
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برعهده دارد. تنظیم قبض انبار قند به اداره تنظیم مقررات ش��کر )SRA( در وزارت کش��اورزی 
واگذار ش��ده اس��ت. در نهایت، نیز در وزارت کشاورزی سازمان تضمین اعتبار روستایی کوایدن 
)Quedancor(، برای راه اندازی سیستم تضمین کوایدن ایجاد شد. قدرت سازمان تضمین اعتبار 
روستایی کوایدن شامل پیاده سازی سیستم های تضمین برای ترویج تأمین مالی، صدور و اجرای 
قوانین برای مشارکت انبار های شعبه ای، ارائه قبض انبار ویژه برای تضمین طرح کوایدن و ایجاد 

اعتبار برای شرکت کنندگان در سیستم تضمین کوایدن بود.
در هند، یک س��اختار سلس��له مراتبی وجود دارد که در آن بازیگران مختلف به یک سیس��تم 
اجرایی با یک نهاد اجرایی س��پرده شده اند. این نهاد سازمان توسعه و تنظیم مقررات انبارداری 
)WDRA( اس��ت، که زیر نظر وزارت امور مصرف کنن��دگان، محصوالت غذایی و توزیع عمومی 
ایجاد شده است. با این وجود باالترین مقام در واقع در داخل دولت مرکزی قرار دارد. نظارت بر 
سیستم میان نهاد ناظر و دولت مرکزی توزیع شده است، با این وجود نهاد ناظر به تأیید دولت 
مرکزی برای پیاده سازی قانون انبارداری نیاز دارد. سازمان های اعتباربخشی خصوصی و دولتی 
که نزد نهاد ناظر ثبت شده اند، مسئولیت بررسی و بازرسی انبارها را قبل از اینکه نهاد ناظر برای 

انبارها مجوز صدور قبض انبار قابل مبادله صادر کند، برعهده دارند.
مثال دیگر از سیستم گسترده  نهادی برای ارائه نظارت بر اجرای مقررات قانون قبض انبار، کشور 
اندونزی اس��ت. در اندونزی، مسئولیت اصلی با وزارت تجارت است و اجرای این قانون از طریق 
کمیس��یون تنظی��م مقررات بورس کاال انجام می گیرد. هی��أت نظارتی تحت نظر وزارت تجارت 
ایجاد شده است. هیأت نظارت در زمینه تنظیم فعالیت های مربوط به سیستم قبض انبار فعالیت 
می کند و وظیفه اعطای مجوز برای صدور مشتقات قبض انبار، بازرسی فنی انبار و رسیدگی به 
تخلف��ات قانون قبض انبار را برعهده دارد. هیأت نظارت بر اجرای قانون قبض انبار و مش��تقات 
آن ش��امل س��وابق قبض، انتقال مالکیت و تضامین نظارت دارد. فعالیت های مربوط به ارزیابی و 
یا اثبات تحقق الزامات مربوط به محصوالت، فرآیندها، سیس��تم ها و یا پرسنل به آژانس ارزیابی 

انطباق اختصاص داده شده و توسط هیأت نظارت تأیید می گردد.
ع��الوه ب��ر این، اندونزی مس��ئولیت ها را در دولت های منطقه ای و مرکزی تبیین نموده اس��ت. 
دولت مرکزی مس��ئول تنظیم سیاس��ت های ملی مربوط به سیس��تم قبض انبار است و توسعه 
استانداردهای کاال؛ ارائه امکانات برای تعاونی ها، کسب و کارهای کوچک و متوسط و کشاورزان 
در سیس��تم قبض انبار؛ و تقویت نهادهای سیس��تم قبض انبار و زیرساخت ها، به خصوص امور 
مالی و بازار حراج کاال را بر عهده دارد. از س��وی دیگر، دولت منطقه ای در تدوین سیاس��ت های 
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منطقه ای برای س��رعت بخشیدن به اجرای سیستم قبض انبار؛ توسعه کاالهای برتر در منطقه؛ 
و تسهیل توسعه بازار حراج کاال درگیر است.

الزم به ذکر اس��ت ک��ه هیأت نظارت دولتی، ممکن اس��ت برای خودتنظیم��ی بخش، با ایجاد 
ی��ک نهاد بخش خصوص��ی، وظایف نظارتی و اجرایی را فراهم کند. به عنوان مثال، ماهیت نهاد 
بخش خصوصی ممکن اس��ت یک س��ازمان خود تنظیم از انبارداران باشد. بسته به نوع سیستم 
قضایی کش��ور، قوانینی مانند ایجاد قوانین کس��ب و کار و استانداردهای انبار و ذخیره سازی که 
ب��رای اعضای اجباری اس��ت؛ نظارت بر عملکرد کس��ب و کار انبار برای انطب��اق آن با قوانین و 
اس��تانداردها؛ انجام آموزش و فعالیت های اطالعاتی و ... می توانند به برخی از قدرت های تنظیم 
کننده و نظارتی واگذار ش��وند. مهم این اس��ت که این نهاد بتواند انجام وظایف محوله به آن را 

تضمین کند.

نهادیبامشارکتدولتوبخشخصوصی
در برخی از کش��ورها، قوانین قبض انبار هیأتی ترکیبی ش��امل نمایندگان هر دو بخش دولتی 
و بخ��ش خصوص��ی را ایجاد می کند. گرد ه��م آوردن همه فعاالن مربوطه در اجرای سیس��تم 
قبض انبار باعث اطمینان خاطر ذی نفعان خواهد ش��د. ذینفعان مربوطه در سیس��تم قبض انبار 
ممکن اس��ت شامل کشاورزان و سازمان های آن ، تعاونی ها، بانک ها، سازمان های بیمه و سازمان 
انبارداران، و همچنین وزارتخانه کش��اورزی، صنعت و تجارت باش��ند. قانون سیستم قبض انبار 

قدرت و وظیفه نهادهای مختلف را تعریف می کند. 
اوگان��دا ی��ک نمونه بارز از یک نهاد با قدرت اجرایی متش��کل از نمایندگان هر دو بخش دولتی 
و خصوصی اس��ت. قانون س��ال 2006 یک نهاد جدید ش��امل هر دو نمایندگان دولتی و بخش 
خصوص��ی را به عنوان نه��اد تنظیم کننده و نظارتی ایجاد نمود: نهاد ناظر سیس��تم قبض انبار 
اوگاندا. اعتبار مالی این نهاد توس��ط مجلس تعیین شده است که برای صدور، بازرسی و نظارت 
ب��ر مجوز انبار و هر گونه فعالیت دیگر که نهاد ممکن اس��ت به ازای آن وجوه دریافت کند و یا 
ب��رای انجام وظایف آن قرض بگیرد تأمین می گ��ردد. هیأت نظارت از ذینفعان بخش خصوصی 
و دولت��ی: نمایندگان��ی از وزارت تجارت، انجمن حمل و نقل اوگان��دا، انجمن بانکداران اوگاندا، 
انجمن بیمه گران اوگاندا، اتاق بازرگانی اوگاندا، تعاونی ها، بخش خصوصی و کش��اورزان تشکیل 

شده است.
به طور بس��یار مش��ابه در تانزانیا، قانون معرف سیس��تم قبض انبار در س��ال 2005 یک نهاد 
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ترکیبی مس��ئول صدور مجوز و بازرسی انبارها را تأسیس نمود: هیأت صدور مجوز انبار تانزانیا. 
قانون، س��اختار داخلی، تأمین مالی و ترکیب آن را ش��رح می دهد. بر اس��اس قانون، این هیأت 
از نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی تش��کیل شده اس��ت. این نهاد طبق قانون به انتشار 
مق��ررات اجرایی می پردازد. با این حال، این قدرت به وزیر بازاریابی محصوالت کش��اورزی داده 

شده است که ممکن است در مواردی به هیأت نظارت اعتماد کند.
یک مثال از مش��ارکت بخش خصوصی در قالب یک کمیته کاماًل مش��ورتی، قانون کش��ور هند 
است. این کمیته  به ارائه مشاوره به نهاد نظارت و تنظیم مقررات در حوزه مسائل فنی می پردازد 

و توصیه هایی برای اجرای قانون انبارداری ارائه می دهد.

3-3-صدورمجوزونظارتبرانبارها
انواع مختلفی از انبارها وجود دارد. انبار خصوصی بخش��ی از عملیات کلی یک ش��رکت ش��امل 
عمده فروش��ی یا خرده فروشی کاالهای ذخیره شده می باش��د. در مقابل، یک انبار عمومی محل 
ذخیره س��ازی کاالهای ش��خص ثالث توس��ط انبارداران در ازای مبلغی مش��خص اس��ت. انبار 
عمومی مزای��ای مختلفی دارد. این  انبارها می توانند کاالها را ب��رای تولیدکنندگان که امکانات 
ذخیره س��ازی کافی را ندارند ذخی��ره نمایند. آن ها قبض انبار را به عن��وان وثیقه برای بانک ها 
ی��ا دیگر ارائه دهن��دگان وام اعتباری ص��ادر می کنند. انبارها پس از دریاف��ت محصوالت، آن ها 
را درجه بن��دی نموده و برایش��ان گواهینام��ه کیفیت صادر می کنند، که ب��ه نوبه خود می تواند 

استانداردهای کلی کیفیت کاال را بهبود بخشد.
ب��ا این حال، س��پرده گذاران و اعتباردهندگان تنها در صورت��ی از انبارهای عمومی و قبض انبار 
اس��تفاده می کنند که به سیس��تم عملیات انبارداری اعتماد کنند. س��پرده گذار باید به توزین و 
درجه بندی اعتماد نماید. س��پرده گذاران و وام دهندگان باید مطمئن باش��ند که کاالها به طور 
امن نگهداری می شوند. ریسک وام دهندگان و سپرده گذاران مربوط به عملیات انبارداری، مانند 
آس��یب کاالها و یا تقلب، باید از طریق مجوز فعالیت انبارداری و سیس��تم نظارتی کاهش یابد. 
بنابراین، هدف اصلی از صدور مجوز انبار و قانون نظارت، کنترل بر عملیات انبارداری و اطمینان 
از یکپارچگی سیستم قبض انبار است. قانون صدور مجوز و نظارت بر انبارها معموالً از چند جزء 
اصلی تشکیل شده است. نخست، قانون معموالً ممنوعیت عمومی در برابر ورود به کسب و کار 
انبار بدون کس��ب مجوز از نهاد ذی صالح را معرفی می نماید. این عمل به نهادها اجازه می دهد 
تا کس��انی را که به بازار انبارداری وارد می ش��وند کنترل کنند. قانون انبارداری الزامات ورود به 
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بازار و معیارهای نهاد ذی صالح برای اعطا، رد، تعلیق و یا لغو مجوز را تعیین می کند. ش��فافیت 
بای��د از طریق ثبت انبارهای دارای مجوز و ارائه اطالعات عمومی در مورد انبارهای دارای مجوز 
و الزامات صدور مجوز تضمین ش��ده باش��د. بازرسان انطباق با الزامات صدور مجوز و مفاد قانون 

قبض انبار را کنترل می کنند.
سطح جزئیات موجود در قانون برای صدور مجوز و بازرسی انبار به عوامل مختلف بستگی دارد 
که عبارتند از س��نت های قانونی در کش��ور، سطح توسعه زیرساخت های روستایی و انبارداری و 

منابع در دسترس.

تعهداتبرایکسبمجوز
قانون گذاران انبارها را ملزم به کسب مجوز می کنند تا اطمینان یابند می توانند کسانی را که وارد 
بازار انبارداری می ش��وند و خدمات انبارداری و صدور قبض )قابل مبادله( ارائه می کنند کنترل 
کنند. در قانون باالدستی بیشتر کشورها، فردی که متمایل به راه اندازی کسب و کار انبار است 
باید از مراجع ذیصالح مجوز بگیرد. با توجه به س��نت کلی حقوقی در هر کش��ور، این مجوز به 
شکل یک “مجوز”، “گواهی ثبت”، “ گواهینامه” و ... می باشد. )در این مطالعه، “مجوز” استفاده 
ش��ده است.( تعهدات برای به دست آوردن مجوز معموالً باید در قانونی در سطح پارلمان تعیین 

شود.
طراحی سیستم صدور مجوز می تواند برای بهبود شرایط در راستای یکی از چندین هدف ممکن 
تغییر کند. دولت می تواند سیس��تم مجوز انبار را به طور مس��تقیم اداره نماید، از جمله بازرسی 
انبار به جهت صدور مجوز و کنترل انبارها برای بررس��ی انطباق، و یا محدود کردن توجه خود 
به فعالیت های خاص، که معموالً صدور قبض انبار قابل مبادله مدنظر اس��ت. این مورد در هند 
برقرار ش��ده اس��ت که در آن هیچ فردی نمی تواند  فعالیت انبار را بدون گواهی ثبت صادر شده 
تح��ت قانون راه اندازی کند. با این ح��ال، گواهی ثبت انبار برای قبض انبار غیرقابل مبادله الزم 
نیست. در فیلیپین، سیستم صدور مجوز دو سطح دارد که در یک سطح آن، صدور مجوز برای 
همه گردانندگان انبار غالت مورد نیاز اس��ت، اما در سطح دیگر مجوز فقط برای انبار غالتی که 

به دنبال صدور قبض انبار قابل مبادله هستند، مورد نیاز است.
همچنین، قانون گذار ممکن اس��ت منافع ویژه ای در اختص��اص منابع به یک کاال و یا یک بخش 
اس��تراتژیک برای اقتصاد کش��اورزی کشور در نظر گرفته باش��د. این رویکرد، به عنوان مثال، در 
قزاقس��تان، در نظ��ر گرفته ش��د که در آن تنها انب��ار غالت نیاز به مجوز دارد. به طور مش��ابه در 
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اوکراین، الزامات صدور مجوز خاص برای تأسیس انبار غالت در نظر گرفته شده است. قانون گذار 
نیز ممکن است یک سیستم خاص قبض انبار به منظور دسترسی به وام به ازای قبض انبار و برای 
جذب وام دهندگان ایجاد کند. بر این اساس، قانون مجوز خاص برای انبار به جهت استفاده در این 
سیستم معرفی می کند. فیلیپین سیستم داوطلبانه ای برای الزامات صدور مجوز اضافی ایجاد کرده 
است. سیستم تضمین کوایدن به عنوان یک طرح داوطلبانه ویژه برای غالت معرفی شد. به منظور 

شرکت در طرح تضمین کوایدن، انبارها باید مجوز رسمی خاصی را به دست آورند.

الزاماتمجوز
پس از سازماندهی تعهدات دریافت مجوز، قانون گذاران باید تعیین کنند که تحت چه شرایطی 
مج��وز اعطا می گردد. اکثر کش��ورها الزاماتی را در قوانین باالدس��تی برای صدور مجوز عمومی 
دارند و تعیین س��ایر جزئیات را به مقررات اجرایی می س��پارند. ش��رایط تعریف شده باید شامل 
امکانات انبارداری و پرس��نل مناس��ب و واجد شرایط برای فعالیت  انبارداری و ذخیره سازی امن 
کاالهای س��پرده ش��ده باش��د، و همچنین متقاضی واجد ش��رایط برای راه اندازی انبار به ارائه 
تضامین کافی برای تعهدات خود تحت قانون قبض انبار بپردازد. الزامات صدور مجوز را می توان 

در چند دسته تقسیم بندی نمود:
 الزاماتزیربناییبرایذخیرهسازیدرانبار. قانون باید زیرساخت های مورد نیاز 
را ب��ه گونه ای تعیین نماید تا اطمینان حاصل کند که امکانات انبار برای ذخیره س��ازی 
و رس��یدگی به کاالهای مورد درخواس��ت کفایت می کند. این الزامات شامل محل انبار، 
زیرس��اخت های محلی، سیس��تم های امنیتی، امکانات دفتری، سیستم توزین، سیستم 
نمونه برداری، سیس��تم تعیین کیفیت محصول، سیس��تم تمیز کردن، سیس��تم خشک 

کردن، سیستم حمل و نقل داخلی، سیستم ذخیره سازی و سیستم تهویه می باشد.
این الزامات می بایست توسط مقررات اجرایی مشخص شود. اطالعات مورد نیاز تا حدودی 
به وضعیت موجود کش��ور بستگی دارد: وضعیت عمومی زیرساخت های روستایی، میزان 
پیشرفته بودن زیرساخت های انبارداری موجود، کاالهای ذخیره شده، شرایط آب و هوایی 
و عوامل دیگر. به عنوان مثال، ش��رایط صدور مجوز برای انبارداری محصوالت کشاورزی 
در تانزانیا و اوگاندا با شرایط انبارداری غالت در قزاقستان متفاوت است. برای اوگاندا، و 
بس��یار مشابه برای تانزانیا، قانون گذاران الزامات فیزیکی برای انبار مشخص نموده اند، از 
جمله این که انبار در طول س��ال در دس��ترس باشد، ساختمان مناسبی داشته باشد، به 
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طور کامل محصور و به اندازه کافی مسقف، برای جلوگیری از نشت و دسترسی پرندگان 
و جوندگان، باش��د و شرایط ورودی انبار برای به حداقل رساندن نشت آب و گل به انبار 

مناسب باشد و حتی مطابق با الزامات سیاست بیمه ای باشد.
در یک مورد پیچیده تر از سیستم انبارداری، قانون برای انبار غالت در قزاقستان الزامات 
فیزیکی ش��امل کنترل دسترس��ی، تجهیزات توزی��ن و تجهیزات ذخیره س��ازی، تهویه 
مطبوع، ماش��ین آالت و خش��ک کن غالت )اگر به عنوان بخش��ی از خدمات انبارها ارائه 
ش��ود(، تجهیزات فرآوری، تجهیزات کالیبراسیون، و انطباق با الزامات زیست محیطی را 
مش��خص می کند. عالوه بر این، انبارها ممکن است برای ثبت قبض انبار و دسترسی به 

فناوری اطالعات به اینترنت نیاز داشته باشند.
 ش�رایطگردانندگانانبار. برای اطمین��ان از اینکه انبارداران به طور قانونی و مالی 
قادر به مدیریت یک انبار عمومی هستند، قوانین معموالً الزاماتی را که باید برآورده شود 
تعیین می کند. انباردارانی که مجوز کس��ب کرده اند به طور قانونی مسئول انبار هستند. 
برای اطمینان از اینکه انبارداران حق استفاده از ساختمان را دارند، بر اساس قانون اغلب 
باید انبارداران صاحب انبار باش��ند. در سیس��تم های دیگر، انبارداران ممکن است مالک 
انبار نباش��ند و یا حتی اجاره نامه به نام وی نباش��د. عالوه بر این، برای اطمینان از اینکه 
انبارداران پش��توانه مالی کافی دارند معموالً نیاز است شرط حداقل توان مالی مورد نیاز 
را برآورده کنند. در برخی از کشورها، این شرط به شکل ارائه سرمایه می باشد که اثبات 
توانایی مالی کافی برای انجام انبارداری و یا مطابق با مجموعه ای از حداقل سرمایه الزم 

است.
سوء پیشینه متقاضی انبارداری نیز باید در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، تحت قانون 
انب��ار برزیل، متقاضی انبارداری که س��ابقه جعل، ورشکس��تگی، اختالس، نقض اعتماد، 
فریب یا سرقت داشته است نمی تواند مجوز انبار را کسب کند. به طور مشابه در تانزانیا، 

این مورد وجود دارد.
 الزام�اتکارکن�انانبار.الزامات مجوز انبار، اغلب ش��رایط پرس��نل انبار را نیز در 
نظ��ر می گیرد. آن ها باید به اندازه کافی آموزش دیده و واجد ش��رایط انجام فعالیت های 
انبارداری مانند توزین و درجه بندی کاالها پس از سپرده گذاری باشند. به عنوان مثال در 
قزاقس��تان، الزامات صدور مجوز برای انبار غالت شامل به کارگیری کارکنان با تخصص و 
تحصیالت فنی مناسب است. در هند و برزیل، صدور گواهینامه و مجوز رسمی مورد نیاز 
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شامل این است که انبارها پرسنلی را در اختیار گیرند که الزامات آموزشی برای کارکنان 
را برآورده سازند. در ترکیه، نیز این شرایط برقرار است.

 تضامی�نعملکرد.برای اطمین��ان از اینکه س��پرده گذاران و وام دهندگان حقوق و 
منافع خود را در صورت آس��یب و یا از دست دادن کاالی ذخیره شده به دست می آورند، 
بر اس��اس مقررات صدور مجوز معموالً انبار نیاز دارد که بیمه، وثیقه و یا س��ایر تضامین 
عملک��رد را ارائه دهد. این تضمین، حتی قبل از ش��روع بهره برداری از انبار الزم اس��ت، 
زیرا که ریس��ک های بالقوه را تحت پوش��ش قرار می دهد. این ریس��ک ها شامل آسیب و 
یا از دس��ت دادن کاالهای ذخیره ش��ده ناش��ی از بالیای طبیعی، سهل انگاری و یا تقلب 

گردانندگان انبار و یا پرسنل آن می شوند.
 قواع�دعملیات�یوکارمزده�ایذخیرهس�ازی.همچنین برای س��پرده گذاران، 
وام دهندگان و دیگر ش��رکت کنندگان مهم است که چگونه یک انبار اداره می شود. تمام 
فعاالن بازار زمانی که همه عملیات انبارداری هماهنگ با مجوز انبار باشد منتفع خواهند 
ش��د. زمانی که فعالیت انبار توسط مقامات نظارتی بررسی می شود، سپرده گذار می تواند 
به هر انبار دارای مجوزی مراجعه نماید و انتظار سطح مشابهی از خدمات را داشته باشد. 
به عنوان مثال، در فرانس��ه متقاضیان مجوز انبار نیاز اس��ت که پیش نویس قواعد اجرایی انبار را 
برای ایجاد انبار ارائه دهند. در آرژانتین، متقاضیان ملزم به ارائه قوانین عملیاتی و اجرایی خود، 
از جمله سیس��تمی برای نظارت و تمیز کردن انبار و حداکثر کارمزد س��پرده گذاری و عملیات 

دیگر، مانند بیمه، فرآوری غالت، تمیز کردن غالت و خشک کردن آن می باشند.
ب��رای گرفتن مجوز تحت سیس��تم قبض انبار ف��درال آمریکا، متقاضیان باید نش��ان دهند که 
سیاس��ت های اجرایی انبار آن ها مطابق با اس��تانداردهای صنعتی است. برای اطمینان از کنترل 
مستمر و اینکه انبار قواعد عملیاتی خود را پس از اخذ مجوز تغییر نمی دهد، قانون برزیل تصریح 
می کند که هرگونه تغییرات بعدی در عملیات و یا تعرفه باید توس��ط نهاد صدور مجوز تصویب 

و منتشر شود.
صدور، تعلیق و لغو مجوز. نهاد صدور مجوز زمانی مجوز را اعطا می کند که همه شرایط برآورده 
ش��ود. مجوز ممکن اس��ت برای انواع خاصی از کاالها داده شود. به عنوان مثال در اوگاندا، پس 
از اینک��ه الزام��ات صدور مجوز برآورده ش��د، نهاد ناظر می تواند مجوز کار ی��ک انبار عمومی یا 
خصوص��ی را برای ذخیره س��ازی انواع خاصی از کاالها که انبار برای آن تجهیز ش��ده اس��ت و 
گردانندگان انبار قادر به مدیریت آن هس��تند صادر نماید. معموالً، قانون مدت زمان محدودی 
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را برای اعتبار مجوز انبار و ثبت آن مشخص می کند، که در بسیاری از کشورها بین یک تا پنج 
سال متفاوت است. هنگامی که مدت اعتبار محدود باشد، کنترل انبارداری تقویت می شود، که 
ب��ه نوبه خود منجر به یکپارچگی فعالیت انبارداری می گردد. تانزانیا و فیلیپین مدت اعتبار یک 
ساله را برای مجوز انبار تعیین نموده اند. به طور مشابه در اوکراین، انبار غالت ساالنه برای کسب 
مجوز باید امکانات و شیوه های خود را با استانداردهای دولت مطابقت دهد. در ترکیه، مجوز انبار 
برای دو س��ال اعتبار دارد. در برزیل، مجوز های انبار برای ذخیره سازی محصوالت کشاورزی به 

مدت پنج سال، با فرض انطباق مستمر با الزامات صدور مجوز اعتبار دارد.
قبل از پایان مدت اعتبار، نهاد صدور مجوز ممکن است مجوز انبار را تحت شرایط خاصی تعلیق 
یا لغو کند، معموالً در مورد نقض یا عدم تطابق با الزامات قانون قبض انبار این اتفاق رخ می دهد. 
به عنوان مثال در اوکراین، اگر بعد از بازرسی انبار مشخص شد که انبار مطابق با الزامات نیست، 
نه��اد ص��دور، مجوز انبار را برای 30 روز به حالت تعلیق در م��ی آورد. انبار پس از آن باید تمام 

جنبه های عدم انطباق را اصالح نماید، در غیر این صورت مجوز باطل خواهد شد.
ثبت انبار و اطالع رس��انی عمومی. س��پرده گذاران و دیگر فعاالن می توانند قبل از ذخیره س��ازی 
کاال در یک انبار آن را بررس��ی کنند. آن ها همچنین می توانند برای بررس��ی به نزدیکترین انبار 
دارای مجوز و یا انبار عمومی دارای مجوز مراجعه کنند. برای اطالع عموم، نهاد صدور مجوز باید 
لیس��ت انبارهای دارای مجوز و یا انبارداران را منتشر کند. این عمل منجر به تقویت شفافیت و 

اعتماد به سیستم انبارداری می گردد.
برای اهداف کنترلی، انبارهای دارای مجوز به طور معمول در سیس��تم ثبت مرکزی که توس��ط 
مرجع صدور مجوز ایجاد ش��ده اس��ت ثب��ت می گردند. در برزیل و هند، اگ��ر نهاد صدور مجوز 
به انبار مجوز داد، آن را در لیس��ت قرار می دهند. در اوکراین، نهاد صدور مجوز، سیس��تم ثبت 
مرکزی برای انبار غالت دارای مجوز ایجاد نموده اس��ت. در قزاقس��تان، مقامات محلی لیس��ت 
عمومی همه ی انبارهای غالت دارای مجوز در دس��ترس را اعالم می کنند. قانون انبار فدرال در 
ایاالت متحده نیز هیأت نظارت را ملزم به انتشار لیست انبارهای دارای مجوز به منظور تسهیل 

آگاهی عمومی نموده است.
در برزی��ل، زمان��ی که به انبار مجوز داده می ش��ود، بای��د در روزنامه های محلی انتش��ار یابد و 
اطالع رس��انی گردد. به طور مش��ابه در اوگاندا، نهاد صدور مجوز، نام و آدرس کس��انی که مجوز 
دریافت کرده اند را منتش��ر و همراه با آن نیز یک لیس��ت از لغو مجوزهای انبارها همراه با دالیل 
ابطال آنها را اعالم می کند. در ترکیه این امر متفاوت اس��ت، تعهد اطالع رسانی عمومی بر عهده 
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انبارداران است که باید مجوز انبار را در روزنامه تجارت ترکیه منتشر کنند.
هنگامی که الزامات صدور مجوز در دس��ترس عموم قرار گرفت، ش��فافیت و اعتماد در سیستم 
تقویت می شود. این امر به سپرده گذاران، وام دهندگان و دیگر فعاالن اجازه می دهد تا ریسک های 
مرتبط با ذخیره س��ازی کاال در انبارها، و همچنین ریس��ک های مرتبط با وام در برابر قبض انبار 
صادر شده را بهتر ارزیابی نمایند. به عنوان مثال، بورس کاالی اوگاندا )UCE(، که نهاد نظارتی 

فعلی این کشور است، معیار دقیق صدور مجوز برای انبارها را هر ساله منتشر می کند.
الزامات اجرایی انبار دارای مجوز. عالوه بر تعهدات انبارها برای انطباق با الزامات صدور مجوز و 
بازرسی، قانون می تواند الزامات نظارتی و اجرایی اضافی را به انبارهای دارای مجوز تحمیل کند. 

موارد زیر از جمله الزاماتی است که در بسیاری ازکشورها وجود دارد:
الف( الزامات نگهداری سوابق و گزارش دهی؛

ب( الزامات معامله در نوع کاالهایی که انبار مجاز به ذخیره سازی است؛

نگهداری سوابق و گزارش دهی. قانون هر کشوری باید نیاز صریح و روشن برای نگهداری سوابق 
انبارداران را بیان کند. الزامات نگهداری س��وابق به افزایش اعتماد به سیستم و حداقل رساندن 
جعل س��ند )قبض( کمک می کند. اکثر سیستم های قانونی حفظ سوابق دقیق از تمام کاالهای 
سپرده شده و ترخیص شده، و همچنین هر گونه قبض انبار صادر شده، گم شده، جایگزین شده 
و یا تسلیم شده را الزم می دانند. ذکر این نکته الزامی است، در سیستم قبض انبار الکترونیکی، 
نگهداری سوابق توسط انبار به طور قابل توجهی متفاوت از سیستم قبض انبار کاغذی می باشد.

در آرژانتین الزم اس��ت که انبارها سفارش��ات را بر اساس مقدار موجود و به ترتیب زمانی، مانند 
جزئیات مربوط به تمام محصوالت سپرده شده در انبار از جمله اطالعات مربوط به نوع، کیفیت، 
کمیت، صاحبان، ش��ماره س��ریال )در صورت وجود( و مدت ذخیره س��ازی نگهداری کنند. در 
مواردی که کشور یک سیستم ثبت متمرکز برای قبض انبار ایجاد کرده است، انبارها می توانند 
بیش��تر داده های قبض و یا هر گونه اطالعات را با توجه به عملیات انبار عرضه کنند. جمع آوری 
س��وابق انبار می تواند برای دولت ها که آمار اس��تفاده از سیستم قبض انبار را گردآوری می کنند 
مفید باشد. در اوکراین، انبارها باید به صورت ماهانه، آمار مقدار و نوع غالت ذخیره شده در انبار 
را ب��ه وزارت کش��اورزی و مواد غذایی برای کمک به دولت جهت تعیین سیاس��ت های کنترلی 

بخش ارسال کنند.
معامالت در نوع محصوالتی که انبار مجاز به ذخیره س��ازی اس��ت. قانون گذار به صراحت ممکن 
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اس��ت تصمیم به منع انبارهای دارای مجوز از تجارت در محصوالتی که در انبار ذخیره ش��ده اند 
نماید. منطق سیاس��ت منع معامله این اس��ت که اگر یک انبار اقدام به خرید و فروش کاالها از 
نوع محصوالت ذخیره شده نماید، این ریسک وجود خواهد داشت که انبار محصوالت ذخیره شده 
را تج��ارت کند و قادر به ارائه آن ها در زمان ترخیص کاال نباش��د. چنین منعی قبض انبار را به 
وثیقه کم خطرتری تبدیل می کند و اطمینان حاصل می شود که محصوالت ذخیره شده در انبار 
در زمان سررس��ید در دسترس هس��تند. در حالی که برخی از کشورها شامل ممنوعیت تجارت 
در نوع محصوالت ذخیره شده هستند بسیاری از کشورها به طور ضمنی اجازه تجارت کاالها را 
به انبارها می دهند. این نکته قابل ذکر اس��ت که در برزیل تحت قانون 9973 س��ال 2000، به 

صراحت انبارها مجاز به تجارت در نوع محصوالت کشاورزی ذخیره شده در انبار هستند.
بازرس��ی. بازرس��ی انبار برای اطمینان از یکپارچگی و اعتماد به سیس��تم قبض انبار بسیار مهم 
اس��ت. بازرسی، اطمینان از انطباق با شرایط مجوز انبار و قانون قبض انبار را فراهم می کند. هر 
زمان که قانون تعهداتی برای صدور مجوز انبارها را معرفی کند، نیاز به نظارت و بازرسی انبارها 
پیش می آید که باعث تقویت اعتماد س��پرده گذاران، وام دهندگان و خریداران به سیستم قبض 
انب��ار می گردد. همچنی��ن رقابت بین انبارها را تحت قوانین تضمین می کند. بازرس��ی می تواند 

توسط نهاد مسئول باالدستی یا نهادهای بخش خصوصی انجام شود.
تمام قوانین بازنگری ش��ده، بازرس��ی انبارها را به دنبال خواهند داش��ت. همه کش��ورها در این 
مطالعه برای نظارت و بازرس��ی انب��ار پس از اعطای مجوز اقدام می کنند. این بازرس��ی ها تمام 
الزامات صدور مجوز را ش��امل می شود. پس از آن، بازرسی معموالً در فواصل مشخص شده و یا 
اعالم نشده برای کنترل انطباق انبار با مفاد مجوز و قوانین قبض انبار صورت می گیرد. بسیاری 

از کشورها نیز بازرسی ساالنه را انجام می دهند.
به عنوان مثال در هند، پس از این که انبار مجوز گرفت، آژانس صادرکننده مجوز، بازرسی از انبار 
ثبت شده را ساالنه یک بار انجام می دهد. در قزاقستان و اوکراین، انبار غالت پس از اخذ مجوز 
باید س��االنه بازرسی شوند. تحت سیس��تم انبار فدرال در ایاالت متحده آمریکا، نهاد نظارتی به 
بازرس��ی انبارهای دارای مجوز در فواصل اعالم نشده جهت بررسی انطباق با الزامات می پردازد. 
اکثر کش��ورها از جمله فیلیپین و اوگاندا بازرس��ی انبارهای دارای مجوز را در هر زمانی توس��ط 
مرجع قانونی الزم می دانند. بازرسی اعالم نشده، به طور مؤثر بر اطمینان انطباق با قانون کمک 

می کند.
با هدف بازرسی، قوانین می توانند شامل الزامات گردانندگان انبار در ارائه اطالعات جهت بررسی 
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به مقامات نظارتی باشد. در فرانسه، عالوه بر بازرسی، گردانندگان انبارها به طور کلی باید در ماه 
اول هر سال گزارش فعالیت سال گذشته خود را به مقامات بازرسی ارائه دهند.

بس��ته به س��نت حقوقی، قوانی��ن به نهاد نظارتی اج��ازه تعیین نهادهای بخ��ش خصوصی و یا 
اش��خاص برای انجام بازرس��ی را می دهد. به عنوان مثال در اوگاندا، نهاد نظارتی مجوز بازرسی 
انبار را برای اش��خاص دیگر عالوه بر پرسنل خود صادر نموده است. این بازرسان خصوصی باید 
ف��وراً بی نظمی ه��ا را به مقامات گزارش دهند. در برزیل، انبارهای کش��اورزی الزم اس��ت برای 
صدور مجوز از طریق پیمانکار بازرس خصوصی که تحت نظارت وزارت کش��اورزی، دام و تأمین 

موادغذایی است درخواست بدهند.
باید توجه داش��ت که بازرس��ی انبار بخش حساسی از قانون مدنی اس��ت که باید بر پایه قانون 

مجلس و تحت نظارت نهاد مسئول باالدستی صورت گیرد.

3-4-تضامینعملکردانبار
هدف کلی قانونی برای تضمین عملکرد انبار حفظ حمایت از حقوق سپرده گذاران، وام دهندگان 
و س��ایر دارندگان قبض انبار می باشد. اش��کال مختلف تضامین عملکرد باید از حقوق دارندگان 
قبض در صورت نکول انبار یا ناتوانی آن در ترخیص محصوالت ذخیره شده حفاظت کند. از نقطه 
نظر وام دهندگان، این عمل باعث می شود ریسک وام با پشتوانه قبض کاهش یابد و به نوبه خود 
باعث جذب اعتبارات به ازای قبض انبار به عنوان وثیقه می گردد. عالوه بر این، اگر وام دهندگان 
به سیس��تم اعتماد کنند و قبض انبار به عنوان وثیقه به اندازه کافی کم خطر باش��د، آن ها اقدام 
به ارائه اعتبار در نرخ مقرون به صرفه تری به تولیدکنندگان و حتی کشاورزان خرد می نمایند. 
چارچوب قانونی سیس��تم قبض انبار می بایست نوعی از تضامین عملکرد انبار و ذخیره سازی را 
مش��خص کن��د. یک قانون گذار می تواند چندین نوع از تضامی��ن عملکرد را تعیین کند، به طور 

خاص:
  بیمه اجباری، ضمانت نامه اجرایی یا اعتبارنامه؛

 صندوق غرامت یا تضمین؛
 رایج تری��ن تضمین عملکرد به عنوان الزامات مج��وز، بیمه اجباری و یا وثیقه اجرایی 
توس��ط گردانندگان انبار اس��ت. برخی از کش��ورها عالوه بر آن یک صندوق اجباری یا 

داوطلبانه ضمانت تأسیس می کنند که عمدتاً انبارها در تأمین مالی آن سهیم هستند.
 بیمه اجباری، ضمانت نامه اجرایی یا اعتبارنامه. قوانین ممکن اس��ت برای گردانندگان 
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انب��ار ضمانت نامه اجباری را تعیین کنند. ضمانت نامه معموالً مورد حمایت نهاد ناظر در 
نظر گرفته می ش��ود، و به عنوان یک منبع تضمین شده برای جبران خسارت در صورت 
ناتوانی انبار در ایفای تعهدات عمل می کند. به عنوان مثال در فیلیپین، انبارهای کاال به 
طور کلی برای اخذ مجوز نیاز به ارائه ضمانت نامه دارند؛ میزان آن توسط وزارت تجارت و 
صنعت تعیین شده و باید حداقل یک سوم از ارزش بازاری محصوالت ذخیره شده در انبار 
را شامل شود. با این حال، در برخی موارد، این مورد به تنهایی برای جذب وام دهندگان 

برای ارائه وام به ازای قبض انبار کافی نیست.
 قانون نیز می تواند بیمه محصوالت ذخیره ش��ده در انب��ار را الزامی کند. بیمه معموالً 
ریسک های خارج از کنترل انبارداران را پوشش می دهد و در مورد سهل انگاری انبارداران 
و ی��ا فعالیت های غیرقانونی وی جبران خس��ارت نمی کند. در برزی��ل، قانون انبار برای 
محصوالت کش��اورزی انبارداران را ملزم به بیمه کردن محصوالت ذخیره ش��ده در برابر 
سیل و آتش سوزی و هر رویداد آب و هوایی می کند. محصوالتی که تحت گواهی سپرده 
و قبض انبار صادر شده اند باید در برابر هر نوع حادثه ای از قبیل آتش، رعد و برق، انفجار، 
سیل، طوفان، تگرگ و مواردی از این دست بیمه شوند. اغلب، قوانین ترکیبی از تضامین 
را مش��خص می کنند. در آرژانتین انبار دارای مجوز باید نس��بت به ارائه ضمانت نامه ای 
در س��طح تعیین ش��ده توسط وزارت کش��اورزی، دام و ش��یالت اقدام کند که حداقل 
10000 پزو و حداکثر 10 درصد از س��رمایه انبار اس��ت. برای صدور قبض انبار کاالهای 
ذخیره شده، در صورتی که کاال در حال حاضر توسط سپرده گذار بیمه نشده باشد، انبارها 
باید محصوالت را در برابر آتش سوزی در سطح تعیین شده توسط وزارت خانه بیمه کنند. 
در فیلیپین، برای صدور مجوز و ثبت انبار غالت عالوه بر ارائه وثیقه یا ضمانت نامه ای به 
مقدار و نوع تعیین ش��ده توسط سازمان ملی غذا، ارائه بیمه نامه آتش سوزی مورد تأیید 

سازمان ملی غذا نیز الزامی است.
 قانون می تواند انبار را ملزم به نوعی تضمین یا انتخاب انواع تضامین بکند. به عنوان مثال در 
 )USWA( ایاالت متحده آمریکا، انبارهایی که تمایل دارند تحت قانون انبار فدرال ایاالت متحده
مجوز بگیرند باید وثیقه برای تضمین انجام تعهدات خود ارائه دهند، و یا به عنوان جایگزین به 
ارائه تضامین مالی دیگر مانند تعهدات بدون قید و شرط تضمین شده، اعتبارنامه غیر قابل فسخ 

و یا عضویت در صندوق ضمانت یا بیمه دولتی بپردازند.
 انبار دارای مجوز ممکن اس��ت توسط نهاد ناظر ملزم به ارائه تضمین اضافی باشد. در 
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فرانسه، مقدار تضمین متناسب با س��طح ذخیره سازی توسط انبارداران تعیین می شود، 
که ممکن است این تضمین به صورت نقدی، اوراق بهادار قابل معامله در بازارهای تحت 
نظ��ارت و یا وام رهنی ارائه گردد. یکی دیگر از نمونه های مش��ابه را می توان در مقررات 
انبار غالت در قزاقستان یافت. گردانندگان انبار غالت می توانند میان صندوق ضمانت و 
یا ارائه بیمه خصوصی برای اجرای تعهدات تحت قبض انبار غالت یک گزینه را انتخاب 
کنند. صندوق ضمانت در ابتدا رواج داشت، اما به تازگی انبارداران تا حد زیادی بیمه را 
به دلیل هزینه های کمتر ترجیح می دهند. با این حال، در برخی از موارد بیمه نسبت به 

صندوق ضمانت جبران خسارت کمتری می کند.
 مقدار بیمه اغلب در قوانین باالدستی مشخص نشده و به مقررات اجرایی واگذار شده 
اس��ت. این بدین معنی اس��ت که نهاد اجرایی برای انطباق مقدار مورد نیاز به ش��رایط 
خاص انعطاف پذیر است. به عنوان مثال در هند، متقاضی باید به نهاد صادرکننده مجوز، 
سپرده بهادار )حواله بانکی و یا چک بانکی( از بانک ملی ارائه دهد. با این حال، انبارداران 
می توانند به میزان حداقلی که باید توس��ط بیمه پوش��ش داده ش��ود به نهاد ناظر وثیقه 
بدهند، همان طور که در تانزانیا این مقررات برقرار اس��ت. در آن جا قانون تعیین می کند 
که برای کسب مجوز، انبارداران ملزم به ارائه وثیقه به نهاد نظارتی هستند و این امر برای 
انجام تعهدات انبارداران تحت قوانین انبار کافی به نظر می رسد یا خیر. نهاد صادرکننده 
مجوز باید مقدار وثیقه را بسته به ارزیابی خود از فعالیت انبار تعیین نماید و توجه داشته 

باشد که کمتر از 10 درصد از ارزش کسب و کار انبار نباشد.
 صندوق ضمانت یا غرامت. عالوه بر موارد فوق قانون می تواند صندوق غرامت یا تضمین 
را ارائه دهد که باید انبار در آن مشارکت نماید و در صورت نکول انبار به سپرده گذاران 
و دارن��دگان قب��ض جبران خس��ارت می پردازد. ای��ن صندوق، ریس��ک وام دهندگان و 
سپرده گذاران به ویژه خس��ارت ناشی از تقلب و سهل انگاری فاحش گردانندگان انبار را 
تحت پوشش قرار می دهد. تعداد قابل توجهی از کشورها صندوق ضمانت و یا غرامت را 
به عنوان پاس��خ به عدم اعتماد وام دهندگان به قبض انبار به عنوان وثیقه ای امن معرفی 
کرده اند. یکی دیگر از مزایای این صندوق ها این است که وجود آن ها می تواند نرخ وثیقه 

و بیمه را کاهش دهد، در نتیجه به انبارهای کوچک اجازه می دهد وارد بازار شوند.
 چالش بالقوه، تأمین مالی اولیه صندوق غرامت یا ضمانت است. بودجه اولیه می تواند 
توس��ط دولت فراهم گردد، در حالی که بودجه پ��س از آن می تواند از کمک های انبار و 
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منابع دیگر گرفته ش��ود. به عنوان مثال در بلغارس��تان، صندوق ضمانت در سال 1999 
با وام 5/2 میلیون دالری س��ه س��اله بدون بهره تأسیس شد. به طور مشابه، در اوکراین، 
صندوق ضمانت در ابتدا با یک وام بدون بهره یک ساله از دولت اوکراین تأسیس شد. در 
قزاقستان، صندوق ضمانت در ابتدا توسط دولت به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی با تزریق 

سرمایه 15 میلیون دالری تأسیس شد )تجربه 4 را ببینید(.

تجربه 4:
صندوق غرامت در قزاقستان

مکانیزم اولیه صندوق ضمانت در قزاقس��تان به خوبی طراحی ش��د، که در آن انبار غالت برای صدور قبض انبار غالت 
می تواند بین صندوق ضمانت و بیمه خصوصی برای تضمین انجام تعهدات تحت قبض انبار غالت یکی را انتخاب کند. 
جبران خسارت توسط صندوق ضمانت حداقل 80 درصد از ارزش قبض انبار غالت را شامل می گردد و ارزش آن بر اساس 
کیفیت غالت تعیین می شود. متقاضی ادعای خسارت از صندوق باید نسخه ای از قبض انبار و تأیید بازرس محلی مبنی 
بر ناتوانی انبار در حفظ غالت ارائه دهد. نهاد اداری این صندوق ظرف مدت 30 روز تصمیم می گیرد و اگر ادعا پذیرفته 
شود ظرف مدت ده روز خسارت پرداخت می گردد. جبران خسارت در صورت تبرئه انبار از سهل انگاری، موارد فورس ماژور 
و یا سهل انگاری صاحب غالت ذخیره شده منتفی می گردد. صندوق ضمانت در ابتدا توسط دولت به عنوان یک نهاد غیر 
انتفاعی با تزریق سرمایه 15 میلیون دالری تأسیس شد. تأمین مالی صندوق از طریق هزینه های عضویت در صندوق و 

پرداخت حق عضویت ساالنه از انبارها تأمین می گردد.

روش ایجاد صندوق ضمانت در میان کشورها متفاوت است: در برخی کشورها مشارکت انبارها 
اجباری و در برخی دیگر داوطلبانه است. یک مثال از هر دو طرح مشارکت اجباری و داوطلبانه 
ایاالت متحده آمریکا است. طبق طرح داوطلبانه USWA مکانیزم ضمانت نامه باالدستی، الزامات 
ضمانت نامه ه��ای اجرایی انبار USWA اس��ت. این طرح داوطلبانه، طیف گس��ترده ای از قوانین 
ایالتی را تحت الشعاع قرار داده است و انبارها میان الزامات تعیین شده در سطح فدرال و الزامات 
سطح ایالت حق انتخاب دارند. در سطح فدرال مشارکت در یک صندوق بیمه یا صندوق غرامت 
که توسط دولت ایالتی مدیریت می شود یکی از چندین روشی است که انبار تحت مجوز فدرال 
می توان��د ب��رای ضمانت ارائه کند. روش دیگر ارائه ضمانت نام��ه اجرایی در جهت ضمانت انجام 

تعهدات ذیل مجوز اعطایی است.
در کش��ور آمریکا در سطح ایالتی، برخی از ایالت ها به معرفی صندوق غرامت به عنوان مکانیزم 
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تضامین انبار تحت کنترل خود در س��طح خاص و به صورت اجباری پرداختند. به عنوان مثال، 
ایالت تنسی صندوق ضمانت انبار غالت را در سال 1989 تأسیس نمود. این صندوق در ابتدا با 
3 میلیون دالر اعتبار راه اندازی شد و پس از اصالح قانون در سال 2011 میزان اعتبار صندوق 
به 10 میلیون دالر افزایش یافت. تولیدکنندگان باید به صندوق از طریق مالیات بر حجم تولید 
کمک کنند، تا زمانی که این صندوق به سطح مشخصی از اعتبار برسد. این صندوق برای جبران 
خس��ارت انبار غالت، به میزان 85 درصد از ارزش از دس��ت رفته محصوالت حداکثر به میزان 
100 هزار دالر طراحی ش��ده اس��ت. با این حال، زیان غالت تحت پوشش قبض انبار را تا 100 
درصد ارزش قبض انبار نیز جبران می کند. به گفته وزارت کشاورزی تنسی، با گذشت 25 سال 
از فعالیت صندوق غرامت، به 76 تولیدکننده برای خساراتی چون ناتوانی انبار در ایفای تعهدات، 

به ارزش حدود یک میلیون دالر جبران خسارت پرداخت شده است.
به طور مش��ابه، ایالت آیووا، یک ایالت پیشرو در تولید محصوالت کشاورزی، به معرفی صندوق 
ضمانت انبار غالت پرداخت. انبار دارای مجوز باید به این صندوق بر اساس ظرفیت ذخیره سازی 
خود کمک کند. س��پرده گذاران پس از ناتوانی انبار در ایفای تعهدات می توانند به این صندوق 
ب��رای جبران خس��ارت مراجعه نموده و در ص��ورت تأیید ادعا تا 90 درص��د از ارزش غالت از 
دس��ت رفته را حداکثر تا مبلغ 150000 دالر دریافت کنند. قانون روش های دقیقی را برای به 
کارگرفتن و تعیین مالیات به جهت تأمین مالی صندوق و برای جبران خسارت شرح داده است. 
با این حال، اس��تفاده از صندوق ضمانت همگانی نیست، و چند ایالت که تولیدات باالیی دارند، 

مانند نبراسکا، صندوق ضمانت را به کار نگرفته اند.
در فیلیپین سیستم تضامین اختیاری نسبتاً منحصر به فردی از نظر مکانیزم تضمین وجود دارد. 
چارچوب قانونی ش��امل الزامات ضمانت نامه اجباری اس��ت، با این حال بانک ها، تمایلی به قبول 
کاالهای کشاورزی به عنوان وثیقه ندارند. در نتیجه، یک طرح اعتباربخشی داوطلبانه برای انبار 
از طریق سیس��تم تضمین کوایدن، که ترکیبی از اج��زای صندوق ضمانت با اجزای دیگر مانند 
بازرس��ی است، تأسیس شد. انبار مشارکت کننده باید الزامات اضافی برای تضمین عملکرد خود 
ارائه دهد. عالوه بر این، هنگامی که قبض انبار وثیقه می ش��ود و یک وام بر اس��اس آن منتش��ر 
می ش��ود، بانک وام دهنده از سازمان تضمین اعتبار روستایی )Quedancor( درخواست تضمین 
می نماید. تضامین سازمان تضمین اعتبار روستایی تا 80 درصد از ارزش کاالهای ذخیره شده را 

در صورت نکول انبار جبران می کند )تجربه 5 راببینید(.
کش��ورهای دیگر، از جمله اوکراین، ترکیه و اندونزی، به راه اندازی صندوق ضمانت اجباری که 
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انبارهای دارای مجوز باید در آن ش��رکت کنند پرداختند. در اوکراین، در طول سال اول اجرای 
قانون غالت، س��ال 2002، قبض انبار غالت را معرفی کرده بود؛ اما سیستم قبض انبار غالت به 
عنوان یک تس��هیل کننده اعتبارات به دلیل عوامل خاصی از جمله عدم اعتماد مؤسسات مالی 

وام دهنده بهینه عمل نکرد.

تجربه 5:
طرح تضمین کوایدن در فیلیپین

مکانیزم تضمین )الزامات ضمانت نامه اجباری( توس��ط قانون ضمانت انبار در س��ال 1932 ایجاد ش��د. بانک ها کاالهای 
کشاورزی را به عنوان وثیقه در نظر نمی گرفتند و به این ترتیب، سیستم به طور گسترده برای امور مالی کشاورزی استفاده 
نمی شد. با تأسیس سیستم تضمین کوایدن این رویه تغییر کرد. برنامه تأمین مالی کوایدن در سال 1978 تحت نظر انجمن 
صندوق تضمین )از سال 1992، کوایدن و تضمین اعتبار روستایی( به جهت »سرعت بخشیدن به جریان سرمایه گذاری 

و منابع اعتباری در جهت رشد و توسعه بهره وری روستایی، اشتغال و کسب و کار” ایجاد شد.
ب��ا هدف جذب بانک ها ب��ه وام دادن در ازای قبض انبار به عنوان وثیقه، به ط��ور خاص، ترکیبی از تضمین های اضافی 

شخص ثالث، اعتبارنامه های انبار، بازرسی های انبار و گواهی نامه های انبار را به کار گرفت.
مشارکت در طرح تضمین کوایدن داوطلبانه است. وام تحت طرح تضمین کوایدن تا 180 روز برای برنج و 90 روز برای 
سایر غالت می باشد. در طول مدت 180 روز دوبار بازرسان طرح کوایدن از محصوالت ذخیره شده در انبار بازرسی می کنند. 

طرح کوایدن تا 80 درصد ارزش محصوالت در انبار را تحت پوشش قرار می دهد. 

برای تضمین عملکرد تحت قبض انبار و کاهش ریس��ک وام دهندگان، در س��ال 2012 اوکراین 
صندوق ضمانت را از طریق اصالح قانون غالت تأس��یس نم��ود. تمام انبارهای غالتی که قبض 
انب��ار صادر می کنند بای��د به عضویت صندوق درآمده و به صندوق ب��ا توجه به میزان محصول 
پذیرفته شده در انبار کمک کنند. اگر دارنده قبض انبار، قبض را برای ترخیص کاالها ارائه دهد 
و انبار در ترخیص غالت ذخیره شده نکول کند، دارنده قبض می تواند برای بازپرداخت از صندوق 
ضمان��ت ت��ا 90 درصد از ارزش کاالها اق��دام کند. صندوق ضمانت س��اختار قانونی و مدیریتی 

مختص به خود را دارد.
این صندوق در ابتدا با یک وام بدون بهره یک س��اله از دولت اوکراین تأس��یس گردید، تأمین 
مال��ی صندوق از طریق هزینه های عضویت انبارها و مش��ارکت منظ��م انبارها، درآمد حاصل از 
س��رمایه گذاری صندوق در اوراق بهادار دولتی، جریمه پرداخت ش��ده توسط انبارها و پرداخت 

بهره از سپرده صندوق در بانک ها صورت می گیرد. 
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به طور مشابه، انبارهای دارای مجوز در ترکیه الزم است در یک صندوق جبران خسارت شرکت 
کنند که تحت مقررات صندوق جبران خس��ارت انبارهای مجوزدار نظارت می ش��وند. هدف این 
صندوق تنها جبران خس��ارت س��پرده گذار در صورت نکول صندوق در ایفای تعهداتش نیست، 
بلکه برای توس��عه انبارهای مجوزدار، آموزش، مدیریت و نظارت و همچنین هزینه هایی که در 
راس��تای وظایف تعیین شده در قانون انبارهای مجوزدار اس��ت، نیز هزینه می کند. این صندوق 
از چند طریق تأمین مالی می ش��ود: هزینه  خدمات پرداخت شده توسط انبارداران دارای مجوز، 
ده درص��د از کارمزدهای ثب��ت محصول برای خرید و فروش اوراق بهادار مربوطه، 5 در ده هزار 
درصد از ارزش محصوالت مبادله ش��ده از طریق اوراق بهادار، بهره پول، پرداختی های دولت یا 

مشارکت اعضا و سایر منابع.
در اندون��زی، سیس��تم قبض انبار به دلیل اینک��ه قادر نبود تا در هنگام ناتوان��ی انبار در ایفای 
تعهدات مکانیزم امنی را فراهم کند، بسیار ناکارآمد بود.برای حل این مسئله، در سال 2011 با 
اصالح قانون، مؤسسه بیمه قبض انبار تأسیس شد. این مؤسسه بیمه به عنوان یک نهاد مستقل 
در جهت افزایش اعتماد فعاالن اقتصادی و افزایش یکپارچگی سیستم به وزارت تجارت گزارش 
می داد.ب��رای تأمین مالی آن، ب��رای ثبت مدیران انبار و برای ه��ر اوراق بهادر مبتنی بر کاالی 
ذخیره ش��ده کارمزدی را تعیین و دریافت می کند. مدیران انبار الزم اس��ت به عضویت مؤسسه 
بیمه درآیند و حق عضویت پرداخت کنند. وظایف مؤسس��ه بیمه ش��امل حفاظت از دارندگان 
قب��ض انبار و ی��ا اوراق بهادار در صورت نکول، ناتوانی و یا ورشکس��تی مدیران انبار می باش��د. 
مؤسس��ه بیمه در راس��تای انجام وظایف خود، برای بیمه کردن محصوالت مدیریت شده توسط 

انبار بیمه نامه های خود را تنظیم و اجرایی می کند.

3-5-حقوقوتعهداتطرفینقرارداد
سیس��تم قبض انبار توسط رابطه قراردادی بین انبارها و سپرده گذاران پایه گذاری می شود: انبار 
توافق می کند که کاالی سپرده شده را برای یک دوره مشخص زمانی نگهداری کند و سپرده گذار 
نی��ز توافق می کن��د که هزینه های ذخیره س��ازی را پرداخت نماید. در اکثری��ت قریب به اتفاق 
کش��ورها که در آن انبارداری رایج اس��ت، الزم است س��طح معینی از حداقل تعهدات مشخص 

گردد. این تعهدات حداقلی معموال نمی توانند توسط توافقات قراردادی نقض شوند.
تعهدات حداقلی انبار از حقوق سپرده گذاران، به ویژه کشاورزان خرد که اغلب نسبت به مسائل 
انب��ارداری آگاهی کاف��ی ندارند، حفاظت می کند. حداقل تعهدات انب��ار از حقوق وام دهندگان، 
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خریداران و سایر ذی نفعان این سیستم نیز حمایت می کند. به منظور اینکه قبض انبار به عنوان 
یک وثیقه کم ریس��ک شناخته شود، می بایست وام دهندگان از اینکه کاالی ذخیره شده پشتوانه 
قبض ها به خوبی تحت مراقبت و نگهداری قرار گرفته مطمئن باش��ند. این تعهدات می تواند از 
طریق قانون برای تمامی انبارها اجباری شود. همچنین تعهدات خاصی نیز عالوه بر آنها می تواند 
در قوانین سیستم های قبض انبار خاص گنجانده شود. عالوه ب تعهدات عمومی، برخی الزامات 

خاص نیز می تواند برای نوع خاصی از انبار در نظر گرفته شود.
ف��ارغ از اینک��ه تعهدات مرتبط با تمام انبارها را در نظر داریم یا تنها تعهدات مرتبط با بخش��ی 
از یک سیس��تم قبض انبار، در بسیاری از ساختارهای قانونی موجود چندین تعهد کلیدی برای 
قرارداد انبارداری در نظر گرفته ش��ده اس��ت. این تعهدات کلیدی مرتبط می ش��وند با کل دوره 
انبارداری، از س��پرده پذیری گرفته تا نگهداری و تحویل کاال. مقررات عمومی مربوط به تعهدات 

طرفین قرارداد تحت قرارداد انبارداری را می توان به صورت زیر گروه بندی نمود:
  تعهدات اولیه و اصلی طرفین قرارداد )انبار و سپرده گذاران(

  تعهدات جانبی انبار
  تخصیص ریسک عملکرد

  معموالً تعهدات بیشتری برای طرفین قرارداد انبارداری در قانون سیستم قبض انبار 
و یا قوانین عمومی تعیین می شود.

  تعه��دات اولی��ه انبار و س��پرده گذاران. تعهد اولی��ه انبار برای ذخیره س��ازی کاال در 
ی��ک دوره مش��خص زمانی و ترخیص آن پ��س از ارائه قبض معتبر می باش��د. این یک 
تعهد عمومی اس��ت که در هر چارچوب قانونی از سیس��تم قبض انبار وجود دارد. تعهد 
اولیه س��پرده گذاران کاال برای ذخیره سازی محصوالتش��ان در انبار، پرداخت هزینه های 
ذخیره س��ازی مورد توافق و دریافت مجدد کاال پس از پایان دوره ذخیره سازی می باشد. 
در تعیین هزینه های انبارداری ممکن است انبارها آزاد نباشند. برخی از کشورها انبارها را 
از دریافت هزینه های گزاف ممنوع کرده اند. به عنوان مثال بر اساس قوانین انبار عمومی 
برزیل، انبارداران حق دریافت هزینه باالتر از نرخ تعرفه مصوب قانون، از س��پرده گذاران، 

را ندارند.
  تعهدات جانبی انبار. 

  ع��دم تبعی��ض. تعهد به عدم تبعیض به طور معم��ول انبارها را از اعمال تبعیض بین 
س��پرده گذاران بالقوه منع می کند مگر اینکه کاالها در لیس��ت پذیرش انبار نباش��ند، یا 



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 80

پذیرش آن ها به سایر محصوالت انبار آسیب برساند و یا اینکه انبار ظرفیت کافی نداشته 
باشد.

  مقررات عدم تبعیض می تواند اهداف توس��عه روس��تایی را با اطمینان دادن به خرده 
مالکان در دسترس��ی کافی به خدم��ات انبار پیش ببرد. خرده مال��کان گاهی اوقات در 
برخی از مناطق وضع نامس��اعدی دارند زیرا که خدمات انبارها در انحصار سپرده گذاران 
بزرگ قرار دارد. بسیاری از کشورها شکل صریحی از مقررات عدم تبعیض انبار را اعمال 

می کنند.
  وظیف��ه مراقبت. این قانون حداقل س��طح مراقبت که انب��ارداران باید برای کاالهای 
ذخیره شده ارائه دهند را تعیین می کند. همه کشورهای مورد بررسی در برخی از قوانین 
خود به بررس��ی وظایف مراقبتی انبار پرداخته اند. عالوه بر این قانون لیس��تی از مواردی 
که انبار مس��ئول خس��ارت وارده به محصول است را نیز بیان می کند. به عنوان مثال در 
آرژانتین انبارها مس��ئول تمام ضرر و زیان و خس��ارت وارده به کاال ناشی از عدم رعایت 

وظایف مراقبتی، سرقت و اختالس هستند.
  مخل��وط ک��ردن کاالها. در بس��یاری از موارد، قوانین ش��امل مق��ررات مربوط به 
ذخیره سازی جداگانه و یا آمیختن )اختالط( کاالهای ذخیره شده می شوند. تعهد رایج 
برای انبارها، ذخیره سازی کاالها به صورت جداگانه است، مگر این که محصوالت قابل 
معاوض��ه باش��ند، که در این مورد، محصوالت از یک ن��وع و کیفیت باید با هم ذخیره 
شوند. دلیل وجود این مفاد قانونی برای حفاظت از استفاده کنندگان سیستم انبارداری 
از خسارات فیزیکی و یا ضرر و زیان در ارزش کاالهاست که می تواند ناشی از بی دقتی 
در اختالط کاالها باشد. در یک سیستم انبارداری، سپرده گذاران و وام دهندگان انتظار 
دارن��د آنچه که در انبار ق��رار داده اند و یا در مورد کاالهای قاب��ل معاوضه، کاالیی از 
همان نوع، کیفیت و ارزش را به دس��ت آوردند. برای رس��یدن به این هدف، در ایاالت 
متحده آمریکا در س��طح فدرال، الزامات فنی دقی��ق برای آمیختن کاالها وجود دارد. 
در اندونزی و تانزانیا، رضایت س��پرده گذار و یا دارندگان قبض قبل از آمیختن کاالها 

الزامی است.
  عملکرد تخصیص ریسک. تعیین کردن طرفی که ریسک ناشی از فقدان یا خسارات 
وارد شده به کاالی ذخیره شده ناشی از رویدادهای غیر قابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و 
فرعی را متحمل می ش��ود امر مهمی است. به عنوان مثال گردباد غیرقابل پیش بینی در 
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یک منطقه محصوالت ذخیره ش��ده را از بین می برد. در بسیاری از سیستم های قانونی، 
این شرایط تحت مفهوم فورس ماژور شناخته می شود.

  در بس��یاری از سیستم های قانونی مس��ئولیت این ریسک ها برعهده دارنده محصول 
اس��ت. اغلب، طرفین می توانند با تغییر این قوانین موافقت کنند. بس��یاری از کشورهای 
مورد بررس��ی به صراحت در چنین مواردی ذکر کرده اند که انبارها هیچ گونه مسئولیتی 

در قبال این خسارات ندارند.
  اساس سیاست معافیت انبار از مسئولیت موارد فورس ماژور، عدم دلسردی از کسب 
و کار انب��ار با توج��ه به خطرات خارج از کنترل می باش��د. اتفاقاتی که معموالً به عنوان 
فورس ماژور در عملیات انبارداری مطرح می شوند شامل سیل، طوفان، زلزله و یا شورش 

هستند.
  مق��ررات مش��ابه به صراحت انبارها را از مس��ئولیت خس��ارت ناش��ی از ویژگی های 
محصوالت ذخیره ش��ده که به راحتی توسط انبار قابل مش��اهده نیست )مانند کاالهای 

معیوب ذخیره شده در ظروف در بسته( معاف می کند.

3-6-قبضانبار:وضعیتقانونی،محتوا،فرموثبت
وضعی��ت قانونی. تعری��ف وضعیت قانونی قبض انب��ار برای حفاظت از انتظ��ارات و حقوق همه 
طرف های درگیر در یک سیس��تم قبض انبار بسیار مهم است. قبض انبار می تواند نقش مالکیت 
کاالها را ارائه دهد. قبض انبار حاوی مقررات شرایط ذخیره سازی کاالها بین سپرده گذار و انبار 
می باش��د. در اندونزی قبض انبار به عنوان س��ندی از مالکیت کاالهای ذخیره شده در یک انبار 
تعریف شده است و قبض یا کپی از آن می تواند به عنوان ثبت سوابق عمل کند و به نهاد نظارتی 
و اطالع رسانی سیاست های ملی کشاورزی کمک کند. چارچوب قانونی عملکرد قبض انبار باید 

به وضوح مشخص شده باشد.
در بس��یاری از چارچوب های قانونی، دو تمایز مهم با توجه به وضعیت قانونی قبض وجود دارد: 
اینکه آیا س��ند مالکیت کاالس��ت یا خیر، و اینکه آیا قابل مبادله است یا خیر. قانون قبض انبار 
ممکن است به صراحت بیان کند که قبض انبار سند مالکیت کاالست، در نتیجه از نظر قانونی 
مالکیت فیزیکی محصوالت ذخیره ش��ده محسوب می شود. برای انبارداران تأیید اینکه کاالهای 
ذخیره ش��ده باید به چه کسی تحویل داده شود مهم است. یک سند مالکیت می تواند یک سند 

قابل مبادله نیز باشد.
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انتخاب اینکه آیا قبض انبار باید به عنوان س��ند مالکیت در نظر گرفته شود یا خیر، باید مطابق 
با چارچوب قانونی باالدس��تی یک کشور باشد. تعاریف صریح در قانون می تواند به جلوگیری از 

سردرگمی کمک کند.
قبض تک قس��متی در برابر قبض دوقس��متی. قوانین ممکن است برای قبض انبار یک یا دو نوع 
قبض را ارائه دهند: تک قسمتی یا دو قسمتی. تفاوت اصلی قبض تکی و دو قسمتی در این است 
که آیا قانون می خواهد حق مالکیت و حق وثیقه گذاری محصوالت ذخیره ش��ده به طور جداگانه 

توسط دو سند مختلف ارائه شود یا خیر. 
قبض تکی به طور معمول نش��ان دهنده کلیه حقوق مرتبط با محصوالت ذخیره ش��ده می باشد. 
ای��ن قبض حق مالکیت و حق وثیقه گذاری محصول را در بر می گیرد. قبض تکی ممکن اس��ت 

توسط سپرده گذار به عنوان وثیقه برای تأمین منابع مالی استفاده شود.
از س��وی دیگر، قبض دو قسمتی حق مالکیت را از حق وثیقه گذاری بر روی محصوالت اساسی 
جدا می کند. بر این اساس، قبض دو قسمتی اغلب از یک گواهی مالکیت )قبض انبار( و گواهی 
تعهد )گواهی سپرده کاال( تشکیل شده است. گواهی مالکیت نشان دهنده تعهد به ارائه کاالی 
سپرده شده در انبار در زمان معین است، و گواهی سپرده کاال حق وثیقه گذاشتن کاالهای تحت 

تعهد انبار را اعطا می کند.
کش��ورهای دارای سیستم قبض تکی و یا دو قسمتی، در “تجربه 6” نشان داده شده اند. انتخاب 
بین قبض تکی و دو قس��متی نیز به س��نت حقوقی کشور بستگی دارد که به شدت تحت تأثیر 

چارچوب قانونی باالدستی مرتبط با ابزارهای مبادالت و تعهدات می باشد.
بس��یاری از کش��ورهای دارای نظام حقوقی قانون مدنی )Civil Law( سیستم های قبض انبار 
دو قس��متی را انتخاب کرده اند، مانند آرژانتین، برزیل، فرانسه و قزاقستان. در مقابل، بسیاری از 
کش��ورهای دارای نظام حقوقی قانون مشترک )Common Law( - از جمله کانادا، اوگاندا و 

ایاالت متحده آمریکا - به پیاده سازی سیستم های قبض انبار تکی پرداختند.
استثنائاتی وجود دارد که در آن یک کشور با قانون مدنی استفاده از قبض تکی را انتخاب کرده 
اس��ت یا برعکس. به عنوان مثال، نظام قانونی تانزانیا تحت تأثیر نظام حقوقی قانون مش��ترک 
است، اما سیستم قبض انبار دو قسمتی را انتخاب نموده است. اغلب، این موارد ناشی از تأثیرات 
متعددی اس��ت که در مس��یر توسعه سیستم قانونی کش��ور اتفاق افتاده است. یک مثال جالب 
فیلیپین اس��ت که تحت تأثیر کشورهای اسپانیا، آمریکا، فیلیپین و سنت حقوقی اسالمی است 

و سیستم قبض انبار تکی در این کشور پیاده سازی شده است.
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تجربه 6:
انتخاب کشورها بین دو سیستم قبض انبار تک قسمتی یا دو قسمتی

قبض دو قسمتیقبض تک قسمتی

آرژانتینکانادا
برزیلفیلیپین
فرانسهترکیه
قزاقستاناوگاندا
تانزانیاآمریکا

اوکراین*اوکراین*

* در اکراین هر نوع دو قبض انبار استفاده می گردد.

ممکن است قانون گذاران در کشور حس کنند که نیازی به اجبار در انتخاب سیستم تک قسمتی 
یا دوقس��متی نیس��ت. برای مثال در قزاقس��تان چارچوب قانونی باالدس��تی هر دو سیستم را 
قانونی می داند و انتخاب آن را به قانون ویژه دیگری می س��پارد. اما قزاقس��تان به طور انحصاری 
برای غالت، قبض انبار دو قس��متی را ارائه کرده اس��ت که از یک گواهی تطبیق و یک گواهی 
وثیقه گذاری تش��کیل شده اس��ت. اوکراین سیستم منعطفی را برگزیده است و قبض انبار غالت 
تک قس��متی و دو قسمتی را اجازه می دهد. در اوکراین پس از تحویل غالت برای ذخیره سازی، 

با توجه به درخواست مالک غالت، قبض انبار تکی و یا دو قسمتی توسط انبار صادر می گردد.
هر دو قبض انبار تکی و دو قسمتی مزایایی معادل هم دارند در صورتی که به درستی در چارچوب 

قانونی تعریف شده باشند. این مهم است که فرمت قبض مطابق با چارچوب قانونی باشد. 
جزئیات قبض. قبوض باید ش��امل حداقلی از اطالعات قابل اس��تناد باشند. این حداقل اطالعات 
در خدم��ت همه طرف های فعال در سیس��تم قبض انبار، از انبارداران گرفته تا س��پرده گذاران 
و وام دهن��دگان و خری��داران نهایی کاالی ذخیره ش��ده قرار می گیرد. س��پرده گذار و یا خریدار 
می خواهد از حقوق خود در ارتباط با مقدار و کیفیت مش��خص کاالهای ذخیره ش��ده در مکان 
مش��خص اطمینان یاب��د. وام دهندگان می خواهند از مکان و ارزش وثیقه متعهد ش��ده در انبار 
نیز مطمئن ش��وند. یک چارچوب قانونی کامل برای قبض انبار ش��امل الزامات صریح و روشن و 
حداقل اطالعات موجود در آن برای حفاظت از منافع هر یک از طرفین درگیر می باشد. به عنوان 
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مثال برزیل تمام الزامات محتویات قبض انبار را در قانون شرح داده است )تجربه 7 را ببینید(. 

تجربه 7:
الزاماتی برای جزئیات قبض انبارهای تحت قانون برزیل

قانون 11076 سال 2004 برزیل شامل الزامات مورد نیاز برای محتوای هر قسمت از قبض انبار دو قسمتی است.
هر یک از قبوض باید حاوی موارد زیر باشد:

ـ شماره کنترل تطابق؛
ـ اظهار اینکه که کاال تابع قوانین انبار است؛

ـ هویت، صالحیت و آدرس سپرده گذار و انبار؛
ـ هویت تجاری انبار؛

ـ آدرس محل ذخیره سازی؛
ـ شرح محصول و مشخصات آن؛

ـ وزن خالص و ناخالص آن؛
ـ نوع بسته بندی محصول؛

ـ حجم محصول بر حسب واحد شمارش مناسب؛
ـ هزینه خدمات ذخیره سازی و حمل و نقل و دوره های ارائه صورت حساب؛

ـ فرد مسئول برای پرداخت؛
ـ هویت و میزان بیمه؛

ـ صالحیت تضمین های ارائه شده توسط انبار، در صورت وجود؛
ـ تاریخ قبض و سررسید سپرده؛

ـ تاریخ صدور اوراق بهادار؛
ـ شناسایی، صالحیت و امضای نماینده قانونی انبار؛

ـ اظهار دقیق حقوقی که به موجب این اسناد تفویض می شود.

از آنجا که هدف مشترک تمام سیستم های قبض انبار ارائه اطالعات به طرف های ذی نفع است، 
حداقل الزامات رایج اصلی در اکثر کشورها عبارتند از:

 نام و محل انباری که در آن کاال ذخیره می شود؛
 شماره شناسایی منحصر به فرد قبض؛

 تاریخ صدور قبض و مدت زمان قرارداد انبارداری؛
 اظهار اینکه کاال به حامل و یا یک فرد با نام تحویل داده شود )قابلیت مبادله(؛
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 لیست تعهدات و حقوق اساسی سپرده گذار و انباردار و یا ارجاع به قانون مربوطه؛
 نرخ هزینه های انبارداری و نگهداری کاال؛

 امضای انباردار یا کارگزار آن؛
 آیا کاالها بیمه هستند یا خیر؛

 تعریف دقیقی از کیفیت و کمیت محصوالت ذخیره شده.

امضاءوذکرجزئیاتانبار
 الزامات باید به گونه ای طراحی ش��وند که وام دهن��دگان و یا بازیگران دیگر در زنجیره معامالت 
به سرعت و به آسانی تعیین کنند که کاالها، به خصوص در زمان توافق تعهدات، سررسید وام، 
فروش کاال در کجا نگهداری ش��وند. ممکن اس��ت الزم باش��د که محتوای قبض جزئیاتی نظیر 
آدرس انبار، نام انبار، نام ش��رکت صاحب آن و یا فرد مس��ئول، ش��ماره مجوز و یا هر اطالعات 
شناسایی دیگری مطابق با اصول قانون کسب و کار ملی را شامل شود. در ایالت متحده آمریکا، 
اوگان��دا، اوکراین، تانزانیا، فیلیپین، اندونزی، برزیل و آرژانتین محل انبار باید مش��خص باش��د. 
عالوه بر نام و آدرس انبار، قانون غالت قزاقس��تان ارائه ش��ماره شناسایی مالیاتی انبار را الزامی 

می داند. ترکیه شماره مجوز انبار را در قبض انبار الزامی می داند.

جزئیاتسپردهگذار
الزامات جزئیات هویت سپرده گذاران در راستای حفاظت از حقوق سپرده گذاران کاالها می باشد. 
ای��ن الزام��ات از حقوق وام دهن��دگان نیز محافظ��ت می کنند، به گونه ای که کاالهای اساس��ی 

ذخیره شده در واقع می تواند به عنوان وثیقه ای کم خطر استفاده شود.
کش��ورهای دارای نظام حقوقی قانون مدنی تمایل به الزام ارائه اطالعات در مورد س��پرده گذار 
دارند. اما در کش��ورهای دارای نظام حقوقی قانون مش��ترک مانند ایالت متحده آمریکا، اوگاندا، 
تانزانی��ا و فیلیپین، اطالعات در مورد س��پرده گذار مربوط به مقررات مبادله و انتقال اس��ت. در 
سیس��تم هایی که برای تسهیل معامالت ثانویه قبض انبار طراحی شده اند، اطالعات سپرده گذار 

اصلی ممکن است دارای اهمیت کمتری باشد.

شمارهسریالوتاریخصدور
شماره سریال معموالً برای به حداقل رساندن تقلب اسناد و کمک به حفظ سوابق و حسابرسی 
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استفاده می شود. شماره سریال قبض ارتباط نزدیکی دارد با تعهدات اجباری انبار در مورد حفظ 
سوابق قبض هایی که آن ها را صادر کرده است. شماره سریال به دارنده قبض این امکان را می دهد 
که برای اطمینان از صحت آن، توسط انبار صادرکننده بررسی و تأیید شود. شماره گذاری ممکن 
است در سطح ملی و یا سطح انبار تعیین گردد. عالوه بر شماره سریال قبض، تاریخ صدور قبض 
نیز در صورت الزام انبار باید چاپ گردد. در قانون آرژانتین الزامی به صدور شماره سریال نیست، 

اما الزم است که تاریخ صدور در قبض آورده شود.

کارمزدهایانبارداری،هزینههایتوثیق
برای اینکه وام دهندگان بتوانند به درس��تی وثایق تسلیم ش��ده را ارزش گذاری کنند می بایس��ت 
ب��ه طور کام��ل از میزان هزینه ها و کارمزدهای انبارداری و در نتیجه میزان دقیق برگش��ت وام 
نکول ش��ده آگاه باشند. اهمیت این مسئله از آن جهت است که به طور معمول در قانون مالیات 
و هزینه های انبارداری مقدم بر سایر مطالبات در نظر گرفته می شود. بنابراین، نیاز است که در 
مت��ن قانون قبض انبار کلیه هزینه هایی که ارزش وثیق��ه را کاهش می دهد به طور صریح بیان 
شود. قانون در بسیاری از کشورها، در طول فرآیند صدور مجوز انبار، انبارداران را ملزم می کند 
که نرخ های تعیین ش��ده هزینه های انبارداری را به نهاد صادرکننده مجوز اعالم کنند. به عنوان 
مث��ال در فیلیپین، به منظور کس��ب مجوز فعالیت انبار غالت، متقاضی��ان باید نرخ هزینه های 
انبارداری را به س��ازمان ملی غذا تس��لیم کنند. به طور مشابه در فرانسه، هزینه های انبارداری و 

خدمات مرتبط با آن باید قبل از باز شدن انبار تعیین و تثبیت شود.

شرحدارایی)کاال(پایه
در هر سیس��تم قبض انبار، یکی از مهم ترین بخش ها ش��رح اطالعات محصوالت ذخیره ش��ده 
اس��ت. تمام سیستم های قبض انبار ش��امل الزاماتی برای شرح کاالها می باشند. توضیحات باید 
تمام جوانب هویتی کاالهای ذخیره شده را در بر گیرد و یا اگر محصوالت قابل معاوضه هستند، 
محصوالت با کیفیت معادل، مقدار و ارزش یکس��ان باش��ند. الزامات مشترک شامل ویژگی های 
محصول، کیفیت، کمیت، تست های آزمایشگاهی و برآورد ارزش پولی کاال در زمان ذخیره سازی 
می ش��ود. در فیلیپین، انبار غالت استفاده از قبض انبارهای رنگی مختلف برای کیفیت و مقدار 
محصوالت کش��اورزی متفاوت را ارائه می دهد. این طبقه بندی باعث می ش��ود قبض به راحتی 

تشخیص داده شود.
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بیمه
بیمه اعتماد وام دهندگان و س��پرده گذاران را به سیس��تم انب��ار افزایش می دهد. اگر محصوالت 
ذخیره شده به میزان کافی بیمه باشند، اعتباردهندگان تمایل بیشتری به ارائه وام با نرخ معقول 
به پشتوانه کاالهای ذخیره شده در انبار نشان خواهند داد. بر این اساس، چندین کشور الزامات 

بیمه اجباری برای کاالهای ذخیره شده در سیستم قبض انبار را انتخاب نموده اند.

تاریخسررسیدبرایمحصول
محصوالت کشاورزی یک دوره ذخیره سازی محدود در انبار دارند و به تدریج کیفیت آن ها افت 
می کن��د و در نتیجه ارزش ش��ان در طول زمان کاهش می یابد. ب��رای کاالهای قابل معاوضه که 
همراه با دیگر محصوالت با کیفیت و با ویژگی های مشابه ذخیره می شوند، تاریخ سررسید زمان 
مهمی اس��ت که ارزش کاالی ذخیره شده پس از آن افت شدیدی می کند. تاریخ سررسید برای 
وام دهندگان مهم است، زیرا بر طول مدت وام اعطا شده تحت وثیقه کاالهای ذخیره شده تأثیر 
می گذارد. با این حال، قانون چند کشور، الزامی برای بیان صریح تاریخ سررسید بیان نمی کند. 

اما به طور ضمنی این تاریخ در شرح کاال معموال مشخص می شود.

ممنوعیتصدورقبضبرایکاالهایمتعلقبهخود
ی��ک موض��وع مهم که گاهی اوقات به صراحت در قانون بیان ش��ده این اس��ت ک��ه آیا انبارها 
می توانند قبض انبار برای محصوالت ذخیره شده متعلق به خود را صادر کنند یا خیر. اگر مدیران 
انبار مجاز به صدور قبض بر اس��اس محصوالت متعلق به خود باش��ند، دسترس��ی به اعتبارات 
برای ذخیره س��ازی و توس��عه صنعت انبار می تواند تسهیل ش��ود. با این حال، بدون حفاظت و 

بازرسی های کافی، با این کار ریسک تقلب در انبار افزایش می یابد.
برای پرداختن به این ریس��ک، قانون کش��ور به طور معمول یکی از س��ه گزینه ممکن را دنبال 
می کن��د. اول، چارچوب قانونی ممکن اس��ت صدور قبض برای کااله��ای متعلق به انبارداران را 
ممنوع کند. آرژانتین این رویکرد را در پیش گرفته است. انبار دارای مجوز، از خرید و یا فروش 
محصوالت کش��اورزی که در گواهی سپرده به آن اشاره ش��ده است ممنوع می باشد؛ نقض این 

قانون لغو مجوز انبار را به دنبال خواهد داشت.
دوم، ممکن اس��ت کش��ور ملزم کند که قبض هایی که مرتبط با محصوالت متعلق به خود انبار 
است، به وضوح متمایز از سایر قبض ها باشد. در اوگاندا، تانزانیا و ایاالت متحده آمریکا این قانون 
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برقرار است.
س��وم، یک کشور ممکن است کشوری ملزم کند تا بازرسی های اضافی در این موارد انجام شود 
که اطمینان حاصل ش��ود که محصوالت تحت حتما پوش��ش در انبار وجود دارند. بازرسی های 
اضافی ممکن اس��ت به شکل بازرسی تکمیلی مانند آنچه برای وام تضمینی سیستم کوایدن در 

فیلیپین است باشد.

قبضهایکاغذیوالکترونیکی.قبضانباربهطورسنتیدرقالبکاغذیصادرشدهاست
ای��ن فرمت، همانند هر س��ند مالکیت دیگری، خطر جعل یا تقل��ب را افزایش می دهد. یکی از 
راه های مقابله با این خطر، اس��تفاده از ش��ماره سریال در قبض می باشد. راه دیگر این است که 
قبض بر روی کاغذی با ویژگی های امنیتی خاص صادر ش��ود. یا قبض توس��ط پرینتر مخصوص 
تأییدش��ده چاپ شود. در اوگاندا به عنوان مثال، قبض تنها با چاپگر تأییدشده توسط نهاد ناظر 
سیس��تم قبض انبار اوگاندا چاپ می ش��ود که به طور انحصاری توسط این نهاد عرضه می گردد. 
در فیلیپین، قبض انبار غالت تنها در فرم کاغذی رنگی دارای شماره سریال که مربوط به انواع 

خاص، کیفیت، و مقدار متفاوت محصوالت کشاورزی ذخیره شده است صادر می گردد.
همانطور که تکنولوژی کامپیوتر مقرون به صرفه تر و گس��ترده تر می ش��ود، روند فعلی در برخی 
از کش��ورها به س��مت معرفی قبض الکترونیکی پیش می رود، به شرطی که کشور امکانات الزم 
را داش��ته باشد. قبض انبار الکترونیکی، داده ثبت ش��ده ای است که به صورت الکترونیکی صادر 
ش��ده و حاوی اطالعات مورد نیاز برای قبض انبار می باش��د. اگر قانون بیان کند که آن ها از نظر 
قانونی معادل قبض کاغذی هستند، می توان آن ها را به عنوان وثیقه برای وام دهندگان استفاده 
کرد. قبض انبار الکترونیکی از ابتدای س��ال 2000 در چندین کش��ور در سراسر جهان استفاده 
ش��ده اس��ت. مقررات قانونی برای قبض انبار الکترونیکی در کش��ورهای زیر معرفی شده است، 
هرچند که هنوز به طور کامل در برخی از آنها عملیاتی نشده اند: ایاالت متحده آمریکا )2000(، 
برزیل )2004(، ترکیه )2005(، اندونزی )2006(، اوگاندا )2006(، هند )2007( و قزاقس��تان 
)2012(. در اوکراین، پیش نویس مقررات قبض انبار الکترونیکی به تازگی در دس��تور کار قرار 

شده است.
قبض انبار الکترونیکی دارای مزایا و معایبی می باشد. معرفی یک قبض انبار الکترونیکی می تواند 
مبادل��ه و انتقال قبض را تس��هیل نماید، زیرا برای انتقال ف��وری مالکیت نیاز به حضور فیزیکی 
و تحویل قبض نیس��ت و باعث کاهش هزینه های انتقال می گ��ردد. قبض انبارهای الکترونیکی 
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می توانند معامالت و عمق بازار قبض انبار را افزایش دهند، به ویژه که اگر سیستم قبض انبار به 
بازار بورس متصل باش��د. این قبوض همچنین هزینه های مربوط به نگهداری قبوض کاغذی را 
ندارند. سیس��تم قبض انبار الکترونیکی مدیریت وثیقه کارآمدتری را برای مؤسسات مالی فراهم 
می کند. تقویت شفافیت سیستم به نحوی که وام دهندگان و کاربران دیگر می توانند قبض را از 
طریق کامپیوتر نظارت کنند. یکی دیگر از مزایای مهم سیس��تم قبض انبار الکترونیکی کاهش 

تقلب اسناد از جمله ارائه مدارک جعلی برای به دست آوردن غالت یک انبار است.
معرفی قبض انبار الکترونیکی نیاز به بودجه کافی برای توسعه سیستم فنی مورد نیاز برای صدور 
و معامل��ه قب��ض الکترونیکی دارد. صدور و انتقال قبض می تواند توس��ط بخش خصوصی و یا از 
طریق نهادهای دولتی انجام شود. برای راه اندازی قبض انبار الکترونیکی انبارها نیز نیاز به منابع 
مالی دارند، و کاربران باید دسترسی به سیستم های الکترونیکی داشته باشند. کشورهای زیادی 
وجود دارند که در حال حاضر این پیش شرط را ندارند، بنابراین قبض انبار الکترونیکی تنها در 
تعداد اندکی از کشورها استفاده می شود. با در نظر گرفتن هزینه های راه اندازی، تدوین کنندگان 
قان��ون می توانند مرحله به مرحله گام بردارند و به تدریج به معرفی اجزای سیس��تم قبض انبار 
الکترونیک��ی بپردازن��د. به عنوان مثال، اگر چ��ه قبض انبار در برزیل در ابتدا در دو نس��خه در 
فرم های کاغذی صادر شده است، اما بعد از مدتی قبض انبارکشاورزی )CDA( و گواهی سپرده 

کشاورزی )WA( پس از ثبت در قالب الکترونیکی ارائه گردیدند.
اگر یک کش��ور بخواه��د به معرفی قبض انبار های الکترونیکی بپ��ردازد، چندین مالحظه وجود 
دارد. به عنوان مثال، آیا قبض الکترونیکی برای همه کاالهایی که قبض کاغذی برای آن ها صادر 
ش��ده اس��ت، از جمله کاالهای قابل معاوضه معرفی گردد یا آن که محدود ش��ود. عالوه بر این، 
معرف��ی قبض الکترونیکی در قوانین داخلی نیاز به ای��ن دارد که قانونگذاران فرآیندهای فنی و 
روش  صدور و معامالت آن ها را تعیین کنند. مقررات موجود که برای قبض کاغذی طراحی شده 
می تواند مانعی برای قبض الکترونیکی باشد، و اصالحات برای تعادل عملکرد سیستم جدید الزم 
خواهد بود. به عنوان مثال، یک چالش مهم در راستای اطمینان از یکپارچگی قبض الکترونیکی 
س��اختن یک سیستم الکترونیک منحصر به فرد است. نمی توان به سادگی قوانین ایجاد، انتقال 
و اجرای قبض کاغذی را به قبض الکترونیکی تعمیم داد و نیاز است که الزامات و استانداردهای 
بیشتری پایه ریزی شود. در صورتی که قانون فعلی در تضاد با بخش هایی از قانون جدید معرفی 
قبض الکترونیکی باش��د، راه اندازی قبض الکترونیکی مس��تلزم اصالحات قانون قبض انبار فعلی 
می باشد. برای مثال، در اوکراین، یک پیش نویس الیحه توسط وزارت کشاورزی در ژوئن 2013 
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برای قبض انبار الکترونیکی مطرح ش��ده اس��ت. پیش نویس قانون 2013 پیشنهاد می کند برای 
راه اندازی و توس��عه سیس��تم قبض انبار الکترونیکی، قانون مدنی اوکراین، قانون غالت و قانون 

گواهی اصالح گردد.
یکی از کشورهایی که اولین بار به معرفی قبض انبار الکترونیکی در قوانین خود پرداخت ایاالت 
متحده آمریکا بود. در سال 2000، قانون انبار ایالت متحده آمریکا به داوطلبان اجازه داد که از 

قبض انبارهای الکترونیکی استفاده کنند.
در س��طح ایالتی، در س��ال 2003 قانون تجارت یکسان با به رسمیت ش��ناختن اسناد مالکیت 
الکترونیکی اصالح ش��د. در حال حاضر، اصالح ش��ده ماده 7 قانون تجارت یکسان )قبض انبار و 
س��ایر اسناد مالکیت( چارچوبی برای هر دو س��ند مالکیت الکترونیکی و کاغذی ارائه می کند و 

امکان انتخاب بین قبض کاغذی و الکترونیکی را مجاز می داند.
قزاقس��تان به تازگی قبض الکترونیکی را معرفی نموده اس��ت. با هدف صدور و انتقال آس��ان تر 
قبض انبار، سیستمی برای قبض انبار الکترونیکی توسط مقررات سال 2012 ایجاد شد. سیستم 
قبض الکترونیکی در مقایس��ه با قبض کاغذی الزامات بیشتری را دارا می باشد. به طور خاص، و 
متفاوت از سیس��تم ایاالت متحده، صدور، پشت نویسی و توثیق قبض های الکترونیکی از طریق 
سیس��تم ثبت مرکزی دولتی رخ می دهد. انبار غالت باید س��وابق را در سیستم متمرکز دولتی 
قب��ض انبار الکترونیکی ثبت کن��د و در صورت صدور قبض الکترونیکی، باید دفتر ثبت متمرکز 
الکترونیکی دولتی به روز رس��انی ش��ود. پشت نویسی و توثیق قبض الکترونیکی به عنوان وثیقه 
نیاز به اطالعات مش��ابه مورد نیاز برای قبض کاغذی دارد، اما باید از طریق فرم های آنالین در 

وب سایت قبض انبار غالت ثبت شود.
در سطح بین المللی، کمیسیون قانون تجارت بین الملل سازمان ملل متحد )UNCITRAL( در 
حال حاضر در حال توس��عه پیش نویس مقررات ثبت های الکترونیکی قابل انتقال است و هدف 
آن ارائه راهنمایی های قانونی به کش��ورهای هدف اس��ت. این مقررات می تواند کش��ورها را در 
طراحی مقررات داخلی خود برای سیستم قبض انبار الکترونیکی و همچنین راه اندازی و نظارت 

بر اسناد الکترونیکی و به طور خاص قبض انبار راهنمایی کند.

ثبتقبضانبار
تمام سیستم های قبض انبار در کشورهای مورد بررسی این مطالعه به حفظ سوابق دقیق قبوض 
صادر ش��ده پرداخته اند. حفظ س��وابق انبار در به حداقل رس��اندن تقلب اسناد در سطح محلی 
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کمک می کند. مانند سایر سیستم های ثبت دولتی از جمله ثبت مالکیت زمین، ثبت قبض انبار 
شفافیت و عمومیت سیستم قبض را به همراه خواهد داشت و می تواند قطعیت قانونی را افزایش 

دهد و از حقوق دارندگان قبض و وام دهندگان حفاظت کند.
سیستم ثبت قبض مستلزم هزینه هایی در سطح سازمانی است. ثبت و حفظ سوابق ممکن است 
نیاز به ایجاد یک س��ازمان جدید داش��ته باش��د؛ در هر دو مورد، هزینه های مرتبط با استخدام 
و آموزش کارکنان جدید و طراحی سیس��تم ثبت از جمله پایگاه داده و پش��تیبانی الکترونیکی 
وجود دارد. اگر سیستم به طور مناسب طراحی نشود، سیستم ثبت قبض می تواند مانع سهولت 
در ص��دور و معامالت قبض انب��ار گردد. برای جلوگیری از این مس��ئله، فرایند ثبت نباید برای 
کاربران سیس��تم قبض انبار پرهزینه، پیچیده و یا وقت گیر باش��د. در شرایطی که نرخ باالی بی 

سوادی در میان کاربران مورد نظر وجود دارد، مالحظات خاصی باید در نظر گرفته شود.
انواع مختلفی از معامالت یا رویدادها در سیستم های قبض انبار رخ می دهد: صدور قبض، انتقال 
و پشت نویس��ی آن، قبض انبار به عنوان وثیقه برای دریافت و یا بازپرداخت وام، ترخیص جزئی 
یا کامل کاالها، لغو قبض و از دس��ت دادن و یا تخریب قبض و صدور مجدد آن. قوانین ممکن 

است بیان کنند که هریک یا همه این وقایع به صورت متمرکز ثبت شود. 
ثبت متمرکز در ایاالت متحده آمریکا در حفاظت از منافع وام دهندگان ایجاد ش��ده اس��ت، که 
از الزامات باالدس��تی موجود در قوانین تجاری و توثیق اس��تخراج شده است. با وجود اینکه در 
بس��یاری موارد ص��دور قبض های کاغذی نیازی به ثبت در سیس��تم متمرکز ندارد، قانون ملزم 

می کند که استفاده از قبض ها به عنوان وثیقه حتما در سیستم متمرکز ثبت شود.
اوکراین یک رویکرد متفاوت در نظر گرفته است و الزام وجود دارد که تقریبا تمام وقایع مربوط 
به انبار دارای مجوز در سیس��تم ثبت متمرکز دولتی قبض انبار غالت، در وزارت کش��اورزی و 
مواد غذایی ثبت ش��ود. ثبت مرکزی باید زمانی به روز ش��ود که: قبض انبار جدید صادر  گردد؛ 
قبض انبار قبلی لغو گردد؛ قبض انبار گم ش��ود و قبض انبار المثنی صادر ش��ود و خطاهایی در 
قبض انبار مش��اهده ش��ود. نقل و انتقاالت قبض انبار الزم نیست که در سیستم ثبت شود. ثبت 
مرکزی به صورت الکترونیکی با سیستم ثبت هر انبار در ارتباط است. به طور مشابه، قانون قبض 
انبار اوگاندا ایجاد یک سیس��تم ثبت مرکزی )که در آن تقریبا تمام معامالت باید ثبت ش��ود( را 
الزامی می داند. هر قبض انبار صادر شده، مبادله شده، وثیقه شده و یا لغو شده باید تحویل اداره 
ثبت ش��ود و ثبت مرکزی باید ظرف مدت 14 روز از صدور و یا مبادله، آن را در سیس��تم ثبت 
کند. اندونزی به طور مش��ابه الزامات ثبت مرکزی را مقرر کرده است. چارچوب قانونی می تواند 
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الزام��ات اجرایی مختلف برای قبض کاغ��ذی و الکترونیکی تجویز کند. به دلیل ماهیت صدور و 
انتقال قبض الکترونیکی، ثبت مرکزی گرایش به پیاده س��ازی آس��ان تر آن دارد. به عنوان مثال 
در ای��االت متحده، صدور قبض کاغذی نیازی به ثبت مرکزی ندارد، اما قبض الکترونیکی صادر 
شده توسط انبارهای ایالتی و یا فدرال باید ثبت گردد. ترکیه و قزاقستان یک روش مشابه را به 
کار گرفته اند: صدور قبض الکترونیکی باید ثبت ش��ود اما صدور قبض کاغذی الزم نیس��ت ثبت 
گردد. اکثر کشورها حداقل نوعی از ثبت مرکزی را برای سیستم قبض انبار پیش بینی کرده اند.

تجربه 8:
اجزاء کلیدی تنظیم مقررات ثبت قبض انبار

مسائل سازمانی:
ـ تعیین مؤسسه ثبت

ـ عملکردها، اختیارات و وظایف
ـ منابع مالی

ـ طراحی سازمانی
مسائل اجرایی:

ـ وقایع نیازمند به ثبت
ـ اثر ثبت 

ـ چه کسی باید ثبت کند
ـ مراحل ثبت الکترونیکی در مقابل کاغذی

ـ کارمزدها
ـ جدول زمانی

ـ دسترسی به سوابق

3-7-مبادلهوانتقالقبضانبار
هنگامی که یک قبض انبار برای س��پرده گذار صادر می ش��ود، س��پرده گذار ممکن است تمایل 
داش��ته باش��د با فروش قبض، حقوق خود نسبت به کاالی ذخیره ش��ده را واگذار نماید، و یا در 
جهت به دست آوردن وام، قبض را وثیقه قرار دهد. به طور کلی، تنها در صورتی که عنوان قابل 
مبادله برای قبض ذکر ش��ده باش��د قبض انبار قابل معامله است و پشت نویسی قبض غیر قابل 
مبادله هیچ گونه حقی برای دارنده ایجاد نمی کند. اما با توجه به نظام حقوقی یک کشور، به طور 
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معمول هر دو قبض انبار قابل مبادله و غیر قابل مبادله می تواند به عنوان وثیقه استفاده گردد.
روز به روز، فرایند ایجاد سیس��تمی که در آن قبض بتواند آزادانه توثیق و معامله ش��ود در حال 
گسترش است، که باعث ایجاد بازار ثانویه و بهبود نقدشوندگی و جذابیت قبض به عنوان وثیقه 
ب��رای وام دهندگان و بازرگانان می ش��ود. مکانیزم مبادله و انتقال قب��ض باید در یک چارچوب 
قانونی مشخص شده باشد، چه در قانون خاص قبض انبار و چه در چارچوب قانونی کلی مبادله 

و پشت نویسی اسناد مالکیت.
یک تمایز مهم بین چگونگی انتقال قبض تک قس��متی و دو قس��متی در سیس��تم وجود دارد. 
در سیس��تم قب��ض انبار دو قس��متی امکان معامله جداگانه دو قس��مت قبض انب��ار )از طریق 
پشت نویس��ی( فراهم اس��ت. سیستم قبض انبار فرانسه یک مثال از این نوع می باشد. با توجه به 
قانون تجارت فرانس��ه، پشت نویسی گواهی سپرده جدا شده از قبض انبار به منزله وثیقه کاالیی 

می باشد. پشت نویسی قبض انبار حقوق مرتبط با کاالهای سپرده شده را منتقل می کند.
اگر قبض انبار بدون گواهی س��پرده انتقال یابد، دریافت کننده مس��ئول پرداخت بدهی تضمین 
ش��ده توس��ط گواهی سپرده است یا باید اجازه دهد بدهی از درآمد حاصل از فروش کاال تسویه 

شود.
به تازگی در برزیل برای قبض انبار دو قس��متی سیس��تمی ایجاد ش��ده است که نشان می دهد 
چگون��ه قبض در یک سیس��تم مبتن��ی بر بازار در گردش اس��ت. پس از ثبت، گواهی س��پرده 
کش��اورزی و قبض انبار به طور جداگانه و با هم قابل معامله هستند. تولیدکنندگان برزیلی سه 
گزینه اصلی پیش رو دارند: )1( فروش هم زمان قبض انبار و گواهی سپرده )فروش تمام حقوق 
مرب��وط به کاال(؛ )2( تعهد کاال به عنوان وثیقه برای وام )فروش گواهی س��پرده(؛ و )3( فروش 
گواهی سپرده در ابتدا و پس از آن فروش قبض انبار. اگر چه گواهی سپرده و قبض انبار ممکن 
اس��ت به طور جداگانه معامله ش��وند، اما محصوالت تنها زمانی ترخیص خواهند ش��د که قبض 
انبار و گواهی س��پرده هر دو به انبار تحویل داده شود. قابل ذکر است، جهت انتقال آسان قبض 

در طی یک حکم صریح، مبادالت بر روی قبض انبار و گواهی سپرده معاف از مالیات هستند.
هنگامی که دو بخش به طور جداگانه می توانند به گردش در آیند، وضع قوانین معموالً مستلزم 
آن اس��ت که حداقلی از اطالعات در هر دو بخش قبض ثبت ش��ود، و یا در صورت وجود ثبت 
الکترونیکی گردد. این الزامات اطالعاتی برای اطالع سرمایه گذاران بالقوه و دیگر تحویل گیرندگان 
از حقوق و تعهدهای در حال انتقال طراحی شده است. به عنوان مثال در قزاقستان، هنگامی که 
گواهی سپرده از قبض انبار جدا می شود، در قبض انبار باید نام و آدرس تحویل گیرنده، محتوای 
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الزامات تضمین ش��ده توس��ط وثیقه، اندازه آن، نرخ بهره، امضای تحویل گیرنده و تاریخ جدایی 
گواهی سپرده از قبض انبار مشخص شود. گواهی سپرده باید حاشیه نویسی مشابه داشته باشد 
با این تفاوت که اطالعات در مورد تحویل گیرنده باید با اطالعات تحویل دهنده جایگزین شود.

آرژانتین الزامات اطالعاتی مشابهی دارد. پشت نویسی باید شامل تاریخ پشت نویسی؛ نام و آدرس 
و امضای پش��ت نویس کننده و نفر قبل؛ مقدار وام؛ تاریخ سررسید؛ و محلی که برای پرداخت به 
توافق رسیدند باشد. هنگامی که دو برگه به طور جداگانه معامله می شوند، این جزئیات از مبادله 
گواهی سپرده باید در پشت قبض انبار وارد شود شامل: میزان وام، نام و آدرس وام دهنده، تاریخ 
انقضا و مکان پرداخت. داده های مشابه باید در دفتر ثبت انبار برای اولین مبادله گواهی سپرده 

وارد شود.
در سیس��تم های قبض تکی، یک تمایز اساس��ی بین قبض قابل مبادله و غیر قابل مبادله وجود 
دارد. اکثر سیس��تم های قبض تکی برای هر دو ن��وع قبض )قابل مبادله و غیرقابل مبادله( قابل 
استفاده است، مانند سیس��تم های موجود در کشورهای ترکیه، اوگاندا، هند، تانزانیا، فیلیپین و 
ای��االت متحده آمریکا، به عن��وان مثال، قانون مختص قبض انب��ار در اوگاندا هر دو قبض قابل 
مبادله و غیر قابل مبادله را در نظر گرفته اس��ت. قبض قابل مبادله به عنوان “قبض انباری که 
در آن اظهار ش��ده اس��ت که کاال را به حامل و یا شخصی نام برده تحویل می دهد” تعریف شده 
است. قبض غیر قابل مبادله یک “قبض انبار صادر شده به نام حامل و یا به نام فرد مشخص که 

عبارت غیر قابل مبادله بر روی آن ثبت شده است” می باشد.

3-8-تسویهوترخیصمحصوالتذخیرهشده
آخرین مرحله این اس��ت که دارن��ده قبض انبار به منظور دریافت محصوالت ذخیره ش��ده، آن 
را ب��ه انب��ار ارائه دهد. به منظ��ور حمایت از حق��وق دارندگان قبض، چارچ��وب قانونی باید به 
صراحت ش��رایط ترخیص کاالهای ذخیره ش��ده در انبار را مشخص کند و اطمینان حاصل شود 

که محصوالت ذخیره شده قبل از درخواست صاحب قانونی قبض ترخیص نخواهند شد.
در یک سیس��تم قبض انبار تکی، به طور کلی، محصوالت پس از تسلیم قبض معتبر و پرداخت 
هم��ه هزینه های ذخیره س��ازی و مالیات ترخی��ص می گردد. برای سیس��تم های قبض انبار دو 
قسمتی الزامات مشابه هستند، اما در مواردی که دارنده یکی از قسمت های قبض قصد ترخیص 
محصوالت انبار را دارد جزئیات بیشتری را شامل می شود. اوکراین یک مثال خوب در این زمینه 
اس��ت زیرا برای هر دو قبض تکی و دو قس��متی الزامات را به طور صریح بیان کرده اس��ت. انبار 
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دارای مجوز باید کاالهای ذخیره ش��ده را بر اس��اس تقاضای دارنده قبض انبار پس از ارائه قبض 
انبار تکی و یا هر دو بخش قبض انبار دو قس��متی ترخیص نماید، حتی اگر دوره ذخیره س��ازی 
به اتمام نرس��یده باش��د. سیستم ثبت انبار باید بر این اساس به روز شود. در سیستم قبض انبار 
دو قس��متی حتی اگر گواهی س��پرده به عنوان وثیقه وام در دس��ترس نباشد دارنده قبض انبار 
می تواند با پرداخت پول به انبار به میزان وام متعهد ش��ده تحت گواهی سپرده، غالت را از انبار 

ترخیص نماید.
یک تعهد صریح برای انبارها وجود دارد؛ انبارها باید پس از تس��لیم قبض انبار، برای به حداقل 
رساندن تقلب اسناد و یا معامالت محصوالت ذخیره شده در انبار آن را از بین برده یا لغو کنند. 
لغو قبض باید در دفتر اسناد کاغذی یا الکترونیکی ثبت گردد. به عنوان مثال در اوکراین، زمانی 
که کاالی ذخیره ش��ده توسط انبار ترخیص شد، لغو س��ند مربوطه قبض انبار)ها( باید از طریق 

حاشیه نویسی اعالم گردد. 
در بس��یاری از سیس��تم های قبض انبار تکی و دو قسمتی بررسی شده در این مطالعه، انبارها به 
ازای ذخیره س��ازی محصوالت صریحاً دارای حق گرو گرفتن دارند، به این مفهوم که در صورت 
عدم پرداخت کارمزدهای انبارداری می توانند بخشی از کاال را ضبط کنند یا به فروش برسانند. 
اگر چه بیش��تر الزامات قانونی در قوانین قبض انبار موارد بررسی ش��ده در این مطالعه تمایل به 
طراح��ی حمایت از حقوق س��پرده گذاران و اعتباردهندگان دارد، ام��ا حق گرو گرفتن انبار یک 
اقدام مهم برای حمایت از حقوق انبارها می باش��د. به عنوان مثال در فیلیپین، انبارداران دارای 
حق گرو گرفتن بر کاالهای سپرده شده به منظور تأمین تمام هزینه های قانونی ذخیره سازی و 
نگهداری کاال، بهره، بیمه، حمل و نقل، نیروی کار، توزین، سایر هزینه های مرتبط، و همچنین 
هزینه های اطالع رس��انی و تبلیغات فروش هس��تند. در صورت نکول س��پرده گذار از پرداخت 
ح��ق رهن، مدیر انبار می تواند برای برآورده کردن هرگونه ادعای معتبر مطابق با الزامات اعالن 

عمومی کاالها را در حراج به فروش برساند.
مس��ئله نهایی این اس��ت که آیا قانون اجازه می دهد تنها بخشی از محصوالت ذخیره شده تحت 
ی��ک قبض انبار، از انبار ترخیص ش��ود ی��ا خیر. به طور کلی، در صورتی ک��ه رویه های معمول 
ابط��ال قبض اصلی انجام ش��ود و یا یادداش��تی توضیحی برای اط��الع دریافت کننده آتی قبض 
افزوده شود، ترخیص بخشی از کاالی تحت پوشش یک قبض انبار ریسک اضافی برای سیستم 
ب��ه همراه ندارد. به عنوان مثال در تانزانیا، که با وجود دارا بودن نظام حقوقی قانون مش��ترک، 
سیستم قبض انبار دوقسمتی دارد، اجازه ترخیص بخشی از کاالی تحت پوشش یک قبض انبار 
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قابل مبادله را می دهد. پس از تحویل بخشی از کاال، گردانندگان انبار باید هر دو قبض اولیه را 
دریافت و لغو کنند و نسبت به صدور قبض جدید برای کاالهای باقی مانده اقدام نمایند.

3-9-اجراواولویتتعهدات
س��پرده گذار ممک��ن اس��ت گواهی س��پرده را به عن��وان وثیقه ب��رای به دس��ت آوردن وام از 
اعتباردهن��دگان به کار گیرد. برای ترخیص محصوالت ذخیره ش��ده در انبار باید بازپرداخت وام 
انجام ش��ود. اگر س��پرده گذار وام را پرداخت نکند، طلبکار باید یک روند قانونی را برای ترخیص 

محصوالت ذخیره شده در انبار دنبال کند. 
بسته به مراحل اجرایی دادگاه در یک کشور خاص، وام دهندگان می توانند با فراهم شدن الزامات 
اجرایی خارج از رویه های قضایی مرس��وم محافظت شوند. مراجعه به دادگاه برای بازیابی بدهی 
زمان گیر اس��ت، لذا در میان کش��ورهای مورد مطالعه در قسمت س��وم، مکانیزم اعمال الزامات 
خ��ارج از رویه های قضایی مرس��وم در آرژانتین، برزیل، فرانس��ه، اندونزی، قزاقس��تان، اوکراین 
و ایاالت متحده آمریکا ارائه ش��ده اس��ت. ای��ن مکانیزم های اجرایی دارای ویژگی های اساس��ی 
مش��ترکی هستند. معموال، در صورت نکول بدهکار، وام دهندگان می توانند پس از گذشت زمان 
مش��خصی، از طریق حراج عمومی محصوالت ذخیره ش��ده بدهی خود را بازیابی کنند که مدت 
زمان آن بین کش��ورها متفاوت اس��ت اما معموال از 14 روز تجاوز نمی کند. قبل از حراج، باید 
به بدهکار و مردم اطالع رس��انی ش��ود. دارنده قبض انبار دارای موقعیت ممتازی نسبت به سایر 
طلبکاران می باش��د که پس از کس��ر مالیات دولت، هزینه های حراج و کارمزدهای انبار، در ابتدا 

مطالبات وی پرداخت می گردد.
قانون سیستم قبض انبار قزاقس��تان برای بازیابی مطالبات طلبکاران و سپرده گذاران شیوه های 
مناس��بی را طراحی نموده اس��ت. برای محافظت از وام دهندگان، قانون غالت قزاقس��تان رویه 
خارج از دادگاه را فراهم کرده اس��ت که به موج��ب آن یک وام دهنده می تواند در صورت قصور 
بدهکار بر اس��اس قبض انبار غالت، مطالبات خود را دریافت کند. در صورت نکول وام و پس از 
14 روز تأخیر، غالت به بهترین قیمت به حراج گذاشته می شوند. پیش از حراج محصوالت باید 
به سپرده گذاران اطالع رسانی شود. درآمد حاصل از حراج بر اساس اولویت های زیر برای بازیابی 
مطالبات طلبکاران اس��تفاده می گردد: هزینه های مرتبط با حراج، هزینه های ذخیره سازی انبار، 

مبلغ وام به دارنده گواهی سپرده، و در نهایت به دارنده قبض انبار.
به طور مش��ابه در آرژانتین، در صورت نکول بدهکار، بس��تانکار که گواهی سپرده را در دست دارد 
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می تواند برای حراج عمومی محصوالت ذخیره ش��ده پس از طی مدت ده روز از تاریخ سررس��ید 
گواهی سپرده اقدام نماید. بدهکار باید توسط پست سفارشی ظرف مدت دو روز از این دادخواست 
مطل��ع ش��ود. حداقل ده روز قبل از ح��راج، آگهی باید در دو روزنامه محلی ب��ا بیان میزان و نوع 
محصوالت، تاریخ سررس��ید گواهی سپرده و نام مالک اصلی منتش��ر شود. پس از حراج، در ابتدا 
مالیات و هزینه های انبار پرداخت می ش��ود. اگر درآمد حاصل از حراج برای برآوردن بدهی کافی 
نباش��د حقوق طلبکار در مقابل س��پرده گذار باقی می ماند. پس از کسر هزینه های حراج، طلبکار 

دارنده گواهی سپرده دارای اولویت پرداخت نسبت به هر طلبکار دیگر است.
در فرانس��ه، در صورتی که بدهی در تاریخ سررس��ید پرداخت نشود، دارنده گواهی سپرده جدا 
ش��ده از قبض انبار می تواند )هش��ت روز پس از اطالع قبلی و بدون تش��ریفات قضایی( فروش 
عمومی کاالهای انبار را بر اس��اس مقررات اجرایی مزایده های عمده فروش��ی آغاز نماید. طلبکار 
دارنده گواهی س��پرده بدون هر گونه کس��ر، به غیر از مالیات و کارمزده��ای انبارداری، به طور 
مس��تقیم و بدون تش��ریفات قضایی منتفع می گردد. تا زمانی که کاالها فروخته شوند و درآمد 
حاصل برای پوشش بدهی دارندگان گواهی سپرده کافی نباشد، آنها حق هیچ گونه اقدامی علیه 

بدهکار و یا ظهرنویس را ندارند.

تجربه 9:
اجرا و اولویت بندی تعهدات در اتیوپی

تحت قوانین اتیوپی، در صورتی که بدهکار در سررس��ید بازپرداخت وام نکول کند، طلبکار می بایس��ت با اطالعیه ای او را 
مطلع سازد. در مورد قبض انبارهای قابل مبادله، طلبکار می تواند پس از گذشت 15 روز از زمان سررسید که در اطالعیه 
هم مشخص شده است، کاالهای تحت پوشش قبض انبار را به فروش برساند. در مورد قبض انبارهای غیر قابل مبادله، 
در صورتی که به اطالعیه منتشرشده اعتراضی نشده باشد یا اعتراض انجام گرفته رد شده باشد، طلبکار می  تواند پس از 

گذشت هشت روز از انتشار اطالعیه از طریق حراج عمومی یا از طریق یک قرارداد خصوصی کاال را به فروش برساند.
قبض انبارهای الکترونیک صادر شده توسط بورس کاالی اتیوپی )ECX(، در صورتی که طلبکار یک نهاد بانکی باشد، 
می تواندتحت قوانین و رویه های س��لب حق مالکیت )اقامه دعوی( قرار بگیرد. در این صورت یک روز پس از سررس��ید، 
طلب��کار یک اطالعیه پنج روزه برای بدهکار ارس��ال می کند و قص��د خود مبنی بر تملک و فروش کاالی وثیقه را اعالم 
می کند. بانک باید سپرده گذاری مرکزی بورس ECX را مطلع کند تا بتواند کاالی تحت پوش قبض انبار الکترونیک را 
به فروش برس��اند. در صورتی که یک بانک رویه س��لب حق مالکیت را اجرا کند، تاریخ سررسید قبض انبار الکترونیک تا 

40 روز قابل تمدید است.
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تح��ت قانون برزیل، دارنده گواهی س��پرده نیز از طریق روش خ��ارج از دادگاه و حراج عمومی 
در صورت نکول بدهکار مطالبات خود را بازیابی می نماید. مراحل اطالع رس��انی، توسط قوانین 
مشخص نش��ده است. اگر وام تضمین شده توسط گواهی س��پرده کشاورزی در زمان سررسید 
پرداخت نش��ده باش��د، کاالها ممکن اس��ت بالفاصله برای برآوردن بدهی، مالیات و هزینه های 
ذخیره س��ازی به حراج گذاشته شود. مانند سایر کش��ورها، دارنده گواهی سپرده دارای اولویت 
پرداخت برای دریافت مطالبات از درآمد حاصل از حراج پس از کس��ر مالیات، هزینه های حراج 

و کارمزدهای انبار است.
در چارچوب قانونی ترکیه برای دارندگان قبض انبار نسبت به دیگر مدعیان اولویتی وجود ندارد 

و این یکی از کاستی های بزرگ سیستم قبض انبار ترکیه است.

3-10-جرائمومجازات
تعیی��ن ج��رم و مجازات در قانون یک ابزار ضروری برای اطمینان از انطباق با قوانین قبض انبار 
و برای جلوگیری از نقض مفاد آن است. قانون قبض انبار به وضوح جرائم تحت قانون را بیان و 
مجازات را تعیین می کند که ممکن است به شکل جریمه نقدی و یا زندان باشد. هنگام تعیین 
جرم باید مش��خص ش��ود که چه جرم هایی جنایی و چه جرم هایی اجرایی است. این مسئله نیز 
باید مطابق با قوانین کش��ور، به ویژه قانون جزا باش��د. عالوه بر این، در مواردی که انبار ناقض 
مفاد قانون قبض انبار است برای محافظت از ذی نفعان سیستم قبض انبار، این قانون با تعلیق یا 
لغو مجوز و یا دیگر اقدامات، به طور موقت یا دائم انبارداران را از انجام کسب و کار منع می کند. 

جرائم و مجازات خاص برای سیستم قبض انبار معموال در قانون قبض انبار مقرر می شود.
جرائم. به عنوان یک مفهوم کلی نیاز اس��ت که جرائم به وضوح تعریف ش��ده باشد به طوری که 
ه��ر فرد به راحتی بتواند مجازات را پیش بینی کند. در یک سیس��تم قب��ض انبار، قانون گذاران 
معموال توجه خاصی به حمایت از حقوق سپرده گذاران، اعتباردهندگان و دیگر خریداران قبض 

انبار دارند.
برای حمایت از حقوق س��پرده گذاران و دارندگان قبض مربوط به محصوالت ذخیره شده در یک 
انبار دارای مجوز، وضع قوانین معموالً به تعریف جرائمی می پردازد که توس��ط انبارداران صورت 

می گیرد. این تخلفات معموال شامل موارد زیر است:
 راه اندازی انبار و صدور قبض قابل مبادله بدون دریافت مجوز؛

 سوء مدیریت یا فروش غیر مجاز محصوالت ذخیره شده؛
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 سوء استفاده از محصوالت ذخیره شده که منجر به عدم تحویل محصول گردد؛
 ترخیص کاالها بدون اخذ قبض انبار قابل معامله؛

 دریافت محصوالت بیشتر از مقادیر تعیین شده در مجوز انبار.
ب��رای حفاظ��ت از یکپارچگی و صحت قب��ض انبار و منافع بازار قبض های قاب��ل مبادله، عموماً 

قوانین جرائم بیشتری را در ارتباط با قبض انبار بیان نموده اند:
 صدور قبض انبار بدون اجازه از سازمان صدور مجوز؛

 صدور قبض انبار کاذب به طور عمدی؛
 ص��دور قبض انبار برای محصوالتی که به ص��ورت فیزیکی در انبار دارای مجوز وجود 

ندارند و یا در حال حاضر برایشان قبض انبار صادر شده است؛
 صدور قبض تکراری بدون مشخص کردن آن؛

 صدور قبض انبار برای محصوالتی که کیفیت و شرایطشان بازرسی نشده است؛
 صدور قبض برای محصوالت خود بدون ذکر نام مالک در قبض انبار )در کش��ورهایی 

که قانون اجازه می دهد تا انبارداران به صدور قبض برای محصوالت خود بپردازند(.
قوانین اغلب بیان می کنند که انبارداران مسئول سهل انگاری و سوء رفتار کارکنان خود هستند. 
عالوه بر این، قانون می تواند جرائم ارتکابی سپرده گذار را نیز تعریف کند. به عنوان مثال، سپرده  

گذاشتن کاالیی که در رهن و یا گرو می باشد و یا کاالیی که هیچ مالکیتی ندارد.
مج��ازات. پس از تعریف جرائم در قانون قبض انبار، قانون مجازات این جرائم را تعیین می کند. 

برای جرائم کیفری، قانون از مقوله های زیر مجازات را تعیین می کند:
زن��دان؛ جریمه نقدی؛ تعلیق و ابطال مجوز انبار؛ و یا بس��ته ش��دن انب��ار. همین مجازات ها به 
اس��تثنای زندان برای جرائم اجرایی پیش بینی شده است. در بسیاری از کشورها، مجازات باید 

در قانون در سطح پارلمانی با توجه به سطح تجاوز به آزادی های فردی تنظیم شود.
ع��الوه ب��ر حبس یا جریمه، در صورت تخلف از قانون قبض انبار توس��ط انب��ارداران، ذی نفعان 
سیستم قبض انبار باید از نقض تعهدات بالقوه آینده نیز محافظت شوند. برای محافظت از فعاالن 
بازار، قانون ممکن است اجازه دهد که نهاد ناظر در صورت تخلف انبار، مجوز را به حالت تعلیق 
در آورد و یا لغو کند و یا به طور موقت یا دائم انبارداران را از انجام کسب و کار انبار منع کند. 

عالوه بر این، قانون می تواند بستن و یا انحالل یک انبار را نیز مجاز بداند.
به عنوان مثال در قزاقس��تان، اگر انبارداران نتوانند به الزامات مربوط به قبض انبار غالت پایبند 
باش��د، مجوز انبار به مدت ش��ش ماه، )یا ت��ا زمانی که موارد نقض قانون اصالح ش��ود( تعلیق 
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می گ��ردد. مجوز ممکن اس��ت در صورت نقض الزامات صدور مجوز اولیه توس��ط انبار و یا ارائه 
اطالعات نادرس��ت در زمان درخواست مجوز انبار و یا نقض مقررات دیگر تحت قانون غالت لغو 

گردد. به عنوان مرحله نهایی پس از نقض فاحش تعهدات، انبار غالت منحل می شود.
ای��ن قانون همچنی��ن به گردانندگان انبار امکان اصالح موارد نقض ش��ده را قبل از ابطال مجوز 
می ده��د. این م��ورد در اوکراین وجود دارد، اگر ب��ازرس عدم انطباق انبار ب��ا الزامات قانونی را 
مش��اهده کن��د، انب��ار برای اولین بار ب��ا یک دوره تعلی��ق 30 روزه برای اصالح ه��ر گونه عدم 
انطباق مواجه می ش��ود، و پس از آن در صورت عدم اصالح، نهاد ناظر مجوز را لغو خواهد کرد. 
درکش��ورهای دیگر نیز نهاد ناظر ممکن اس��ت در صورت تخلف از قانون انبار، مجوز را به طور 
موقت یا دائم لغو کند. در صورت تعلیق و یا ابطال یک مجوز انبار، نهاد ناظر باید نام انبار متخلف 

را به اطالع عموم برساند.

4-نتیجه
کش��ورها با ش��رایط گوناگون، دسترسی به اعتبارات کش��اورزی را از طریق معرفی قوانین برای 
سیس��تم قبض انبار تس��هیل کرده اند. ایجاد مقررات مؤثر برای اس��تفاده گسترده از قبض انبار 
ض��روری اس��ت. تالش ه��ای قانونی در سراس��ر دنیا در این زمین��ه به ایجاد و ی��ا اصالح قانون 
سیس��تم های قبض انبار منجر ش��ده است. این پژوهش به ده عنصر اصلی و کلیدی قانون قبض 
انبار پرداخته اس��ت. در حالی که رویکرد تنظیم هر یک از این اجزاء در میان کش��ورها متفاوت 
اس��ت، هدف اساس��ی حمایت از حقوق همه طرف های ذی نفع در سیستم قبض انبار و تسهیل 
استفاده گسترده از سیستم و تحقق منافع بالقوه مرتبط از جمله افزایش دسترسی به اعتبارات 

می باشد.
اما فراتر از هدف مش��ترک تس��هیل دسترسی به اعتبارات، اهداف متنوع دیگری نیز در راستای 
بررس��ی، اصالح و یا معرفی سیس��تم قبض انبار وجود دارد. اغلب قوانی��ن قبض انبار به منظور 
آزادسازی بازار در راستای تحریک سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی معرفی شدند. 

بس��ته به س��نت حقوقی یک کشور، ش��کل قانون قبض انبار و میزان جزئیات آن متفاوت است. 
به عنوان مثال، قانون می تواند به ش��کل یک قانون خاص بس��یار دقیق حاکم بر سیس��تم قبض 
انبار، و یا می تواند به ش��کل مقررات عمومی موجود در قانون تجارت باش��د. با این حال بررسی 
کش��ورهای ای��ن مطالعه تأیید کرد که اج��زای کلیدی قوانین قبض انبار معموالً توس��ط قانون 
گذاران به رسمیت شناخته شده است. هر چند این اجزاء مشترک هستند اما روش های نظارتی 
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متنوعی برای رس��یدگی ب��ه هر یک از این اجزای کلیدی وج��ود دارد. به دلیل پیش زمینه ها و 
اهداف سیاستی متفاوت، روش های مختلفی در هر کشور به کار گرفته شده است.

مقررات مرتبط با برخی اجزاء کلیدی در میان کش��ورهای تحت مطالعه به طور مش��ابه تعیین 
شده اند. رویکرد سنتی به مدیریت سیستم، ایجاد یک نهاد ناظر باالدستی دولتی است که صدور 
مجوز انبار و نظارت بر قانون را برعهده دارد. تجربه نشان داده است که تضامین عملکرد به طور 
مس��تقیم اعتماد به سیستم و در نتیجه اس��تفاده از قبض انبار را توسط اعتباردهندگان و دیگر 
ذی نفعان افزایش می دهد. بر این اس��اس، قانون گذاران در بس��یاری از کشورها به ارائه تضامین 
عملک��رد توجه کرده اند و رویکرد نظارتی رایج، ارائه بیمه اجباری و الزامات وثیقه ای می باش��د. 
در حالی که فرمت قانونی قبض انبار با توجه به س��نت  حقوقی کش��ورها متفاوت است، حداقل 

جزئیات مورد نیاز قبض انبار تا حد زیادی شبیه هم هستند. 
دیگر روش های نظارتی تنها در تعداد کمتری از کش��ورها مش��ترک است. در برخی از کشورها 
ایجاد یک صندوق ضمانت بر اس��اس کمک های داوطلبانه و یا اجباری از انبارها مرس��وم اس��ت 
و به عنوان تضمین عملکرد اضافی انبار اس��تفاده می ش��ود. یکی دیگر از روندهای نسبتاً جدید 
در سراس��ر جهان معرفی قبض انبار الکترونیکی است. در نهایت، در برخی از کشورها چارچوب 
قانون��ی کلی اجازه ارائه روش خارج از دادگاه برای اجرای قانون را داده اس��ت که به موجب آن 
در صورت نکول بدهکار، وام دهنده می تواند به س��رعت بر اس��اس قب��ض انبار مطالبات خود را 

دریافت کند.
می توان نتیجه گرفت در حالی که سیس��تم های قبض انبار و قوانین مربوطه برای قرن ها وجود 
داشته است، روندهای جدیدی برای توسعه سیستم قبض انبار و تطبیق آن با تغییر شرایط یک 
کشور وجود دارد. این روندها می تواند معرفی قبض الکترونیکی و یا ایجاد یک صندوق تضمین 
عملکرد باش��د. در نهایت الزم است ذکر شود که می بایست تحقیقات بیشتری به منظور تقویت 
این مطالعه و چگونگی پیشرفت قانون در جهت تسهیل دسترسی کشاورزان به اعتبارات بخش 

کشاورزی قبل از برداشت محصول صورت گیرد.
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مقدمه
هدف اصلی این بخش، بیان روش های متفاوت تنظیم مقررات قبض انبار در کشورهای مختلف 
اس��ت؛ لذا در این بخش موارد زیر در 12 کش��ور شامل آرژانتین، برزیل، فرانسه، هند، اندونزی، 

قزاقستان، فیلیپین، تانزانیا، ترکیه، اوگاندا، اوکراین و ایاالت متحده آمریکا بررسی می گردد:
نگاهی کوتاه به بخش کشاورزی و چارچوب قانونی تنظیم شده در هر کشور؛- 1
بیان اجزای کلیدی وضع قانون و شرح چارچوب قانونی حاکم بر قبض انبار؛- 2
دامنه کاربرد، محصوالت و کاالهای تحت پوشش قبض انبار؛- 3
ساختار نهادی؛- 4
صدور مجوز و نظارت بر انبارها؛- 5
تضامین؛- 6
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد؛- 7
قبض انبار شامل وضعیت قانونی، محتوا، فرم و ثبت؛- 8
مبادله و انتقال قبض انبار؛- 9
تسویه و ترخیص کاال؛- 10
اجرا و اولویت تعهدات؛- 11
جرائم و مجازات؛- 12
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1-آرژانتین
1-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

تولید در بخش کش��اورزی آرژانتین به طور قابل مالحظه ای در دهه های اخیر رشد کرده است. 
در حال حاضر آرژانتین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کش��اورزی 
در جهان است و در میان چهار تولیدکننده برتر ذرت، گندم، سویا و دانه آفتابگردان قرار دارد.

از زمان بی ثباتی اقتصادی در دهه 1990، بخش کشاورزی از ثبات نرخ ارز و سیاست های بازار 
آزاد بهره مند ش��ده اس��ت. دخالت دولت در بخش کشاورزی به شکل یارانه و هیأت های کاالیی 
به طور قابل توجهی کاهش یافت. رش��د سریع تولیدات بخش کشاورزی منجر به بهبود کارایی 
کش��اورزی شد، بنابراین تولیدات کش��اورزی برای چهار محصول عمده آرژانتین شاهد افزایش 
8/147 درصدی در طول دوره 2008-1992 بود در حالی که س��طح زیرکش��ت این محصوالت 

فقط 1/93 درصد توسعه یافته بود.
بخش کش��اورزی آرژانتین از اهمیت باالیی نس��بت به سایر بخش های اقتصادی برخوردار است 
زیرا حدود نیمی از ارزش صادرات آرژانتین از این بخش تأمین می ش��ود و به طور مس��تقیم 18 
تا 22 درصد از نیروی کار در این بخش فعالند. با وجود رش��د بس��یار قوی در دهه های گذشته، 
بخش کش��اورزی با چالش های گس��ترده ای در زمینه اعتبارات برای کش��اورزان خرد از جمله 

بدهی های بخش کشاورزی، مؤسسات اعتباری غیر بهینه و نرخ های بهره باال روبرو بوده است.
ب��رای درک هنجارهای مربوط به امور مالی کش��اورزی در آرژانتین الزم اس��ت که نظام قانونی 
باالدستی و تقسیم قدرت ایجاد شده توسط قانون اساسی سال 1994 لمس شود. نظام حقوقی 
آرژانتین بر پایه سنت قانون مدنی1 است. قانون اساسی سال 1994 آرژانتین یک دولت جمهوری 
فدرال را به رس��میت ش��ناخته اس��ت. به عنوان یک حکومت فدرال، هریک از 23 ایالت قانون 
اساس��ی خود را دارد که متضمن مدیریت قضایی، مدیریت شهری و آموزش های ابتدایی است. 
قانون گ��ذار ملی قدرت تصویب قوانین ملی مدنی، تجاری، جنایی، معدن، کار و تأمین اجتماعی 
و همچنین قدرت وضع قوانین الزم برای توس��عه انسانی و پیشرفت اقتصادی را در اختیار دارد. 
ایالت ها بخش��ی از قدرت را که صراحتاً بر طبق قانون اساسی به دولت فدرال واگذار نشده است 

در اختیار می گیرند.

1. the civil law tradition
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1-2-قانونقبضانبار
در سال 1878 آرژانتین با تصویب قانون 928، سیستمی برای قبض انبار راه اندازی نمود. در ابتدا 
سیستم محدود به انبارهای گمرک و امثال آن برای اعالم وصول کاالهای وارداتی بود. این سیستم 
به خاطر هزینه های س��نگین و مراحل قضایی دس��ت و پاگیر مختل ش��د. در پاسخ به این مسأله 
آرژانتین در 30 سپتامبر  1914قانونی را تصویب کرد )قانون گواهی سپرده کاال(1 که بر طبق آن، 
سیس��تم حال حاضر برای مقررات انبار و قبض انبار بوجود آمد. این سیس��تم تا حد زیادی بدون 
تغییر مانده اس��ت، هرچند به تازگی حرف هایی برای اصالحات این سیس��تم در جهت دسترسی 

کشاورزان خرد به آن مطرح شده است. قانون گواهی سپرده کاال شامل دو بخش است:
جزئیات مورد نیاز برای مجوز انبارهای کشاورزی؛ - 1
تعهدات اجرایی برای انبارهایی که گواهی سپرده صادر می کنند. - 2

قانون گواهی سپرده کاال در سال 1914 تصویب شد و از آن زمان چندین بار اصالح شده است.

1-3-محدوده
قان��ون گواهی س��پرده کاال به انبارها مجوز صدور گواهی س��پرده می ده��د و معامالت اعتباری 
امنی را برای س��پرده گذاران محصوالت کشاورزی، دامی، صنایع چوب و کاالهای معدنی فراهم 
می کند. قبض انبار2 نش��ان دهنده حق مالکیت کاالهای س��پرده شده است در حالی که گواهی 
س��پرده کاال3 حق توثیق کاالها را بیان می کند. بر اساس ماده یک قانون، عملیات تأمین اعتبار 
از طریق میوه ها، محصوالت کش��اورزی، دامی، جنگلداری، معدنی یا تولیدات داخلی که در یک 
انبار گذاشته شده اند از طریق” قبض انبار” و “گواهی سپرده کاالیی” تحت این قانون و آیین نامه 

اجرایی آن امکان پذیر است.

1-4-ساختارنهادی
قانون گواهی س��پرده کاال4 تنها یک مؤسس��ه را برای نظارت بر انبارهای کش��اورزی و سیستم 
گواهی س��پرده تعیین نمی کند بلکه به طور کلی بخش��ی از قوه مجریه5 را به عنوان ناظر بیان 
کرده اس��ت. در نتیجه نهاد ناظر انبارها و صدور قبض انبار و گواهی س��پرده کاال در طول زمان 
1. Warrant law
2. certificates of deposit
3. warrants
4. Warrant law
5. Poder Ejecutivo
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تغییر کرده و بوسیله احکام قانونی1 معین می شود.
 مس��ئولیت های نظارت و اجرا هم اکنون با وزارت کش��اورزی، دام و شیالت است. این وزارتخانه 
به طور گس��ترده ای نظارت و تنظیم مقررات بخش کش��اورزی را عهده دار می باشد. قانون قبض 
انبار2 به وزارت کشاورزی قدرت و اختیار الف( بررسی مدارک ارائه شده )تضامین انبار و سطوح 
آن( توس��ط انبارهای خواهان مجوز، ب( بازرس��ی انبارها جهت انطباق با قانون، ج( موافقت یا 
رد درخواس��ت فعالی��ت انبار و د( لغو مجوز در صورت نقض تعه��دات را می دهد. این وزارتخانه 

همچنین قدرت تعیین شکل گواهی سپرده و قبض انبار را دارد.

1-5-مجوزونظارتبرانبارها
 برای درخواست مجوز، انبارها باید اطالعات ذیل را برای برآوردن معیارهای تعیین شده توسط 

وزارت کشاورزی ارائه دهند:
1- سرمایه کافی برای راه اندازی؛

2- بیم��ه در براب��ر آتش س��وزی و س��ایر عوامل جه��ت جلوگی��ری از زوال محصوالت 
ذخیره شده؛

3- قوانین عملیاتی و اجرایی، شامل چگونگی مدیریت و نظافت انبار؛
4- حداکثر نرخ کارمزدهای دریافتی انبار برای محصوالت سپرده شده و عملیات مرتبط 

از جمله بیمه محصول، تمیز کردن و خشک کردن غالت؛
5- ش��رح تعهدات مدیریت در خصوص ورود و خروج کاالهای انبار و مس��ئولیت پذیری 

در صورت آسیب و یا خسارت وارده به محصول؛
6- نام و آدرس نمایندگی های انبار؛

7- انطباق با سطح تضامین مورد نیاز وزارت کشاورزی.
8- وزارت کش��اورزی پس از دریافت درخواس��ت مجوز انبار، موظف به بازرسی انبارها و 

اطمینان از انطباق آن ها با الزامات می باشد.
9- مجوز انبار و انتشار قبض انبار و گواهی سپرده کاال، مربوط به مقررات عمومی قانون 
تجارت ملی3 هس��تند. قانون تجارت آرژانتین4 تعهدات متعددی برای انبارداران تعیین 

1. Decree Law
2. Warrant law
3. National Commercial Code
4. Argentina’s Commercial Code
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کرده اس��ت. آن ها باید س��وابق مالی دقیق خود را در دفاتر حس��اب در قالب مورد تأیید 
دادگاه تجارت نگهداری کنند. همچنین جزئیات مربوط به کاالی س��پرده شده را شامل 
اطالعات درباره نوع، کیفیت، مقدار، صاحبان کاال، ش��ماره س��ریال )درصورت وجود(، و 

مدت نگهداری به ترتیب مقداری و زمانی دسته بندی و نگهداری کنند.
10- عالوه بر این، طبق قانون گواهی سپرده کاالیی، انبارهای دارای مجوز، حق خرید یا 
فروش محصوالت کشاورزی مشابه آنچه که در قبض انبار و گواهی سپرده کاالیی صادر 
شده است را ندارند. مجازات نقض این قانون، ابطال مجوز انبار است. همچنین نگهداری 
کاالهایی که احتماال اثر منفی بر محصوالت قبض انبار می گذارند در همان مکان یا مکان 

مجاور ممنوع است.

1-6-تضامین
سیس��تم تضامین قبض انبار، با س��پردن وثیقه اجباری توس��ط انبارهای دارای مجوز و مقررات 
بیمه اجباری برای پوش��ش محصوالت ذخیره شده شکل گرفت. بنابراین، برای صدور قبض انبار 
و گواهی س��پرده کاالها، در صورتی که کاال در حال حاضر توس��ط سپرده گذار بیمه نشده باشد، 
انبارها باید میزان مش��خصی از کاالهای س��پرده شده را که توسط وزارت کشاورزی تعیین شده 
در برابر آتش س��وزی بیمه کنند. انبارهای دارای مجوز باید س��طح مشخصی از وثیقه که توسط 
وزارت کش��اورزی تعیین شده بین حداقل 10000 پزو و حداکثر 10 درصد سرمایه انبار را نزد 

وزارتخانه به امانت بسپارند.

1-7-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک:
دارندگان انبار باید کاالها را نگهداری و س��پس به س��رعت آن ها را پس از دریافت قبض تحویل 
دهند. همه دارندگان انبار، بر اس��اس کاالهای سپرده شده باید قبض هایی را صادر کنند که در 
آن کیفیت، کمیت، شماره سریال و نشانه گذاری کاالهای سپرده شده )در صورتی که قابل اجرا 
باشد( مشخص باشد. دارنده قبض انبار ممکن است مبلغ وام گواهی سپرده کاال را قبل از موعد 
مقرر س��ند به طور مستقیم به دارنده گواهی سپرده کاال یا در صورت ناشناس بودن دارنده آن، 

از طریق مراجع قضایی بپردازد.
مدیران انبار در مدت زمان نگهداری کاالهای انبار شده، باید مراقبت های ویژه ای برای جلوگیری 
از خراب ش��دن محصوالت در نظر بگیرند گویی که این کاالها متعلق به خودشان است و بنا به 
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درخواس��ت صاحبان کاال اجازه بازرس��ی از انبارها را به آنها بدهند. در صورتی که کاال در حال 
حاضر توس��ط سپرده گذار بیمه نشده باشد، انبارها باید میزان مشخصی از کاالهای سپرده شده 

را که توسط وزارت کشاورزی تعیین شده در برابر آتش سوزی بیمه کنند.
انباره��ا مس��ئول تمام تلفات و خس��ارات وارده به کاال از قبیل قص��ور در مراقبت کافی، دزدی، 
اختالس، غفلت و کم کاری در انبار هس��تند مگر در ش��رایط تحمیلی خارج از کنترل )فورس 

ماژور(1 که خارج از وظایف انبار بوده است.

1-8-قبضانبار
بخش دوم از قانون گواهی سپرده کاال درباره جزئیات مورد نیاز برای صدور قبض انبار و گواهی 
س��پرده کاال بحث می کند. پس از سپردن محصوالت، سپرده گذار تقاضای دریافت قبض انبار و 

گواهی سپرده کاال از انبار می کند که باید شامل موارد زیر باشد:
 تاریخی که در آن قبض انبار و گواهی سپرده کاال صادر شده است؛

 نام و آدرس سپرده گذار؛
 نام انبار و امضای مدیر انبار؛

 نوع محصولی که قرار است نگهداری شود؛
 کمیت، کیفیت، وزن، طبقه، تعداد بسته؛

 کیفیت و چگونگی محصول؛
 ارزش تقریبی محصوالت ذخیره شده؛

 هر توصیف دیگر مطابق با عرف تجارت برای محصوالت مربوطه؛
 میزان پوشش بیمه ای محصوالت ذخیره شده و نام و آدرس بیمه کننده؛

 مدت زمان مورد انتظار نگهداری و هزینه های انبار.
 قبض انبار و گواهی س��پرده کاال باید در قالب اس��تاندارد کاغذی منتشر شده توسط 
وزارت کشاورزی صادر شود. آرژانتین حداقل آستانه ای برای ارزش کاالهای سپرده شده 
به منظور صدور قبض انبار و گواهی س��پرده کاال ایجاد کرده است: کاالهای سپرده شده 

باید بیش از 500 پزو ارزش داشته باشند و فاقد هرگونه تعهدات قبلی باشند.

1. force majeure
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1-9-انتقالقبضانبار
قبض انبار و گواهی سپرده کاال می تواند به طور جداگانه با پشت نویسی معامله گردند. وقتی که 
گواهی س��پرده پشت نویسی می ش��ود، حقوق اعتباری محصوالت سپرده شده مورد نظر منتقل 
می گردد. زمانی که قبض انبار پشت نویس��ی می ش��ود مالکیت محصوالت سپرده شده مورد نظر، 
همراه با تعهدات مرتبط با آن در مواردی که گواهی س��پرده کاال به طور جداگانه معامله ش��ده 
اس��ت، منتقل می گردد. تمام خریداران قبض انبار و گواهی س��پرده کاال حق بازرس��ی و نمونه 

برداری از محصوالت سپرده شده مورد نظر در انبار را دارند.
پشت نویسی باید شامل تاریخ پشت نویسی؛ نام و آدرس و امضای پشت نویس کننده و فرد قبلی؛ 
مقدار وام؛ تاریخ سررس��ید و مکانی که برای پرداخت به توافق رس��یدند، باش��د. وقتی به طور 
جداگانه معامله ش��دند، جزئیات زیر از معامله گواهی س��پرده کاال باید در پشت قبض انبار وارد 
شود: مقدار اعتبار، نام و آدرس وام دهنده، تاریخ انقضا و محل پرداخت. اطالعات مشابه باید در 
دفتر ثبت انبار برای اولین معامله وارد شود. بنابراین انبارها مسئولیت به روزرسانی سوابق اسناد 
را نیز برعهده دارند. اولین انتقال گواهی س��پرده کاالی کشاورزی در دفاتر انبار ثبت می شود. با 
این حال در حال حاضر هیچ مقراراتی برای ثبت مرکزی قبض انبار و گواهی سپرده کاال وجود 

ندارد.

1-10-تسویهوترخیصکاال
مدیران انبارها برای تحویل س��ریع و دقیق محصول در قبال صاحبان کاالیی که اس��ناد قبض 
خود را ارائه می کنند مسئول هستند. اگر کاالها طی 24 ساعت از تاریخ پایان مشخص شده در 
قبض، به صاحبان کاال تحویل داده نشوند، ممکن است انبارداران زندانی شوند. محصوالت تنها با 
ارائه همزمان قبض انبار و گواهی سپرده ترخیص می گردند. دارنده قبض انبار ممکن است مبلغ 
وام گواهی سپرده کاال را قبل از موعد مقرر سند به طور مستقیم به دارنده گواهی سپرده یا در 
صورت ناش��ناس بودن آن، از طریق مراجع قضایی بپردازد. انبارها حق دارند که از تحویل کاال 
تا زمانی که هزینه های آن ها پرداخت نش��ده اس��ت خودداری کنند و بخشی از کاال را به میزان 

هزینه های انبارداری می توانند نزد خود نگهداری کنند.

1-11-اجراواولویتتعهدات
در آرژانتین آیین دادرس��ی خارج از دادگاه برای دارندگان گواهی سپرده کاال وجود دارد که در 



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 114

موارد نکول بدهکار در راس��تای وصول مطالبات اجرایی می ش��ود. اگ��ر بدهکار نکول کند، پس 
از طی مدت 10 روز از تاریخ سررس��ید گواهی س��پرده کاال )معموال ش��ش ماه پس از صدور(، 
طلبکار)دارنده گواهی سپرده کاال( می تواند درخواست حراج عمومی کاالهای ذخیره در انبار را 
بدهد و باید بدهکار را از طریق پس��ت سفارش��ی ظرف مدت دو روز از این درخواست آگاه کند. 
قب��ل از حراج، آگهی بای��د در دو روزنامه محلی با بیان اطالعاتی مث��ل نام و مقدار محصوالت، 
تاری��خ اولین معامله گواهی س��پرده کاال و نام مالک اصلی برای حداقل ده روز منتش��ر ش��ود. 
ح��راج محص��والت نمی تواند به هردلیلی به زمان دیگری موکول ش��ود مگر با دس��تور دادگاه. 
حتی ورشکس��تگی، عدم صالحیت یا مرگ بدهکار، مانع وصول مطالبات طلبکار از طریق حراج 
محصوالت نخواهد ش��د. بعد از حراج، مالیات و هزینه های انبار در همان ابتدا پرداخت می شود. 
دارندگان گواهی س��پرده کاال نسبت به س��ایر طلبکاران موقعیت ممتازتری دارند )پس از اینکه 

هزینه های حراج پرداخت می شود(.

1-12-جرائمومجازات
قانون گواهی سپرده کاال برای نقض تعهدات قانون در انبارها مجموعه ای از مجازات ها را تعیین 
کرده اس��ت. انبارهای دارای مجوز که اقدام می کنند به خرید و فروش محصوالت کشاورزی که 
در گواهی س��پرده و قبض انبارهای صادرش��ده آنها اشاره شده است، مجوزشان باطل می گردد. 
مدیران انبار در صورت نگهداری نامناس��ب یا فروش کاالهای س��پرده شده، متناسب با مقیاس 
خس��ارات وارده به محصول، متحمل جریمه نقدی یا زندان می ش��وند. جریمه های نقدی و دوره 
زندان در طول زمان به روز شده است. در حال حاضر، مدیران انباری که باعث آسیب یا از دست 
دادن محصوالت انبار تحت پوش��ش گواهی سپرده کاال شوند بسته به میزان خسارت دستگیر و 

یا حبس می شوند. صدور عمدی گواهی سپرده کاالی تقلبی، مجازات دارد.

1-13-نتیجه
چارچوب قانونی که در آرژانتین برای انبارها و قبض انبار به کار می رود نمونه ای از رویکرد قانون 
مدنی در بسیاری از کشورها است. مطالعه و درک قانون گذاری و چالش های موجود در بسیاری 
از اقتصادهای در حال توس��عه و نوظهوری که در آنها رش��د بخش کشاورزی از تحوالت قانونی 
پیش��ی گرفته اس��ت، مفید خواهد بود. شایان ذکر اس��ت قانون گواهی سپرده کاال در آرژانتین 
شامل ویژگی های متعددی است که امروزه به عنوان شیوه های خوب شناخته می شوند از جمله 



115فصل سوم / مطالعات موردی کشورها در زمینه طراحی قانون قبض انبار

آیین دادرس��ی خ��ارج از دادگاه و تضامین اجرایی. تحت روش اجرای��ی فعلی، وصول مطالبات 
تقریبا حداقل حدود دو هفته بعد از نکول بدهکار صورت می گیرد. اگر بدهکار نکول کند، ظرف 
مدت 10 روز از تاریخ س��ر رس��ید گواهی سپرده کاال )معموال ش��ش ماه پس از صدور(، دارنده 
گواهی س��پرده کاال می تواند درخواس��ت حراج عمومی کاالهای ذخیره ش��ده در انبار را  بدهد و 
باید بدهکار را از طریق پس��ت سفارش��ی ظرف مدت دو روز از این درخواست آگاه کند. قبل از 
حراج، باید آگهی در دو روزنامه محلی برای مدت حداقل ده روز منتش��ر ش��ود که شامل اعالم 
محصوالت برای فروش، تاریخ اولین معامله گواهی سپرده کاال و نام مالک اصلی آن باشد. عالوه 
بر روش های اجرایی س��ریع، نیاز اس��ت که انبارها برای حداقل کردن ریس��ک طلبکاران، وثیقه 
بسپارند و محصوالت انبار را بیمه نمایند. در دهه 1990 تا دهه 2000، استفاده از گواهی سپرده 
کاال برای س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی در آرژانتین رش��د قابل توجهی داشته است: بین 
س��ال های 1991 تا 2009، مجموع ارزش س��االنه گواهی س��پرده کاال صادر شده از مقدار 4/3 
میلیون پزو به 6155 میلیون پزو افزایش یافته است. بسته به فصل، گواهی سپرده کاال به طور 
معمول برای انواع محصوالت، از جمله دانه س��ویا، شیر، گندم، فراورده های لبنی، تنباکو و شکر 

صادر شده است.
اگرچه سیس��تم آرژانتین برای قبض انبار و گواهی س��پرده کاال پس از نزدیک به صد س��ال تا 
حد زیادی بدون تغییر مانده اس��ت، اما بس��یاری از اجزایی که در قوانین اخیر لحاظ می شود را 
دارا می باش��د مانند مجوز انبار، آیین  دادرسی خارج از دادگاه، تعهدات اجرایی در قالب مقررات 
تضمین و بیمه. با این حال، اصالحاتی به منظور بهتر کردن گواهی سپرده کاال به عنوان تسهیل 
کننده اعتبارات کش��اورزی مد نظر قرار گرفته اس��ت. اخیرا اصالحات شامل کوتاه کردن زمان 
اعالن عمومی برای حراج در صورت نکول، ایجاد مجازات های جامع تر و بیش��تر پیش��نهاد شده 
اس��ت. ایجاد یک دفتر ثبت اس��ناد مرکزی نیز می تواند سیس��تم را بهبود بخشد. هر یک از این 
اصالحات به طور بالقوه می تواند باعث افزایش شفافیت و اعتماد طلبکاران در سیستم قبض انبار 

آرژانتین گردد و تأمین اعتبار بیشتری را برای بخش کشاورزی فراهم کند.
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تجربه 10:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در آرژانتین

قوانین کلیدی: قانون گواهی سپرده کاالیی )قانون 9643 تاریخ 30 سپتامبر 1914(
محدوده: میوه ها، محصوالت کشاورزی، دامی، جنگلداری و معدنی، تولیدات داخلی سپرده در انبار

ساختار نهادی: وزارت کشاورزی، دام و شیالت که از سال 1995 به اجرا و نظارت می پردازد.
نظارت بر انبارها: انبارها باید تطبیق با الزامات نهاد ناظر را رعایت کنند و معامالت محصوالتی از نوع محصوالت سپرده 

شده به انبار برای آنها ممنوع است.
تضامین: تضمین اجباری، که حداکثر 10 درصد از سرمایه انبار به عنوان وثیقه به وزارت کشاورزی سپرده شود و مقررات 

بیمه اجباری برای محصوالت انبار. 
حقوق و تعهدات طرفین و تخصیص ریس��ک: قانون سپرده کاال به تش��ریح وظایف مراقبتی انبارداران پرداخته است اما 

به طور خاص، انبارها مسئولیتی در قبال آسیب و یا از دست دادن محصوالت در شرایط تحمیلی خارج از کنترل ندارند.
قبض انبار: آرژانتین از برگه قبض انبار دو قسمتی استفاده می کند: قبض انبار که بیانگر مالکیت محصوالت سپرده شده 

است و گواهی سپرده کاال که بیانگر حق توثیق آن محصوالت است.
انتقال قبض انبار: گواهی س��پرده و قبض انبار می توانند به طور جداگانه با پشت نویس��ی معامله شوند. در حال حاضر هیچ 

مقرراتی برای ثبت مرکزی گواهی سپرده و قبض انبار وجود ندارد.
تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده شده تنها با ارائه همزمان گواهی سپرده و قبض انبار ترخیص می شوند. 

دارنده قبض انبار ممکن است مبلغ وام گواهی سپرده کاال را قبل از موعد مقرر سند پرداخت کند.
اجرا و اولویت تعهدات: آرژانتین به دارندگان گواهی سپرده کاال در صورت نکول بدهکار اجازه حراج عمومی خارج از رویه 

مرسوم قضایی را می دهد.
جرائم و مجازات: قانون مجازاتی از قبیل لغو مجوز، جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قوانین مربوط 

به قبض انبار تعیین کرده است.
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2-برزیل
2-1مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

بخش کشاورزی برزیل رشد سریعی را در طول چند دهه گذشته تجربه کرده است. بین سال های 
2001 تا 2011، ارزش س��االنه صادرات محصوالت کشاورزی تقریبا 400 درصد افزایش داشته 
اس��ت. برای مقایسه، رشد صادرات محصوالت کش��اورزی در آمریکا در طول همین دوره 175 
درصد بوده است. اگرچه رشد گذشته به خاطر برخی از شرایط )نرخ  پایین ارز( در مقطعی ادامه 
نداش��ت، اما همچنان انتظار می رفت که به رشد خود در دهه آینده ادامه دهد. برزیل در برخی 
از محصوالت کشاورزی بزرگ ترین بازیگر دنیا است. برزیل در حال حاضر بزرگترین تولیدکننده 
شکر و بزرگترین صادرکننده عمده نیشکر برای تولید اتانول در دنیا است. عالوه بر این به دلیل 
وجود زمین های فراوان، سرمایه، تکنولوژی، سیاست های بهبود یافته و کنترل بیماری ها، انتظار 
می رود که برزیل سهم خود را به عنوان یکی از تعداد انگشت شمار کشورهای صادرکننده مرغ 

و گوشت افزایش دهد. 
رش��د بخش کش��اورزی در مقابل تغییرات اساس��ی در سیاس��ت های اقتصادی و کشاورزی رخ 
داده اس��ت. در س��ال 1965، برزیل سیستم ملی اعتبارات روستایی1 را تأسیس نمود که به طور 
گس��ترده ای به دولت اجازه می دهد تا برای تضمین در دس��ترس ب��ودن اعتبارات در نرخ بهره 
ترجیحی و بازاریابی در بخش کش��اورزی مداخله کند. پس از آن در طول چند دهه گذش��ته، 
اقتصاد برزیل آزادس��ازی تجاری و کاهش دخالت های دولت را تجربه کرده است. در اوایل دهه 
1980 و 1990، دولت برزیل اقدام به حذف دخالت های گس��ترده و فعال در بخش کش��اورزی 
نمود و شکاف عمیقی در حمایت کشاورزی و اعتبارات روستایی اتفاق افتاد. در نتیجه، اعتبارات 
رسمی روستایی دیگر به اندازه اوایل دهه 1980 مهم نبود و در حال حاضر حدود 70 درصد از 
سرمایه در گردش الزم برای تأمین مالی بخش کشاورزی از منابع خصوصی تأمین می گردد. در 

حال حاضر در برزیل حمایت کمی از کشاورزان صورت می گیرد.
کاه��ش دخالت ه��ای دولت فضا را برای ایج��اد موج جدیدی از ابزارهای مالی برای کش��اورزی 
تجاری بخش خصوصی فراهم کرده اس��ت. در چند دهه گذش��ته عالوه بر تغییرات سیاس��تی 
دولت، نظام قانون اساس��ی و چارچوب قانونی برای تأمین مالی کشاورزی در برزیل دست خوش 
تغییرات اساس��ی قرار گرفته است. قانون اساس��ی جمهوری فدرال برزیل در 5 اکتبر 1988 به 
تصویب رس��ید و از آن زمان 68 بار اصالح ش��ده اس��ت )تا ژانویه 2012(. قانون اساسی، قدرت 

1. National System for Rural Credit (SNCR)
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قانون گذاری در سیاس��ت های شهری، تجاری، کشاورزی، و اعتباری دولت فدرال را محفوظ نگه 
می دارد. در راس��تای سیاس��ت های کاهش حضور دولت در بخش کش��اورزی، چندین بخش از 
قانون فدرال مصوب سال 1988 سیستم تأمین مالی کشاورزی بخش خصوصی را متحول کرده 

است.
برزیل چندین ابزار مالی جدید را در دو دهه گذش��ته ایجاد کرده اس��ت: قبض انبار1 و گواهی 
سپرده کشاورزی2. نظام حقوقی برزیل در دسته بندی قانون مدنی قرار می گیرد و در نتیجه این 

ابزارهای تأمین مالی کشاورزی توسط قوانین تجاری و مدنی قانون گذاری شده اند. 

2-2-قانونقبضانبار
تا همین اواخر، بخش کش��اورزی برزیل فاقد مقررات مؤثر برای انبارها بود. مقررات تمامی انواع 
انبارها تحت چارچوب قانونی کلی ایجاد شده با حکم شماره 1102 سال 1903 تنظیم می شد. 
در دهه 1990، مطالعه سیس��تم انبار کش��اورزی مشکالت زیادی را در بسیاری از مناطق نشان 
می داد: مکان نامرغوب، ظرفیت بیش از اندازه، دس��ته بندی نامناس��ب )کیس��ه در مقابل فله(، 
کیفیت پایین تأسیسات، ناکافی بودن امکانات جداسازی غالت و حبوبات بر اساس نوع، درجه، 
س��ن؛ ناکافی بودن ابزار کنترل کیفیت و امکانات تخلیه؛ و عدم دسترس��ی مناسب به جاده ها و 

امکانات حمل و نقل. 
در س��ال 2000، برزیل به این مش��کالت واکنش نشان داد و چارچوب قانونی حاکم بر انبارهای 
ذخیره سازی محصوالت کشاورزی را تصویب نمود. این قانون در سال 2004 با ایجاد قبض انبار 

کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی دنبال شد.

2-3-محدوده
تحت حکم شماره 1102 سال 1903، قانون برزیل، مقررات تنظیم انبار و قبض انبار را معرفی 
نمود. قانون 9973 مصوب سال 2000 نیز برای انبارهایی که محصوالت کشاورزی را نگهداری 
می کنند  معرفی گردید. حکم شماره  1102سال 1903 هنوز هم برای تمامی اشخاص حقیقی 
و حقوق��ی مایل به ایجاد انبار عمومی هر کاالیی اعمال می ش��ود. ای��ن قانون الزامات راه اندازی 
انبار، حقوق و تعهدات انبارها، صدور و گردش قبض انبار، هدایت فروش محصوالت ذخیره شده 

و جرائم نقض تعهدات را مقرر می کند. 
1. Certificate of Deposit (CDA)
2. agricultural warrant (wa)
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قانون 9973 سال 2000 و مقررات حمایتی آن بر الزامات انبار کشاورزی تأکید و قانون 11076 
سال 2004 تعهدات دارندگان انبار کشاورزی را تعیین می کند. در سال 2001، مقررات حمایتی 

از قانون 9973 ارائه شد که در آن جزئیات زیر1 بحث شده است:
1. قرارداد های ذخیره سازی محصوالت کشاورزی؛

2. مسئولیت ها و وظایف انبارداران؛
3. تجارت محصوالت مشابه ذخیره شده در انبار؛

4. صدور اوراق بهادار؛
5. مجوز انبار؛

6. شرایط ذخیره سازی؛
7. حق رهن انبار برای نگهداری محصوالت ذخیره شده؛

8. مجازات؛
9. قانون 11076 سال 2004 چندین اوراق بهادار کشاورزی را شامل قبض انبار و گواهی 
س��پرده کشاورزی ایجاد کرد. براین اساس، این قانون تأسیس، صدور، ثبت قبض انبار و 

گواهی سپرده کشاورزی و الزامات بیمه اجباری را پوشش می دهد.

2-4-ساختارنهادی
تحت حکم 1102، هیأت تجاری محلی2 مسئول صدور مجوز انبارهای عمومی است و هیچ انبار 
عموم��ی ب��دون مجوز اجازه فعالیت ندارد. هر یک از 26 ایال��ت برزیل هیأت تجاری جداگانه ای 
برای ثبت فعالیت های انبار آن ایالت دارد. هر هیأت تجاری محلی وظیفه نظارت بر انطباق انبار 
تحت حکم 1102، و بازرس��ی سوابق س��ه ماهه ارائه شده توسط انبار را دارد. این هیأت قدرت 

بازرسی انبارها را در هر زمان که صالح بداند دارد.
برای انبارهای کشاورزی اولین مؤسسه نظارتی، وزارت ملی کشاورزی، دام و تأمین مواد غذایی3 
اس��ت. وزارت ملی کش��اورزی، وظیفه ایجاد سیس��تم قبض برای انبارهای کش��اورزی از طریق 
س��ازماندهی ش��رایط فنی و عملیاتی آن ها و تعیین مدارک مورد نیاز برای صالحیت راه اندازی 
انبار کشاورزی را بر عهده دارد. بر این اساس، وزارت کشاورزی قدرت تنظیم انبارهای کشاورزی 
و جمع آوری اطالعات، بازرسی برای انطباق و اعمال مجازات در صورت عدم انطباق را دارد. در 

1. agricultural storage contracts
2. the local Board of Trade (Junta Comercial)
3. (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento [MAPA])
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داخل وزارت ملی کشاورزی، شرکت عرضه ملی1 انبارهای کشاورزی را تحت قانون 8171 سال 
1991 ثبت می کند. مؤسسه ملی اندازه گیری دقت، کیفیت و فناوری2، ارائه دهندگان خدمات 
بخش خصوصی را برای خدمت رس��انی به بازرسان انطباق وزارت ملی کشاورزی تأیید می کند. 
در نهایت، بانک مرکزی برزیل3 مس��ئول سیستم ثبت مرکزی اجباری برای قبض انبار و گواهی 

سپرده کشاورزی است.

2-5-مقرراتانبار
ب��رای راه اندازی یک انب��ار عمومی تحت حکم 1102، متقاضی باید اطالعات مورد نیاز زیر را به 

هیأت تجاری محلی ارائه نماید:
1. نام شخص عامل یا شرکت؛

2. نام، محل و ظرفیت انبار؛
3. ماهیت محصوالتی که انبار می شوند؛

4. خدمات مطرح که قرار است ارائه شود؛
5. قوانین عملیاتی انبار و قوانین فروش عمومی در صورت اجرایی بودن؛

6. جدول هزینه های انبار؛
7. و درمورد شرکت انبارداری، مجوز ثبت و یا اساسنامه های شرکت.

گرداننده ی انبار باید یک بیانیه امضا ش��ده ش��امل مسئولیت خود برای محصوالت سپرده شده 
ارائه دهد. کس��انی که محکوم به اختالس، نقض تعهدات، ورشکس��تگی و جعل، فریب یا سرقت 
ش��ده اند حق راه اندازی انبارها را نخواهند داشت. اگر هیأت تجاری محلی به انبار اجازه فعالیت 
دهد، اطالعیه مجوز در بزرگترین روزنامه های محلی منتشر خواهد شد و انبار به انبارهای ثبت 
ش��ده دارای مجوز اضافه خواهد ش��د. هرگونه تغییر در عملیات یا تعرفه ها باید توس��ط هیأت 

تجاری محلی تصویب شود.
انبارهایی که قصد ذخیره س��ازی محصوالت کش��اورزی را دارند تحت قانون 9973 سال 2000 
و مقررات حمایتی آن، باید از وزارت ملی کش��اورزی درخواس��ت مجوز کنند. فعالیت انبارهای 
کش��اورزی بدون مجوز تحت سیس��تم مجوز ملی واحدهای ذخیره سازی4 ممنوع است. الزامات 
م��ورد نی��از برای صدور مجوز انبار در طول چندین س��ال توس��ط یک گروه کاری متش��کل از 
1. the National Supply Company (CONAB)
2. National Institute of Metrology, Quality and Technology (INMETRO)
3. Central Bank of Brazil
4. National Certification System of Storage Units
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نماین��دگان بخش خصوصی و چند وزارتخانه دولتی بس��ط پیدا کرده اس��ت. الزامات مورد نیاز 
صدور مجوز انبار کش��اورزی در س��ال 2007 منتشر ش��د و در پایان سال 2009 عملی گردید. 
انبارهای کش��اورزی نیاز اس��ت برای درخواس��ت صدور مجوز از طریق پیمانکار بازرسی1 تحت 
مجوز وزارت ملی کش��اورزی اقدام کنند. پیمانکار بازرس��ی اسناد و مدارک مورد نیاز را بررسی 
می کند و بازرسی اولیه را انجام می دهد و در نهایت مجوز را صادر یا رد می کند و پس از آن، به 

طور منظم برای انطباق از انبار بازرسی می کند.
به منظور دریافت مجوز، انطباق انبارهای کشاورزی باید با الزامات براساس 15 معیار زیر ارزیابی 

 شوند:
1. ثبت در سیستم تحت نظارت شرکت عرضه ملی؛

2. محل انبار؛
3. زیرساخت های محلی؛

4. امنیت مکان؛
5. خدمات به مشتریان؛

6. امکانات دفتری؛
7. سیستم توزین؛

8. سیستم نمونه برداری؛
9. تعیین کیفیت محصول؛

10. سیستم نظافت؛
11. سیستم خشک کردن؛

12. سیستم حمل و نقل داخلی؛
13. سیستم ذخیره سازی؛

14. شیوه های نگهداری سوابق؛
15. و سایر موارد شامل آموزش کارکنان.

مجوز، با فرض ادامه انطباق با الزامات به همراه تأیید بازرس تا 5 سال اعتبار دارند.
باید توجه داشت که تحت قانون 9973 سال 2000 حتی انبارهای کشاورزی تنظیم شده توسط 

وزارت ملی کشاورزی، نیازمند ثبت در هیأت تجاری محلی هستند. 
عالوه بر این طبق حکم 1102 ماده 7، گردانندگان انبارهای عمومی ملزم به حفظ دقیق دفاتر 

1. authorized inspections contractor
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س��وابق روزانه برای تمام س��پرده ها، ترخیص ها و صدور قبض هس��تند. چارچوب قانونی خاص 
ذخیره سازی محصوالت کشاورزی، جزئیات زیر را نیز اضافه می کند:

انباره��ا ملزم به ثبت س��وابق و ارائه اطالعات مورد نیاز به وزارت ملی کش��اورزی و یا نهادهای 
نظارتی تعیین ش��ده می باش��ند. قابل ذکر اس��ت، قانون 9973 اجازه تجارت محصوالتی مشابه 

محصوالت انبار را می دهد.

2-6-تضامین
تح��ت چارچ��وب عمومی، تنها تضمین، بیمه اجباری برای آن دس��ته از محصوالتی اس��ت که 
تحت قبض انبار و گواهی س��پرده کشاورزی هستند. بنابراین، تمام محصوالت ذخیره شده تحت 
پوشش اوراق بهادار، باید در برابر آتش سوزی توسط انبار بیمه شوند. با توجه به این چارچوب، 
محصوالت کشاورزی در برابر اغلب مخاطرات بیمه شده اند. انبارداران باید محصوالت ذخیره شده 
را در برابر آتش، س��یل، و هر عامل طبیعی دیگر که ممکن است به محصوالت انبار آسیب بزند 

بیمه کنند.
محصوالت تحت قبض انبار و گواهی س��پرده کش��اورزی، الزم اس��ت در برابر آتش، رعد و برق، 
انفجار از هر نوع، آس��یب های الکتریکی، طوفان، باد، س��یل، س��رقت، گردباد، طوفان موسمی، 
تگرگ، دود، کوالک، سقوط هواپیما، و یا دستگاه های دیگر و وسایل نقلیه ای که ممکن است به 
محص��والت موردنظر صدمه بزنند بیمه گردند. هیچ گونه مقررات صریحی برای ضمانت اجباری 
وجود ندارد، اما انبار و سپرده گذار ممکن است در مورد مفاد خاصی برای ضمانت موافقت کنند 

که می بایست در اسناد ضمانت صادر شده ثبت گردد.

2-7-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
انبارهای عمومی مسئول حفاظت و تحویل صادقانه محصوالتی که دریافت کرده اند هستند. انبار 
در زم��ان تحویل محصول موظف به دادن یک قبض به س��پرده گذار مبنی بر جزئیات محصول 
ذخیره ش��ده می باشد )جدا از اوراق بهادار و قبض انبار(. حکم شماره  1102تعهدات مختلفی را 
برای گردانندگان انبارهای عمومی قرار داده اس��ت. انبارداران بین س��پرده گذاران تبعیض قائل 
نمی ش��وند و هیچ س��پرده ای را رد نمی کنند مگ��ر در مواردی که ظرفیت ذخیره س��ازی کافی 
وجود نداشته باشد و یا ذخیره کاالهای پیشنهادی ممکن است به محصوالت فعلی انبار آسیب 
بزند. انبار ممکن اس��ت محصوالت قابل مبادله از سپرده گذاران مختلف را تا زمانی که روش های 
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تش��خیص بین نوع و کیفیت امکان پذیر اس��ت با هم نگهداری کند. س��پرده گذاران و هرگونه 
اشخاص حقیقی ذینفع مجاز به بازرسی محصوالت انبار در هر زمانی با اطالع گردانندگان انبار 
هستند. عالوه بر این، تمام محصوالت ذخیره شده تحت پوشش اوراق بهادار هستند باید توسط 

انبار در برابر آتش سوزی بیمه شوند.
قانون خاص ذخیره سازی محصوالت کشاورزی، بسیاری از تعهدات حال حاضر انبارهای عمومی 
را دوب��اره تصری��ح می کند ام��ا برخی جزئیات را نیز ب��ه آن اضافه کرده اس��ت. بنابراین انبارها 
مس��ئولیت حفظ و تحویل بی درنگ محصول کش��اورزی را بر عهده دارند. گردانندگان انبار نیاز 
اس��ت که محصوالت کشاورزی س��پرده شده را در برابر آتش، س��یل، و هر رویداد آب و هوایی 
که ممکن اس��ت به محصول آس��یب بزند حفظ کنند. انبارها موظف به دادن اجازه دسترسی به 
س��پرده گذاران هستند. قانون 9973 الزامات محتوای قرارداد ذخیره سازی بین انبار کشاورزی و 
سپرده گذار را مقرر می کند: توصیفی از محصوالت ذخیره شده، دوره ذخیره سازی، قیمت و شکل 
جبران خس��ارت برای خدمات ارائه ش��ده، حقوق و تعهدات سپرده گذار و انبار و جبران مالی در 

صورت تفاوت در کمیت و کیفیت.
در صورت آس��یب و یا عدم تحویل محصول، انبارها مس��ئول پرداخت بهای کاالی ذخیره ش��ده 
در زمان تحویل محصول هس��تند. انبارهای عمومی در قبال س��رقت، تقلب، تجاوز، و سوء رفتار 
کارکنان انبار نس��بت به کاالهای ذخیره شده مسئولند. به همین ترتیب، تحت چارچوب قانونی 
خاص برای ذخیره س��ازی محصوالت کش��اورزی، انبارها مس��ئول س��هل انگاری و یا سوء رفتار 
کارکنان و یا نمایندگان، سرقت، دزدی، حوادث و خسارات ناشی از رسیدگی نامناسب محصوالت 
کش��اورزی ذخیره در انبار هستند. با این حال انبارها مس��ئول شرایط تحمیلی خارج از کنترل 
و عیب و نقص طبیعی محصوالت نیس��تند. س��پرده گذاران مس��ئول مشکالت ناشی از طبیعت، 

کیفیت و شرایط محصوالت ذخیره شده در بسته بندی هایی که مانع بازرسی می شوند هستند.

2-8-قبضانبار
بنا به درخواس��ت سپرده گذار، انبارهای عمومی باید اوراق بهادار دو بخشی شامل قبض انبار1 و 
گواهی س��پرده صادر کنند. گواهی س��پرده کاال حق رهن بر روی محصوالت ذخیره شده ایجاد 
می کند و قبض انبار بیانگر وعده تحویل کاالی سپرده شده است. زمانی که این دو با هم واگذار 
می ش��وند، حقوق کامل محصوالت سپرده شده آزاد می شود. هر کدام از این ابزارها قابل معامله 

1. a certificate of deposit (conhecimento de deposito)



125فصل سوم / مطالعات موردی کشورها در زمینه طراحی قانون قبض انبار

هس��تند و باید ش��امل این موارد باش��ند: نام و آدرس انبار؛ اطالعات تماس سپرده گذار و یا یک 
ش��خص ثالث که بوسیله سپرده گذار تعیین می ش��ود؛ جزئیات هرگونه انتقال؛ ماهیت، کمیت و 
کیفیت محصوالت ذخیره ش��ده؛ جزئیات بیمه گر و س��طح بیمه برای محصوالت؛ اعالم هرگونه 
مالیات و یا هزینه هایی که باید روی کاال گرفته شود؛ تاریخ صدور؛ و امضای نماینده مجاز انبار. 
باید از دفاتر ویژه با شماره سریال تهیه شده باشند و باید شامل اقرار سپرده گذار در پشت سند 
باشند. محصوالت ذخیره شده و تحت پوشش اوراق بهادار نباید تحت هیچ حق رهنی قرار بگیرند 

که مانع دسترسی کامل و آزادانه به آنها می شود.
پس از تحکیم و بهبود مقررات ذخیره س��ازی انبار محصوالت کش��اورزی، در سال 2004 برزیل 
ابزار جدیدی را برای قبض انبار کش��اورزی ایجاد کرد: قبض انبار کش��اورزی1 و گواهی س��پرده 
کش��اورزی2. این دو همزمان با هم توس��ط انبار بعد از س��پردن محصول به انبار صادر می شوند. 
قبض انبار بیانگر وعده تحویل کاالیی اس��ت که در حال حاضر به انبار س��پرده ش��ده اس��ت و 
گواهی سپرده کشاورزی حق رهن بر روی کاالهای وعده داده شده را اعطا می کند. قبض انبار و 
گواهی سپرده کشاورزی مشابه همان گواهی سپرده و قبض انبار عمومی تحت فرمان 1102 در 
س��ال 1903 می باش��ند اما در سه جنبه مهم با هم تفاوت دارند: 1- قبض انبار و گواهی سپرده 
کشاورزی نشان دهنده محصوالت کشاورزی و دامی ذخیره شده هستند، 2- قبض انبار و گواهی 
سپرده کشاورزی قابل مبادله در بازار هستند در صورتی که قبض های عمومی این گونه نیستند، 
3- قبض انبار و گواهی س��پرده کش��اورزی از سیستم مجوز و نظارت سال 2000 خصوصاً برای 

انبارهای تجاری محصوالت کشاورزی نفع می برند. 
بنابراین تولیدکننده ای که تمام محصوالتش را در انبارهای تجاری محصوالت کشاورزی می گذارد 
بر اس��اس قانون 9973، تقاضای صدور قبض انبار و گواهی س��پرده کشاورزی می نماید. قبل از 
صدور این دو، س��پرده گذار به طور رس��می باید اعالم کند که کاالها از هرگونه تعهد و وثیقه ای 
آزاد هس��تند و به انبارها قدرت ترخیص کاال به فردی که در قبض انبار کش��اورزی پشت نویس 
شده است را بدهد. قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی باید در دو نسخه صادر شوند 

) نسخه اصلی برای سپرده گذار و نسخه کپی برای انبار( و شامل اطالعات زیر باشند:
 نام در عنوان؛

 شماره کنترل تطبیق برای قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی؛

 بیانیه ای که محصول منوط به قوانین انبار است؛
1. agricultural certificate of deposit
2. agricultural warrant
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 شناسایی، صالحیت و آدرس سپرده گذار و انبار؛

 شناسایی تجاری انبار؛

 آدرس محل ذخیره سازی؛
 شرح محصول و مشخصات؛

 وزن خالص و ناخالص محصول؛

  نوع بسته بندی کاال؛
 حجم محصول؛

 بهای خدمات ذخیره سازی، حمل و نقل، و شخص مسئول پرداخت؛
 شناسایی محصوالت بیمه شده و میزان بیمه؛

 صالحیت تضمین ارائه شده توسط انبار، در صورت اجرایی بودن؛

 تاریخ دریافت محصول و سررسید سپرده؛
 تاریخی که اوراق بهادار صادر شده اند؛

 شناسایی، صالحیت و امضای نماینده قانونی انبار؛

اگر س��پرده گذار قصد دارد وارد چندین معامله ی کوچکتر ش��ود، قبض انبار کشاورزی و گواهی 
سپرده کشاورزی به طور جداگانه می توانند برای بخش مشخصی از محصوالت صادر شوند. مدت 
توافقنامه حدود یکس��ال خواهد بود مگر هر گونه تغییر در ش��رایط محصول طی زمان تمدید و 
تعدیل شود. تضامین می توانند شامل توافق دو جانبه شوند و در قبض انبار کشاورزی ثبت شوند. 
اگرچه قبض انبار کش��اورزی و گواهی س��پرده کشاورزی در ابتدا در قالب دو ورق کاغذی صادر 
می ش��وند، اما پس از ثبت در فرم الکترونیکی پردازش می شوند. بنابراین، سپرده گذار باید قبض 
انبار کش��اورزی و گواهی س��پرده کشاورزی صادر شده را در سیستم ثبت مرکزی ملی در طول 

مدت 30 روز پس از انتشار ثبت کند.

2-9-انتقالقبضانبار
در چارچوب عمومی، قبض انبار کش��اورزی و گواهی س��پرده کشاورزی ممکن است به صورت 
جداگانه و یا با هم از طریق پشت نویسی انتقال یابند. پس از ثبت، قبض انبار کشاورزی و گواهی 
سپرده کشاورزی قابل معامله در بازار هستند، با هم یا جداگانه، و معامالت به صورت الکترونیکی 
توسط نهاد ثبت به روز می شوند. معامله بر روی قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی 
معاف از مالیات اس��ت. گواهی س��پرده کش��اورزی به دارنده آن اجازه گرو گذاشتن محصول به 
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عن��وان وثیق��ه برای وام بانکی را می دهد درحالی که قبض انبار کش��اورزی ب��ه دارنده آن اجازه 
فروش کاالها را می دهد. بنابراین سپرده گذار با سه گزینه اصلی روبروست:
1. فروش هر دو در یک زمان ) فروش تمام حقوق مربوط به کاال(

2. گ��رو ق��رار دادن محصول ب��ه عنوان وثیق��ه وام بانکی ) فقط فروش گواهی س��پرده 
کشاورزی(

3. فروش گواهی سپرده کشاورزی و سپس بعدها فروش قبض انبار کشاورزی. این گزینه 
معادل ایجاد یک وام تضمین ش��ده بوس��یله کاالهای س��پرده شده تحت گواهی سپرده 
کش��اورزی اس��ت و بعداً فروش قبض انبار کشاورزی برای پرداخت بدهی گواهی سپرده 

کشاورزی است.
اگرچه قبض انبار کش��اورزی و گواهی سپرده کشاورزی ممکن است به طور جداگانه داد و ستد 
شوند، ولی کاالها تنها زمانی ترخیص می شوند که هر دو قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده 

کشاورزی با هم ارائه گردند.

2-10-تسویهوترخیصکاال
به طور کلی، محصوالت تحت پوش��ش قبض انبار کشاورزی و گواهی سپرده کشاورزی تنها بعد 
از ارائه هر دو س��ند و ابطال آن ها، ترخیص می ش��وند. با این حال، دارنده قبض انبار کش��اورزی 
می تواند کاالهای ذخیره ش��ده را با پرداخت میزان وام گواهی س��پرده کش��اورزی، حق رهن و 
مالیات پس بگیرد. این فرایند برای تس��ویه و ترخیص کاال تحت قبض انبار کشاورزی و گواهی 
سپرده کشاورزی تقربیاً یکسان است؛ کاالها فقط در زمان ارائه هر دو ترخیص می شوند. اما تنها 
دارنده قبض انبار کش��اورزی می تواند کاالهای ذخیره شده در انبار را با پرداخت حق رهن، بهره 
و مالیات باز پس گیرد. این معادل پرداخت واقعی و مؤثر بدهی اس��ت که توسط گواهی سپرده 

کشاورزی تضمین شده است.

2-11-اجراواولویتتعهد
قبض انبار و گواهی س��پرده کش��اورزی خارج از رویه مرس��وم قضایی قابل اجرا هستند. اگر وام 
بر روی گواهی س��پرده کش��اورزی در زمان سررسید پس داده نش��ده باشد، کاالهای مورد نظر 
بالفاصله برای برآوردن بدهی به حراج گذاش��ته می ش��وند. روش اطالع توسط قوانین مشخص 
نش��ده است. دارنده گواهی سپرده کش��اورزی از موقعیت ممتازتر حصول درآمد از طریق حراج 
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بهره مند است، البته پس از پرداخت مالیات دولتی، هزینه های حراج و حق رهن انبار. 

2-12-جرائمومجازات
در کمتر از 24 س��اعت پس از ش��کایت س��پرده گذاران در دادگاه مبنی بر ع��دم ارائه محصول 
ذخیره ش��ده مدیران انبار عمومی بازداشت می ش��وند. فرمان 1102 در سال 1903 جریمه های 
مال��ی و لغو مجوز انباره��ا را در موارد عدم انطباق با الزامات قانون��ی تعیین نمود. عالوه بر این 
حبس از یک تا چهار سال و افزایش مجازات پولی نیز برای موارد زیر در نظر گرفته شده است:

 صدور اوراق بهادار بدون مجوز از هیأت بازرگانی؛ صدور اوراق بهادار برای کاالهای ذخیره نشده 
و یا کاالهایی که در حال حاضر تحت تضمین دیگری هستند؛ معامله بوسیله انبارها روی اوراق 
بهاداری که خود صادر کرده اند؛ و سوءاستفاده از کاالهای ذخیره شده، که منجر به عدم تحویل 

شده است. 
در موارد نقض قانون 9973، مجوز انبار کشاورزی می تواند به حالت تعلیق درآید و یا لغو شود. 

وزارت ملی کشاورزی مجازات هایی را برای نقض تعهدات زیر اعمال می کند:
1. راه اندازی و به روزرسانی مدارک ثبت و یا صدور مجوز برای ارائه خدمات ذخیره سازی؛

2. ارائه اطالعات به سیستم ثبت ملی انبارهای کشاورزی؛
3. انجام تعهدات بر اساس ضرب االجل تعیین شده؛

4. رسمی کردن قرارداد سپرده؛
5. انجام مسئولیت ها در برابر سپرده گذار؛

6. جبران خسارت سپرده گذار؛
7. ارائه ضمانت در صورت درخواست سپرده گذار؛

8. اخذ مجوز از سپرده گذار برای بازاریابی محصوالت تحت نظر وی در صورت اجرایی بودن
9. نگهداری سوابق

10. دسترسی آزاد بازرسان و سپرده گذاران به انبار
11. پذیرش مجازات های تحمیلی

عالوه بر این، انبار مسئول بی نظمی و اشتباهات در صدور قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی 
است. انبار مسئول سهل انگاری و سوءرفتار کارکنان است و مدیران و شرکای مدیریتی و رئیس 
انبار همه در قبال کاالهای ذخیره شده مسئولند. متخلفان از قانون 11076 سال 2004 محکوم 

به یک تا چهار سال حبس می شوند.
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2-13-نتیجه
بخش کش��اورزی در برزیل در حال تجربه تغییرات س��ریع و رشد عظیمی است و این تغییرات 
در کنار تغییرات اساس��ی در سیاست های اقتصادی و کشاورزی رخ داده است. اگرچه چارچوب 
قانونی برزیل برای انبار و قبض انبار به س��ال 1903 بر می گردد اما چالش های اخیر که با رش��د 
بخش کش��اورزی بوجود آمد آن را نیازمند اصالحات نمود. تحوالت قانون گذاری از سال 2000 
به دنبال رس��یدگی به این چالش ها با تمرکز بر دو مس��ئله بود: افزایش نظارت مؤثر بر انبارها و 

افزایش جذابیت قبض انبارها.
هر چند برای ارزیابی تأثیر مقررات انبار خیلی زود اس��ت اما چارچوب حقوقی برای تنظیم انبار 
جامع و امیدوارکننده اس��ت. دامنه این چارچوب ش��امل همه محصوالت کشاورزی، مشتقات و 
زیربخش ها اس��ت. چارچوب قانونی به تشریح تعهدات دارندگان انبار و سطح مراقبت های مورد 
انتظار از محصوالت سپرده شده در انبار می پردازد. انبارها ملزم به بیمه کردن محصوالت سپرده 
ش��ده در برابر لیس��تی از ریسک های برشمرده هس��تند و باید به بازرسان و سپرده گذارن اجازه 
دسترس��ی به انبار بدهند. توس��عه معیارهای صدور مجوز نیازمند چندین سال کار و مشورت با 
سهامداران خصوصی مختلف و وزارخانه های دولتی است. اگرچه چندین مؤسسه دولتی در این 
فرایند نقش بازی می کنند اما این فرایند از نقطه نظر متقاضیان انبار ساده و مؤثر شده است. در 
نتیجه یک سیستم جامع بازرسی، مطابق با بخش کشاورزی مدرن و توسعه یافته ایجاد شد. ابزار 
قبض انبار کشاورزی در سال 2004 معرفی شد که دارای ویژگی های قوی از جمله در چارچوب 
قانون بودن اس��ت. به طور کلی چارچوب قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی شامل جنبه های 
مختلفی است که که باعث می شود این ابزار برای وام دهندگان و سایر احزاب خواهان معامالت 
کاال جذاب باش��د. صدور و انتقال باید در س��امانه ثبت مرکزی توسط بانک مرکزی برزیل ثبت 
شود که خطر تقلب را کاهش دهد و باعث تسهیل در تجارت گردد. فرمت قبض به وضوح توسط 
قانون مشخص شده است. از همه مهم تر، قانون برای برآوردن بدهی های تضمین گواهی سپرده 

کشاورزی رویه هایی خارج از رویه مرسوم قضایی و حراج عمومی را میسر می سازد.
عالوه بر این سیس��تم مجازات ش��دیدی را برای تخلفات تعیین نموده اس��ت که شامل جریمه 
نقدی، تعلیق و لغو گواهینامه صادر شده و حبس می باشد. مقررات ضمانت اجباری غیر از بیمه 
وجود ندارد. با این حال مشخص نیست که این انتخاب مانع اثر بخشی سیستم می شود یا اینکه 

با الزامات بیمه و نظارت قوی بر انبار جبران می شود.
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تجربه 11:
در یک نگاه - قانون قبض انبار در برزیل

قوانین کلیدی: قانون 9973 از 29 می 2000؛ قانون 11076 از 30 دسامبر 2004.
محدوده: محصوالت کشاورزی، مشتقات و محصوالت زیربخش ها.

ساختار نهادی: وزارت ملی کشاورزی، دام و تأمین مواد غذایی که قدرت تنظیم انبارهای کشاورزی، جمع آوری اطالعات، 
بازرس��ی انبارها برای بررس��ی انطباق و اعمال مجازات در صورت عدم رعایت و عدم انطباق را دارد. بانک مرکزی برزیل 

وظیفه راه اندازی سامانه ثبت مرکزی قبض انبار را برعهده دارد.
مجوز و نظارت بر انبارها: برای دریافت مجوز، انبارهای کشاورزی باید منطبق با شرایط 15 گانه انطباق باشند.

تضامین: گردانندگان انبار ملزم به بیمه کردن محصوالت ذخیره شده در انبار هستند.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریس��ک: قانون 9973 الزامات مورد نیاز برای قرارداد ذخیره س��ازی را بیان 

می کند. انبارها مسئولیتی در قبال نقصان ذات طبیعی خود محصوالت ندارند. 
قبض انبار: برزیل از قبض دو قسمتی استفاده می کند. قبض انبار بیانگر مالکیت محصوالت سپرده شده و گواهی سپرده 

کشاورزی بیانگر حق رهن بر روی محصوالت نامبرده است.
انتقال قبض انبار: قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی می توانند به طور جداگانه با پشت نویسی معامله شوند. یک سامانه 

ثبت مرکزی برای صدور و معامله این دو وجود دارد.
تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده تنها با ارائه هر دو قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی ترخیص می شوند. 

دارنده قبض انبار ممکن است میزان بدهی گواهی سپرده کشاورزی را قبل از موعد مقرر وام پرداخت کند.
اجرا و اولویت تعهدات: برزیل در صورت نکول بدهکار، به طلبکاران اجازه می دهد حراج عمومی را با روشی خارج از رویه 

دادگاه انجام دهند.
جرائ��م و مج��ازات: برزیل مجازاتی از قبیل ابطال مجوز، جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قوانین 

مربوط به قبض انبار تعیین کرده است.
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3-فرانسه
3-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

فرانسه دومین تولیدکننده بزرگ کشاورزی در جهان بعد از ایاالت متحده آمریکا و تولیدکننده 
ممتاز اروپا در تولید طیف وس��یعی از محصوالت کشاورزی و دامی است. با توجه به محصوالت 
عمده تولیدی در اروپا، فرانسه در تولید غالت و حبوبات از جمله برنج، نخود فرنگی، چغندرقند 
و تخم آفتابگردان تقدم و برتری دارد و 23 درصد از غالت اتحادیه اروپا توس��ط کش��ور فرانسه 

تأمین می گردد.
بخش مالی کشاورزی در فرانسه در حال حاضر تحت تسلط نهاد خصوصی اعتبارات کشاورزی1 
می باشد که حدود 80 درصد از سهم بازار را در سال 2009 داشته است. نهاد اعتبارات کشاورزی 
در س��ال 1894 به عنوان بانک ملی کش��اورزی با در دسترس قرار دادن اعتبارات خصوصی در 

بخش کشاورزی تأسیس شد.
 نهاد اعتبارات کش��اورزی که در ابتدا توس��ط وزارت جهاد کش��اورزی اداره می شد به طور قابل 
توجه��ی در ط��ول قرن بیس��تم، هم از نظر مح��دوده جغرافیایی و هم از نظ��ر ارائه خدمات به 
کش��اورزان گس��ترش یافت. از س��ال 1963، این نهاد از نظر مالی توانست خودش را اداره کند 
و در س��ال 1966 از بودجه دولتی ملی اس��تقالل مالی پیدا کرد. دولت فرانسه در سال 1988، 
نهاد اعتبارات کشاورزی را خصوصی نمود و این نهاد از سال 2001 در لیست بورس سهام قرار 
گرفت. جهت تأمین اعتبار مالی کوتاه مدت برای بس��یاری از کش��اورزان فرانسه، نهاد اعتبارات 

کشاورزی از گواهی سپرده محصوالت کشاورزی و دامی استفاده می کند.
فرانسه یک حکومت جمهوری متمرکز تحت قانون اساسی سال 1958 است. نظام حقوقی منتج 
از سنت قانون مدنی است. گواهی سپرده انبار2 در قانون فرانسه در اواسط قرن 19 معرفی شد و 
امروز در فصلی خاص از قانون تجارت تثبیت و یکپارچه شده است. مهمترین مزیت این گواهی 
س��پرده این اس��ت که به تجار اجازه دسترس��ی به اعتبارات را از طریق کاالهای ذخیره شده به 

عنوان ضمانت می دهد.
نس��خه های اصالح شده گواهی س��پرده انبار برای بخش های خاص معرفی شده است. در میان 

آن، می توان به گواهی سپرده کشاورزی3 اشاره کرد. 
گواهی س��پرده کشاورزی برای حمایت از کشاورزان از طریق تس��هیل دسترسی آن ها به اعتبارات 
1. Crédit Agricole
2. The warehouse warrant
3. warrant agricole, or crédit-stockage
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معرفی شد و توسط قانون روستایی1 تنظیم می شود. برای این کار نیاز نیست که محصوالت کشاورزی 
در انبار ذخیره شوند. نوآوری قوانین فرانسه بر روی گواهی سپرده کشاورزی در مقابل گواهی سپرده 

عمومی انبار این است که به کشاورزان اجازه می دهد اموال وثیقه را در اختیار داشته باشند.

3-2-قانونقبضانبار
فرانس��ه، مقررات انبار )نه تنها انبار کش��اورزی( و صدور قبض انبار و گواهی سپرده را در قانون 

تجارت تدوین کرده است. این مقررات از هشت بخش تشکیل شده است: 
1. مجوز انبار؛

2. واگذاری و توقف عملیات؛
3. تعهدات؛

4. مسئولیت ها؛
5. تضامین؛

6. عملیات انبار و نظارت؛
7. قبض و گواهی؛

8. مجازات؛
انباره��ای کش��اورزی به طور خاص توس��ط قانون و یا مقررات خاص جداگان��ه مورد بحث قرار 

نگرفته اند. گواهی سپرده کشاورزی در قانون روستایی در بخش چهارم2 تنظیم شده است.

3-3-محدوده
قانون تجارت3 شامل یک فصل حاکم بر تنظیم انبار، قبض انبار و احکام آن است. این فصل برای 
هر انبار عمومی که تولیدکنندگان، تجار، کش��اورزان، و ی��ا صنعتگران که مواد اولیه، کاال، مواد 
غذایی و یا محصوالت تولید ش��ده خود را در آن ذخیره می کنند، کاربرد دارد. قانون روس��تایی 
شامل مقررات خاص برای وثیقه کشاورزی است. کشاورز می تواند محصوالت کشاورزی را حتی 
قبل از برداشت و همچنین ابزار تولید کشاورزی را گرو بگذارد. کشاورز ممکن است کاالی وثیقه 
را در محل خود نگه دارد یا اینکه به سندیکاها و یا شرکت های کشاورزی که عضو آن ها است و 

یا شخص ثالثی که در توافقنامه با وام دهنده تعیین شده است بسپارد.

1. Code rural et de la pêche maritime
2. inancement des exploitations agricoles
3. The Commercial Code
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3-4-ساختارنهادی
شورای امور داخلی1 احکام اجرایی عملیات انبار را صادر می کند. فدراسیون ملی حمل و نقل و 
انبارهای مجاز عمومی2 مقررات3 را برای کنترل عملیات انبار ارائه می دهد و آن را برای تصویب 
به وزیر صنعت تس��لیم می کنند. بخش��دار محلی و بازرس کل صنعت و تجارت مقامات نظارتی 
هس��تند. بخشدار مس��ئول مجوز انبار عمومی است. قانون تجارت وظیفه نظارت بر فعالیت انبار 
عموم��ی و کنترل قانونی بودن عملیات از جمله حسابرس��ی و تحقیق و تفحص را به بخش��دار 

محلی و بازرس کل صنعت و تجارت واگذار می کند. 

3-5-مجوزونظارتبرانبارها
داشتن مجوز پیش از راه اندازی انبار عمومی4 الزامی است. بخش نظارتی5 قانون تجارت جزئیات 
ش��رایط مجوز انبارهای عمومی را شرح می دهد. بررس��ی درخواست مجوز به بخشداری سپرده 

شده است. موارد زیر باید به بخشداری ارسال گردد:
کپی از فعالیت تجاری و دفتر ثبت اس��ناد ش��رکت؛ اگر متقاضی یک ش��رکت اس��ت، کپی از 
اساس��نامه و لیست سهامداران ش��رکت که بیش از 10 درصد سهم سرمایه شرکت را در اختیار 
دارند؛ یک نقش��ه از مکان هایی که ش��رکت در آن انبارداری خواهد کرد با شرح ماهیت حقوقی 
گردانندگان انبار در آن؛ اظهارنامه شامل محل استقرار، تجهیزات آن، ورودی و راه های دسترسی 
به آن و ماهیت و حجم مورد انتظار محصوالت ذخیره شده؛ و یک پیش نویس از عملیات ایجاد 
انبار. گردانندگان انبار باید به ارائه تضامین در مقادیر متناس��ب با حجم انبار برای ذخیره سازی 

محصول بپردازند.
بخشدار، نظارت بر فعالیت های انبار و کنترل قانونی بودن عملیات را بر عهده دارد. به این منظور 
او دسترس��ی آزاد به انبار را خواهد داش��ت و می تواند تحقیقات الزم را انجام دهد. بازرس عمومی 
صنعت و تجارت، انبارهای عمومی دارای مجوز را زیر نظر قرار می دهد و هرگونه نقض شناس��ایی 
شده را اطالع می دهد. در اول ماه هر سال، گردانندگان انبار، گزارش عمومی فعالیت های انبار را در 
سال گذشته به بازرس عمومی صنعت و تجارت منطقه ای که انبار واقع شده است ارائه می دهند. 
هر انبار مجاز الزم اس��ت که قواعد عملیاتی مربوط به خود را داش��ته باش��د. عوارض نگهداری و 
1. (Conseil d’Etat)
2. The National Federation of Logistics Providers and authorized general warehouses
3. règlements types
4. (magasin general)
5. (partie réglementaire)
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خدمات مربوطه باید قبل از باز شدن انبار ثابت و ثبت شود. مقدار کارمزد انبارداری و سایر خدمات 
مربوطه باید در معرض نمایش عموم قرار گیرد. گردانندگان انبار عمومی از انجام هرگونه تجارت 
یا احتکار کاالهایی که برایشان قبض انبار و گواهی سپرده صادر شده است ممنوع هستند. همین 

امر برای سهامداران باالی 10 درصد شرکت متولی انبار نیز صدق می کند.

3-6-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
قانون تجارت تعهدات اساس��ی گردانندگان انباره��ای عمومی را تعیین می کند. آن ها موظف به 
قبول هر فرد و کاالیی برای نگهداری تحت شرایطی که قانون تجارت تنظیم کرده است هستند. 
مقررات، ش��رایط فعالیت انبار را تعیین می کند و می تواند انبارها را به دس��ته خاصی از کاالها 
اختص��اص ده��د. همچنین می توانند به گردانندگان انبار اج��ازه دهند که از قبول کاالهایی که 
می توانند به سایر کاالها آسیب وارد کنند خودداری کنند. مقررات، تعهدات گردانندگان انبار را 
برای حفاظت از محصوالت س��پرده شده مشخص می کند. کاالهای تحت گواهی سپرده باید در 
برابر آتش س��وزی بیمه شوند. انبارها هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت یا زیان ناشی از ذات 

طبیعی محصول یا بسته بندی کاال یا شرایط تحمیلی خارج از کنترل ندارند.

3-7-تضامیناجرایی
عملکرد انبار از طریق تعهد گردانندگان انبار برای ارائه یک وثیقه به میزان متناس��ب با س��طح 
ذخیره سازی محصول که در قانون تجارت تعیین شده است تضمین می شود. وثیقه می تواند به 
ش��کل پول، پرداخت سالیانه، اوراق بهادار قابل معامله بازارهای تحت نظارت و یا یک وام رهنی 
در مقداری باش��د که دو برابر مبلغ تضمین ارزش داش��ته باش��د. که این نیز می توانند از طریق 

مؤسسات اعتباری مجاز یا مؤسسات مالی فراهم شود.

3-8-قبضانبار
به ازای هر س��پرده، قبضی همراه با گواهی س��پرده صادر می شود که به عنوان یک اوراق بهادار 
به آن پیوس��ت می شود. این قبض- گواهی1 از دو قس��مت تشکیل شده است: قبض2 که عنوان 
صاحب کاال را در بر دارد و گواهی سپرده3 که یک اوراق بهادار است. محصوالت ذخیره شده در 

1. (récépissé-warrant)
2. (récépissé)
3. warrant



137فصل سوم / مطالعات موردی کشورها در زمینه طراحی قانون قبض انبار

انبار می توانند بوس��یله صدور گواهی سپرده به عنوان یک ورقه بهادار غیرتصاحبی وثیقه شوند. 
قبوض شامل موارد زیر هستند:

 نام، شغل و آدرس سپرده گذار؛
 ماهیت کاالهای سپرده شده؛

 ارزش کاالها؛
گواهی سپرده الحاقی باید دقیقا مشابه قبض باشد. اگر کاالهای قابل معاوضه سپرده شده باشند، 
هر دو قبض انبار و گواهی س��پرده باید امکان جایگزینی کاالها را با کاالهایی از نوع و کیفیت و 

طبیعت یکسان در خود ذکر کنند.
دارنده قبض انبار و گواهی سپرده کشاورزی می تواند درخواست قبض و گواهی سپرده جداگانه  
برای مقادیر کم کاال از س��پرده های بزرگ نماید. قانون تجارت در این زمینه مقررات خاصی را 
مش��خص نکرده اس��ت. دارندگان انبار باید دفتر ثبت قبض انبار و گواهی سپرده را جدا از سایر 

سوابق تجاری خود، نگهداری کنند.

3-9-انتقالقبضانبار
قب��ض انب��ار و گواهی س��پرده کاال می توانند با هم یا ج��دا از هم با پشت نویس��ی انتقال یابند. 
پشت نویس��ی گواهی س��پرده جداش��ده از قبض انبار نش��ان دهنده در رهن ب��ودن کاال به نفع 
تحویل گیرنده گواهی س��پرده است. پشت نویسی قبض انبار حقوق کاالی سپرده شده را منتقل 
می کند. اگر یک قبض بدون گواهی سپرده انتقال یافت، تحویل گیرنده قبض، مسئول پرداخت 
بدهی تضمین ش��ده بوس��یله گواهی سپرده است یا باید به این توافق برسند که بدهی در زمان 
فروش کاالها تس��ویه ش��ود. پشت نویس��ی قبض و گواهی س��پرده باید تاریخ دار و بیانگر میزان 
س��رمایه و نرخ بدهی تضمین ش��ده باشد؛ تاریخ سررسید، نام، ش��غل و آدرس طلبکار نیز ذکر 

گردد.

3-10-تسویهوترخیصکاال
قبض انبار و گواهی س��پرده کاال باید همزمان برای ترخیص کاال ارائه ش��وند. دارنده قبض انبار 
جداش��ده از گواهی س��پرده کاال می تواند قبل از موعد سررسید با پرداخت بدهی تضمین شده 

توسط گواهی سپرده، محصوالت را از انبار دریافت کند.
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3-11-اجراواولویتتعهد
در صورت عدم پرداخت بدهی در تاریخ سر رسید، دارنده گواهی سپرده جدا شده از قبض انبار 
می تواند، هش��ت روز پس از اطالع و بدون هیچ گونه تش��ریفات قضایی، فروش عمومی کاالهای 
ذخیره ش��ده در انبار را آغاز کند. طلبکار بر روی گواهی س��پرده بدون هیچ تشریفات قضایی از 
درآمد حاصل منفعت می برد و این امتیاز برای تمام طلبکاران دیگر نیز صادق اس��ت. مالیات و 

هزینه های فروش و ذخیره سازی از درآمد حاصل شده کسر می گردد.

3-12-جرائمومجازات
هرگونه تخلف از قانون ممکن است تا 6000 یورو جریمه نقدی و یا یکسال حبس داشته باشد. 
دادگاه نظ��ر قطعی را صادر می کند. اگ��ر گردانندگان انبار ناقض مفاد قانون تجارت در انبارها و 
یا ناقض فرامین اجرایی صادر ش��ده توس��ط شورای امور داخلی باشند، بخشدار می تواند به طور 

موقت یا دائم مجوز انبار را لغو کند.

3-13-نتیجه
چارچوب قانونی قبض انبار در فرانس��ه، در طول 150 سال گذشته در پاسخ به نیازهای دیرینه 
این کش��ور به تولیدات محصوالت کش��اورزی، توسعه یافته و رسمی ش��ده است. نظام حقوقی 
فرانس��ه بس��یاری از سیس��تم های قانون مدنی در سراس��ر دنیا را تحت تاثیر قرار داده اس��ت و 
سیس��تم قبض انبار این کش��ور بر پایه مقررات قبض انبار سنتی که در قانون مدنی کشورهای 
دیگر نیز هس��ت، استوار مانده است. تعهدات گردانندگان انبار به طور مشخص در قانون تجارت 
بیان ش��ده است. قابل ذکر است پایداری در سنت های قانونی، فرانسه را تا حد زیادی در زمینه 
نظارت بر انبارها غیرمتمرکز نموده است و وظایف نظارتی را به سطوح محلی دولت سپرده است. 
فرانس��ه مدت ها پیش سیس��تم قبض دو قسمتی را تأسیس کرد و امروزه در بسیاری از کشورها 
این سیس��تم وجود دارد. قبض انبار و گواهی س��پرده به طور جداگانه قابل انتقال هستند. برای 
محتوای قبض و نحوه انتقال آن قوانین مش��خص و روش��نی بنا نهاده شده است. مهمتر از همه، 
قان��ون در صورت نکول بدهکار، از حقوق طلبکاران و دارندگان گواهی س��پرده از طریق فروش 

عمومی محصول هشت روز بعد از اطالع رسانی عمومی حمایت می کند.
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تجربه 12:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در فرانسه

قوانین کلیدی: مقررات مربوط به قانون تجارت و قانون روستا و شیالت.
محدوده: مواد اولیه، مواد غذایی و یا محصوالت تولید شده.

ساختار نهادی: بخشدار محلی و بازرس کل صنعت و تجارت مقامات نظارتی هستند.
مجوز و نظارت بر انبارها: قبل از هر اقدامی مجوز بخش��داری الزم اس��ت. گردانندگان انبار از هرگونه معامله و تجارت بر 

روی کاالهایی که برایشان قبض و گواهی سپرده صادر شده است منع شده اند.
تضامین: گردانندگان انبار ملزم به ارائه تضمین به ش��کل پول، پرداخت س��الیانه، اوراق بهادار در بازارهای تحت نظارت و 
یا وام در مقداری که دو برابر مبلغ ضمانت ارزش داشته باشد هستند. که این امر نیز می تواند از طریق مؤسسات اعتباری 

مجاز یا مؤسسات مالی فراهم شود.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریس��ک: قانون تجارت تعهدات گردانندگان انبار را تعیین کرده است. انبارها 

در قبال آسیب های ناشی از ذات محصول، بسته بندی کاال و یا شرایط تحمیلی خارج از کنترل هیچ مسئولیتی ندارند.
قبض: در فرانسه دو قسمتی است: قبض انبار که عنوان مالک و حامل را در بر دارد و گواهی سپرده که بیانگر حق رهن 

روی کاال برای دارنده آن است.
انتقال قبض: قبض و گواهی س��پرده می توانند به طور جداگانه یا باهم با پشت نویس��ی معامله شوند. سامانه ثبت مرکزی 

وجود ندارد اما اولین پشت نویسی باید در سامانه انبار ثبت شود.
تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده تنها با ارائه قبض و گواهی سپرده با هم ترخیص می شوند. دارنده قبض 

انبار ممکن است مبلغ بدهی وام گواهی سپرده را قبل از موعد مقرر اسناد برای ترخیص کاال پرداخت کند.
اجرا و اولویت تعهدات: فرانسه اجازه فروش عمومی کاال را در روش خارج از دادگاه پس از اطالع رسانی عمومی 8 روزه 

به طلبکاران می دهد.
جرائم و مجازات: فرانسه مجازاتی از قبیل ابطال مجوز، جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قوانین 

مربوط به قبض انبار تعیین کرده است.
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4-هند
4-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

نظام حقوقی هند بر پایه قانون عمومی انگلس��تان اس��ت. هند توسط قانون اساسی سال 1949 
اداره می ش��ود. هند یک جمهوری فدرال دموکراتیک است و قدرت قانونگذاری و اجرایی در هر 
دو س��طح فدرال و ایالتی اعمال می شود. کش��اورزی، عامل مهم توسعه اقتصادی در هند است. 
حدود 4/17 درصد از تولید ناخالص داخلی و 1/51 درصد از جمعیت فعال اقتصادی مربوط به 
بخش کشاورزی است. اقالم تولیدی عمده و مهم بخش کشاورزی در هند بین سال های 2009 
و 2011 عبارتند از نیش��کر حدود 307 میلیون تن تولید در س��ال؛ برن��ج حدود 146 میلیون 
تن در س��ال؛ گندم حدود 83 میلیون تن در س��ال؛ سیب زمینی حدود 38 میلیون تن در سال؛ 
س��بزیجات تازه حدود 29 میلیون تن در سال؛ موز 29 میلیون تن در سال؛ و ذرت 20 میلیون 
تن در س��ال. این کاالها اساس��ا متمرکز بر تولید داخلی هس��تند و اهمیت بازارهای داخلی را 

برجسته می کنند.
تورم قیمت مواد غذایی در هند یک چالش بزرگ است. عالوه بر این، بخش کشاورزی با تغییرات 
قیمت فصلی برای محصوالت کش��اورزی مواجه اس��ت. در حالی که غالت برای تغذیه جمعیت 
وجود دارد، بهره وری زنجیره تأمین یک مشکل اساسی برای بخش کشاورزی است. برآورد شده 
است که حدود 20 تا 25 درصد از غالتی که در هند تولید شده به دلیل ذخیره سازی نامناسب 
یا ناکافی خراب ش��ده و از بین رفته اس��ت. عالوه بر این، بر طبق نظر رئیس موسس��ه توس��عه 
انبارداری و تنظیم مقررات در هند1، “کش��اورزان عادت به فروش ش��تابزده محصوالت دارند. از 
آن جایی ک��ه آن ها بالفاصله بعد از برداش��ت محصول نیاز مبرم به پول داش��ته تا در درجه اول، 
وام هایی که برای عملیات کش��اورزی گرفته بودند را تسویه کنند، قدرت چانه زنی کمی در برابر 

تجار محلی دارند و هیچ فضای امنی برای نگهداری غالت غذایی ندارند.”
از نظر دولت هند بخش کش��اورزی در راس��تای دستیابی به اهداف توسعه ملی به ویژه تضمین 
دسترس��ی به غذای ارزان نقش حیاتی را ایفا می کند. با توجه به این مسئله، چند سیاست ملی 
برای محدود کردن تورم مواد غذایی معرفی ش��د، به طور همزمان، حداقل قیمت و قیمت های 
منصفان��ه به کش��اورزان ارائه گردید. در واق��ع پارلمان هند، به تازگی ب��ه تصویب قانون جدید 
پرداخته اس��ت. قانون امنیت غذایی ملی2 سال 2013، امنیت غذایی و یارانه را برای تأمین غذا 

1. Warehousing Development and Regulatory Authority
2. National Food Security Act
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در حدود دو سوم جمعیت روستایی و نیمی از جمعیت شهری در نظر دارد. بر اساس این برنامه، 
ذینفع��ان پنج کیلوگرم برنج یارانه ای، گندم و حبوبات در هر ماه دریافت خواهند کرد. ش��رکت 
دولتی موادغذایی هند، وظیفه توزیع غالت و حبوبات را از طریق شبکه فروشگاه های موادغذایی 

انجام می دهد. قانون امنیت غذایی به احتمال زیاد تأثیر مثبت بر درآمد کشاورزان دارد.
در این زمینه، پارلمان هند قانون انبارداری )توس��عه و مقررات(1 را در سال 2007 تصویب کرد 
که از 25 اکتبر 2010 اجرایی ش��د. س��ال ها پیش از این، انبارداری در هند تأسیس شده بود و 
سیس��تم قبض انبار بر پایه مقررات خاصی از قانون تولید کش��اورزی )توسعه و انبارداری(2 سال 
1956 بود. بعدها با قانون ش��رکت انبارداری3 در سال 1962 جایگزین شد. با این حال سیستم 
با مشکالتی درگیر بود. سپرده گذاران و بانک ها اعتمادی به قبض انبارها نداشتند و راه حل های 

قانونی در دسترس ناکافی بود.
بر اس��اس قانون س��ال 2007، دولت مؤسس��ه توس��عه انبارداری و تنظیم مقررات4 را به عنوان 
نهاد نظارتی بوجود آورد که وظیفه اجرا و ترویج سیس��تم قبض انبار را بر عهده دارد. این قانون 
همچنین سیس��تم قبض انبار قابل معامله را نیز معرفی کرد. از جمله اهداف پش��ت این ابتکار 
عمل بهبود ظرفیت ذخیره سازی در هند؛ تسهیل دسترسی بهتر کشاورزان به اعتبارات؛ افزایش 

بازده کشاورزان؛ خدمت رسانی به مؤسسات مالی با کاهش ریسک آن ها است. 
کاهش ریس��ک مؤسس��ات مالی به نوبه خود هزین��ه اعتبارات کش��اورزان را کاهش می دهد و 
جری��ان اعتباری را در مناطق روس��تایی افزایش می دهد. سیس��تم قبض انب��ار همچنین منجر 
به استانداردس��ازی فعالیت های انبار )درجه بندی، بس��ته بندی و ...( می گردد و توسعه کیفیت 
انب��ارداری را به همراه دارد. همچنین فرصت تجارت محصوالت کش��اورزی را از محل مبادالت 
آتی کاال می افزاید. در نهایت، این سیستم می تواند از طریق قادر ساختن کشاورزان در به تعویق 
انداختن فروش محصوالت خود پس از برداشت، به ثبات قیمت محصوالت کشاورزی کمک کند.

قانون انبارداری 2007، برای بخش انبار هند قوانین بس��یار س��ختی را در نظر گرفته اس��ت که 
معامالت انبارداری را س��ازماندهی می کند و باعث جذب مؤسسات اعطای وام می گردد. صنعت 
انبارداری و تدارکات باعث ایجاد مؤسس��ه توس��عه انبارداری و تنظیم مقررات گردید که توسعه 
عظیمی را در این بخش بوجود آورد. در دسامبر 2011، انبارهایی از ایالت های مختلف، متقاضی 

ثبت نام در مؤسسه بودند و در آگوست 2013، انبارها تحت قانون انبارداری ثبت شدند.
1. Warehousing (Development and Regulation) Act
2. Agricultural Produce (Development & Warehousing) Act
3. Warehousing Corporations Act
4. Warehousing Development and Regulatory Authority
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هنوز چالش هایی در اجرای سیستم قبض انبار جدید وجود دارد. یکی از نگرانی ها این است که 
برای کش��اورزان خرد که مقادیر کمی از کاالها را در انبارها ذخیره می کنند و در نتیجه انبارها 
جذابیتی برای انبارها ندارند، تا چه حد این سیس��تم مفید است. نگرانی دیگر محدودیت قدرت 
مؤسس��ه در مبادالت نقدی محصوالت کشاورزی است. مبادالت نقدی تحت قدرت دولت اتفاق 
می افتد بنابراین قدرت مؤسس��ه محدود می ش��ود و نمی تواند در ح��ل بی نظمی های تجاری در 

مبادالت نقدی مداخله کند.
یک چالش بزرگ، ترویج و افزایش مش��ارکت در سیس��تم انبارداری اس��ت. برای اطالع رس��انی 
سهامداران و افزایش آگاهی از قانون جدید انبارداری، مؤسسه باید کمپین اطالع رسانی سراسری 
را س��ازماندهی کند. این مؤسس��ه همچنین باید برای مدیران انبار، نمایندگی های اعتباربخشی 
و کش��اورزان در جهت ترویج و اطالع رس��انی کاربران بالقوه از سیس��تم قبض انبار قابل معامله 
برنامه های آموزش��ی برگزار کند. در بولتن س��ه ماهه مؤسس��ه، اطالعات مرب��وط به فعالیت ها، 

برنامه های آموزشی و خبرهای مربوط به بخش انبارداری گزارش می شود.

4-2-قانونقبضانبار
تنظیم مقررات سیستم قبض انبار قابل معامله در سطح فدرال انجام می گیرد که هماهنگ سازی 
این قانون را در سراسر کشور تضمین می کند. قانون انبارداری در تمام کشور هند به غیر از ایالت 
جامو و کش��میر اعمال می ش��ود. این قانون معامالت قبض انبار را فراهم می کند و نحوه ثبت نام 
انباره��ا را به قصد صدور قبض انبار قابل معامله تعیی��ن می نماید؛ همچنین این قانون جزئیات 
روش صدور قبض انبار الکترونیکی را بیان نموده و موسس��ه توس��عه انبارداری را به عنوان نهاد 

نظارتی مسئول ثبت انبار تعیین می کند. 
قانون انبارداری از 11 فصل تشکیل شده است:

1. بیان مفاد اولیه؛
2. تنظیم کسب و کار انبار؛ 

3. وظایف و حقوق گردانندگان انبار؛ 
4. قبض انبار؛ 

5. موسسه توسعه انبارداری و تنظیم مقررات؛ 
6. قدرت و مأموریت موسسه توسعه انبارداری و تنظیم مقررات؛

7. امور مالی و حسابرسی؛
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8. اختیارات دولت مرکزی؛
9. تجدید نظر؛

10. جرائم و مجازات؛
11. مفاد متفرقه.

این مؤسس��ه بر اس��اس قانون انبارداری، چه��ار آیین نامه حاوی جزئیات بیش��تر در مورد ثبت 
س��ازمان های اعتباربخش��ی، قبض انبار قابل معامله، اعتباربخش��ی به انبار و برگزاری جلس��ات 
مؤسس��ه را تصویب کرده اس��ت. عالوه بر این دولت مرکزی چندین حکم را برای اجرای قانون 
انبارداری صادر کرده اس��ت ش��امل: صورت های مالی و اسناد ثبتی س��االنه نهاد ناظر، گزارش 
ساالنه سازمان، رویه های تجدیدنظر و ثبت انبارها. در نهایت، مؤسسه انبارداری کتاب راهنمای 
انب��ار را برای عملیاتی ک��ردن قانون انبارداری )2011( آماده کرده اس��ت که چگونگی اجرایی 
کردن مفاد قانون انبارداری، اطالعات دقیق در مورد اجرای واقعی آن و برنامه های آموزش��ی را 

پوشش می دهد.

4-3-محدوده
قانون انبارداری، تنظیم انبارها، قبض انبار و معامالت آن ها، اس��تقرار مؤسس��ه توسعه انبارداری 
و تنظیم مقررات و مس��ائل مربوط را پوش��ش می دهد. قبض انبار یک تصدیق در فرم نوشتاری 
و یا الکترونیکی اس��ت که بوس��یله مدیر انبار یا نماینده مجاز او از کاالهای انبار که در مالکیت 
انبار نیس��ت صادر می شود. کاالهای تحت این قانون تمام محصوالت ملموس قابل مبادله و غیر 
قابل مبادله می باش��ند. بر این اس��اس، قبض انبار به طور کلی می تواند برای کاالی کشاورزی و 
یا س��ایر کاالها صادر شود. در ابتدا، این مؤسسه بر روی کاالهای کشاورزی متمرکز شده است. 
ابت��دا در بخش��نامه 2011، 75 کاال ک��ه قبض انبار قابل معامله را می توان برایش��ان صادر کرد 
شامل حبوبات، غالت، روغن های گیاهی، دانه های روغنی، آجیل خوراکی، ادویه جات، ترشیجات 
معرفی شدند. برای اطمینان از این که میوه ها و سبزیجات تحت سیستم قبض انبار جدید آورده 
ش��ده اند، مؤسسه بر ترویج زنجیره سرد )س��رما( تمرکز کرد. در بخشنامه دوم، مؤسسه توسعه 
انبارداری، سیس��تم قبض انبار قابل معامله در انبارهای س��رد را برای بخش بزرگی از تولیدات 
باغی معرفی نمود. بنابراین تولیدکنندگان محصوالت باغی از وام بانکی در ازای سپردن محصول 
به انبار )س��ردخانه( بهره مند خواهند شد. برای 26 کاالی باغبانی قبض انبار قابل مبادله توسط 

انبارها صادر می شود که در میان آن ها، سیب زمینی، هویج، لیمو، انار و انگور قرار دارند.
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4-4-ساختارنهادی
قانون انبارداری ش��امل مقررات دقیقی اس��ت که س��اختار نهادی سیس��تم قبض انبار را شامل 
می ش��ود. این قانون، مؤسسه توس��عه انبارداری را تحت نظر وزارت امور مصرف کنندگان، غذا و 
توزیع عمومی به عنوان یک نهاد نظارتی تأس��یس کرده است که در سال 2010 با اطالع رسانی 
دولت مرکزی بنا نهاده ش��د. قانون انبارداری ترکیب مؤسسه انبارداری، ساختار داخلی و قوانین 
کار و پرس��نل را شرح می دهد. مؤسسه متش��کل از یک رییس و دو عضو دیگر است که توسط 
دولت مرکزی منصوب ش��ده اند. کارکنان مؤسس��ه خدمتگزاران دولتی تلقی ش��ده اند. مقررات 
ش��امل مفاد بیش��تری در ارتباط با جلس��ات و روش های کاری داخل سازمانی مؤسسه هستند. 
عالوه بر این قانون حیطه وظایف و قدرت مؤسس��ه را تعیین کرده اس��ت. به طور کلی تنظیم و 
اطمینان از اجرای قانون انبارداری بر عهده مؤسسه گذاشته شده است. قدرت و وظایف مؤسسه 

عبارتند از:
صدور، اصالح، تعلیق و یا لغو مجوز انبار؛ تنظیم عملکرد نمایندگی های مجاز؛ مش��خص کردن 
صالحیت ه��ای مورد نیاز، آموزش های الزم برای گردانندگان انبار و کارکنان انبار، تنظیم نرخ و 
ش��رایط انبار؛ تعیین هیأت ناظر بین انبارها؛ و مش��خص کردن وظایف و مسئولیت انبارداران. با 
تصویب دولت مرکزی و کمیته مش��ورتی انبار، مقرراتی برای اجرای قانون انبارداری نیز تعیین 

می گردد.
مؤسس��ه در صفحه اصلی وب سایت خود گزارش ساالنه را منتش��ر می کند که شامل اطالعاتی 
در مورد ترکیب مؤسس��ه، طرح های کلیدی در مس��ائل قانونی و صورت های مالی ساالنه است. 
بخشنامه ها و دیگر تصمیمات نظارتی سازمان نه تنها در صفحه اصلی وب سایت مؤسسه منتشر 
می ش��ود بلکه به وزارت کش��اورزی و تمام نمایندگی های مجاز مؤسس��ه، تمام بانک ها از جمله 

بانک های تعاونی دولتی و بانک مرکزی هند نیز ارسال می گردد. 
این مؤسس��ه، هش��ت نمایندگی مجاز، چهار نماین��ده در بخش خصوصی و چه��ار نماینده در 
بخ��ش دولت��ی دارد. در حالی که این مؤسس��ه مس��ئولیت ثبت نهایی انباره��ا را برعهده دارد، 
نمایندگی های مجاز مس��ئول پیش مجوز هس��تند که انبارها قبل از ثبت در مؤسسه به آن نیاز 
دارن��د. نمایندگی ه��ای مجاز تضمین می کنند ک��ه انبارها محصوالت را به ط��ور امن نگهداری 
می کنن��د و کااله��ا را مطابق با اس��تانداردهای کیفیت و تاریخ انقضا فهرس��ت می کنند. روش 
مؤسسه برای ثبت نمایندگی های مجاز و روش و شرایط برای تعلیق، لغو و ابطال آن در مقررات 

اجرایی تنظیم شده است. 
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این قانون همچنین به مؤسسه وکالت می دهد تا یک نهاد مشورتی تحت عنوان کمیته مشورتی 
انبارداری1 را برای مشورت دادن به مؤسسه در مسائل فنی مربوط به وضع مقررات و توصیه های 
اجرای قانون انبارداری تش��کیل دهد. کمیته حداکثر ش��امل 15 عضو به نمایندگی از ذینفعان 
مختل��ف مثل تجارت، صنعت، مهندس��ی، کش��اورزی، مصرف کنندگان، س��ازمان های ذی نفع 
انبارداری، کنترل کیفیت، حراس��ت و نهادهای تحقیقاتی اس��ت. طبق قانون انبارداری صندوق 
توسعه انبارداری و تنظیم مقررات2 تأسیس شده است که توسط کمک های مالی دولت مرکزی، 
جرائم نقدی تخطی از قانون انبار و س��ایر منابعی که توس��ط بانک مرکزی تعیین ش��ده، اداره 
می ش��ود. در نهایت دولت مرکزی می تواند در مورد مس��ائل راهبردی به غیر از مس��ائل فنی و 
اجرایی، مقرراتی تکلیفی را به مؤسس��ه صادر کند، البته بعد از این که به مؤسس��ه فرصت بیان 
نظراتش داده شود. تصمیم گیرنده نهایی، دولت مرکزی است. اگر مؤسسه قادر به انجام وظایف 
خود در حیطه قانون انبارداری نباش��د، دولت مرکزی با اطالع رسانی می تواند مؤسسه را برای 6 
م��اه تعلیق کند و فردی را برای انجام وظای��ف آن منصوب کند. این اتفاق می تواند حتی زمانی 
که مؤسس��ه به طور مداوم از وظایف خود تحت قانون انبارداری نکول می کند و یا در زمانی که 
نتواند مطابق با خط مش��ی بانک مرکزی حرکت کند نیز بیافتد. دولت مرکزی باید یک کپی از 

اطالعیه همراه با گزارش عملکرد به پارلمان ارسال کند. 
دولت مرکزی، شخص یا مقامی را به عنوان عضو مسئول تجدید نظر در برابر دستورات مؤسسه 
انب��ارداری انتصاب می کند که قدرت ایجاد قوانین برای اجرای قانون انبارداری، تعیین ش��رایط 

ثبت انبار و فرم مجوز ثبت انبار را در اختیار دارد. 

4-5-ثبتونظارتبرانبارها
قانون انبارداری تصریح می کند که هیچ فردی بدون مجوز ثبت اعطا ش��ده از مؤسسه انبارداری 
حق شروع و راه اندازی کسب و کار انبار را ندارد. افراد عالقه مند به ثبت انبار باید درخواست خود 

را به مؤسسه انبارداری به شکل خواسته شده در قانون انبارداری تحویل دهند.
مؤسس��ه در صورت دارا بودن ش��رایط و امکانات کافی و حفاظتی انبار برای نگهداری کاالهایی 
که در برنامه مش��خص ش��ده و همچنین توانایی مالی و مدیریتی متقاضی، مجوز انبار را به وی 
اعطا می کند. مؤسسه توانایی لغو، تغییر و یا تعلیق مجوز را دارد. عالوه بر این متقاضی ثبت انبار 
باید به مؤسسه، سپرده تضمین )حواله بانکی یا چک بانکی( از یک بانک ملی به میزان مشخص 
1. Warehousing Advisory Committee
2. Warehousing Development and Regulators Authority Fund
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ش��ده در مقررات اجرایی بدهد. عالوه بر این متقاضی باید آیین نامه اجرایی را از نمایندگی های 
مجاز بگیرد.

قانون اعتباربخش��ی انبار در سال 20111 شرایط به دست آوردن مجوز رسمی از نمایندگی های 
مجاز را تعیین نموده است:

1. اثبات مالکیت یا تسلیم اجاره نامه برای نشان دادن حق استفاده از مکان؛
2. سیاست های بیمه ای برای آتش سوزی، سیل، سرقت، شورش و سایر؛

3. سیاست های بیمه ای برای محصوالت ذخیره شده  ؛
4. استانداردهای ساخت و ساز؛

5. آموزش پرسنل؛
مؤسسه انبارداری سایر الزامات برای مجوز انبارهای سرد از طریق بخشنامه فراهم می کند و پنج 
سازمان دولتی را به عنوان نمایندگی های مجوز رسمی)اعتباربخشی( تصویب می کند. لیستی از 
تمام انبارهای ثبت شده در هند در صفحه اصلی وب سایت سازمان در دسترس عموم قرار دارد 

همراه با اطالعات مربوط به آن ها شامل:
1. شماره سریال؛

2. مرکز انبار؛
3. نام گرداننده انبار؛

4. شماره ثبت؛
5. نام نمایندگی مجوز رسمی؛

6. ظرفیت ثبت شده؛
7. تعداد قبض انبار قابل مبادله؛

از آگوس��ت 2013، انبارها توس��ط مؤسس��ه ثبت ش��ده اند. بازرس��ی انبار بر عهده مؤسس��ه و 
نمایندگی های مجاز اس��ت. مؤسس��ه انبارداری، قدرت نظارت و بازرسی انبارها، نمایندگی های 
مجاز و س��ایر س��ازمان های مرتبط با کس��ب و کار انبار را دارد. گردانندگان انبار موظف به ارائه 
سوابق و حساب ها در هر زمانی که مؤسسه بخواهد هستند. قبل از اعطای مجوز انبار، نمایندگی 
دو ی��ا س��ه نفر را برای حصول اطمینان از ش��رایط مجاز انبار برای انب��ارداری منصوب می کند. 
بعد از اخذ مجوز، نمایندگی می تواند به بازرس��ی انبار ثبت ش��ده )با توجه به ش��رایط، دفاتر و 
حساب ها و سوابق و اسناد( هر یکسال یک بار بپردازد تا از انطباق انبار با شرایط قانون انبارداری 
1. The Warehousing Development and Regulatory Authority’s (Warehouse Accreditation) regulations
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و مق��ررات آن اطمینان حاصل کند. اگر بازرس��ان دوره ای اعالم کنند که انبار ش��رایط الزم را 
ندارد، نمایندگی مجاز قادر است که مجوز انبار را لغو و یا به حالت تعلیق درآورد. در این موارد، 
مؤسس��ه نیز ثبت انبار را لغو یا به حالت تعلیق در می آورد و در صورت ش��ک نمایندگی مجاز 
دیگری را برای بازرس��ی و تصمیم به انبار می فرستند. نمایندگی های مجاز باید بازرسانی صالح 
و امین را برای بازرس��ی انبار انتخاب کنند و سوابق بازرسی را نگهداری کنند و از هرگونه تضاد 
مناف��ع در اعط��ای مجوز جلوگیری کنند. انبار موظف به نگهداری س��وابق و حس��اب ها از تمام 
معامالت مربوط به فعالیت انبار ش��امل کاالهای نگهداری شده و ترخیص شده، تمام قبض های 

صادر شده، کنسل شده یا بازگشتی به انبار در مکانی امن است.

4-6-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
قانون انبارداری تعهدات و وظایف اساس��ی گردانندگان انبار را تعیین کرده است. گرداننده انبار 
باید کاال را بر اساس آنچه که در قبض معامله آمده است به دارنده قبض تحویل دهد، رسید را 
دریافت کند و در نوش��ته ای دریافت کاال توس��ط دارنده قبض تصدیق گردد. قانون، انبارداران را 
موظف به مراقبت از محصوالت انبار کرده است به گونه ای که گویا خودش صاحب کاالهای در 
انبار اس��ت. مقررات خاصی برای کاالهای فاسد ش��دنی و در معرض خطر در قانون آورده شده 
اس��ت. در قانون هیچ مقرراتی در مورد محصوالت با قب��ض انبار متفاوت که باید جدا نگهداری 
ش��وند یا باهم ترکیب ش��وند نیس��ت. در صورتی که گرداننده انبار تالش کافی برای مراقبت از 
محصول انجام نداده باش��د، مسئول خسارت یا آسیب به محصوالت است. میزان غرامت، ارزش 
کاال در زمان تحویل آن به اضافه  ی سود از دست رفته دارندگان قبض است. در صورت خسارت 
و یا آس��یب محصول به خاطر ش��رایط غیرقاب��ل اجتناب با وجود مراقبت انب��ار، گرداننده انبار 
مس��ئول جب��ران مقداری از ارزش کاال در زمان تحویل اس��ت مگر در م��وارد تحمیلی خارج از 

کنترل مثل جنگ و امثال آن.

4-7-قبضانبار
بر اساس قانون انبارداری، قبض انبار سندی شامل عنوان محصوالت است که معیارهای خاصی 
که در اساس��نامه برش��مرده شده را فراهم می کند. تنها انبارهای ثبت شده تحت قانون انباداری 
ح��ق صدور قبض انبار قابل معامله را دارند، درحالی که ب��رای قبض انبار غیرقابل معامله نیازی 
به ثبت انبار نیست. اگر انبارداران قبض انبار غیرقابل مبادله صادر کنند باید در قبض انبار واژه 
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غیرقابله مبادله را ذکر کنند.
قبض انبار می تواند به فرم الکترونیکی یا کاغذی صادر ش��ود. مقررات اجرایی بر اس��اس بند 11 
قانون انبارداری فرمت اس��تاندارد قبض را مش��خص کرده اس��ت. قبض انبار باید حداقل شامل 

جزئیات زیر باشد:
 شماره قبض؛

 شماره ثبت انبار و تاریخ اعتبار مجوز؛

 نام و آدرس پستی انبار؛
 نام و آدرس شخص یا کسی که محصوالت به او سپرده شده است؛

 تاریخ صدور قبض؛
 اظهارنام��ه ای ک��ه کاالهای دریافتی بای��د به دارندگان قبض تحویل داده ش��ود یا به 

شخص نامبرده دیگری؛
 نرخ عوارض نگهداری محصوالت انبار؛

 شرح کاال و یا بسته بندی با شرح کیفیت، کمیت و درجه؛

 ارزش بازاری کاال در زمان تحویل دادن به انبار؛
 نشانه گذاری خاصی از سپرده گذار بر روی محصول یا بسته بندی کاال؛

  نام شرکت بیمه جبران خسارت آتش سوزی، سیل، سرقت، اختالس، شورش، اعتصاب 
و تروریسم؛

  آیا قبض قابل مبادله است یا غیرقابل مبادله؛
 تاریخ و امضای گردانندگان انبار و یا نماینده مجاز؛

 اعالم ماندگاری محصوالت؛
 اظهارنام��ه ای که در آن گردانندگان انبار دارای حق رهن بر روی کاالهای س��پرده و 

عوارض نگهداری هستند؛
 اعتبار قبض انبار تا زمان تاریخ انقضای محصوالت است؛

مؤسسه با تصویب دولت مرکزی لیست و جزئیات کاالهای خاص، طبقه بندی کاالها و طبقه بندی 
انباره��ا را تغییر می دهد. مقررات اضافی در مورد قبض انب��ار قابل مبادله در فرم کاغذی صادر 
می ش��ود که در فرم الکترونیکی اجرایی نیس��ت. مؤسسه تنها اس��ناد قبض انبار قابل مبادله را 
نگهداری می کند. مؤسس��ه اسناد را تحت شماره سریال اختصاص داده شده به هر انبار صادر و 
س��وابق اس��ناد را کنترل می کند. گرداننده انبار الزم است سوابق قبض انبار های صادرشده قابل 



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 150

مبادله را به همراه یک کپی از آن ها نگهداری کند که باید شامل اطالعات مربوط به ارزش قبض 
و هرگونه انتقال قبض و سایر اطالعات باشد.

4-8-انتقالقبضانبار
قبض انبار قابل مبادله با پشت نویس��ی و تحویل معامله می گردد. هرگونه پشت نویس��ی و انتقال 
باید در پش��ت قبض انبار ثبت ش��ود وهرگونه انتقال قبض انبار توسط گرداننده انبار در سوابق 

انبار نوشته خواهد شد. 

4-9-تسویهوترخیصکاال
گرداننده انبار بر طبق قبض قابل مبادله، غیر قابل مبادله و قبض پش��ت نویس شده کاالها را به 
دارن��ده قبض تحویل می دهد و بعد از اینک��ه دارنده قبض حق رهن انبار را پرداخت کرد، طبق 
یک نوشته تحویل کاال را تصدیق می کند. گرداننده انبار می تواند به دالیل قانونی با ارائه مدرک 
از تحویل کاال خودداری کند. گرداننده انبار بر روی کاالهای نگهداری ش��ده حق رهن دریافت 
می کند. در صورتی که کاالها در پایان دوره نگهداری تحویل گرفته نشوند، گرداننده انبار مجاز 
به فروش کاال بر اس��اس حق رهن خود در حراج عمومی اس��ت تا عوارض تحمیل ش��ده بر وی 

طبق قانون پوشش داده شود.

4-10-اجراواولویتتعهد
قان��ون و مقررات آن هیچ اش��اره ای به اولویت تعهدات در ص��ورت نکول بدهکار نکرده اند. حتی 
در م��واردی ک��ه انبارداران قادر به ارائه محصول نیس��تند. در واقع در هند دارندگان قبض هیچ 

امتیازی نسبت به سایر طلبکاران ندارند.

4-11-جرائمومجازات
قانون انبارداری جرائم و مجازاتی را برای انبارداران معین کرده اس��ت. اگر انبارداران با آگاهی، 
ب��دون دریافت هیچ محصولی قبض انبار قابل مبادله صادر کنند متخلف محس��وب می ش��وند. 
مجازات این کار حدود 3 س��ال حبس یا جریمه نقدی 4 برابر ارزش محصول و یا هر دو با هم 
اس��ت. همین مجازات در مورد گرداننده انبار یا نماینده وی که بدون کنترل وزن کاال، کیفیت، 
درجه و مقدار آن قبض صادر کند صادق اس��ت. مجازات مش��ابه برای صدور آگاهانه قبض انبار 
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تک��راری قابل معامله بدون طی مراحل قانونی؛ برای تحوی��ل کاال بدون لغو کردن قبض انبار و 
اخذ مالکیت بعدی؛ و برای عدم تحویل کاالهای مورد نظر اعمال می گردد.

4-12-نتیجه
از زمانی که انبارداری در هند تأس��یس ش��ده است، اولین و جامع ترین قانون خاص و مدرن در 
سیس��تم قبض انبار در سال 2007 به تصویب رسید. این قانون برای اولین بار امکان وثیقه قرار 
دادن کاالهای کشاورزی را با پشتوانه قانونی قبض انبار قابل مبادله فراهم کرد. این قانون شامل 
بسیاری از اجزای اصلی یک سیستم انبارداری می شود و انبارها و قبض انبار را پوشش می دهد. 
ایجاد مؤسسه تحت قانون انبارداری یکی از مهم ترین پیشرفت های این بخش بود. از سال 2013 
انبارها توس��ط مؤسسه ثبت می ش��وند. چارچوب قانونی جدید، بر مقررات انبار و عملکرد آن ها 
تمرکز دارد. قانون، پایه و اساس قبض انبار قابل مبادله را بیان می کند و جزئیات ساختار نهادی 
آن را شرح می دهد که به پیشرفت استانداردهای انبار کمک می کند. قانون محتوای قبض انبار 
را ش��رح می دهد که در فرم کاغذی یا الکترونیکی صادر می ش��ود و همچنین مقررات تسویه و 
ترخی��ص کاال را تنظیم می کند. در نهایت مجازات��ی را برای انبارهای متخلف که مقررات قبض 
انبار قابل مبادله را رعایت نمی کنند تعیین کرده است. قابل ذکر است، مؤسسه بر دقت، شفافیت 
سیستم و ترویج استفاده از قبض انبار قابل مبادله از طریق افزایش آگاهی، آموزش، کنفرانس ها 
و تعیین جوایز برای مدیران انبار، بانک ها و کشاورزان تمرکز دارد. شفافیت و تبلیغات از طریق 

دسترسی آسان به اطالعات مربوط از صفحه اصلی وبسایت مؤسسه تقویت شده است.
در بولتن س��ه ماهه مؤسسه، اطالعات فعالیت ها، برنامه های آموزشی بخش انبارداری شرح داده 
شده است. همچنین قابل ذکر است که بخشنامه و سایر مقررات مؤسسه نه تنها در صفحه اصلی 
وبس��ایت منتشر می ش��ود بلکه به وزارت کشاورزی، تمام نمایندگی های مجاز، همه ی بانک های 
دولتی هند و بانک مرکزی ارس��ال می گردد. تضامین عملکرد انبار در قانون دیده نش��ده است. 
گردانندگان انبار هیچ نیازی به ارائه اوراق ضمانت برای ثبت انبار ندارند. اوراق ضمانت می تواند 
دارندگان قبض انبار را در برابر ورشکستگی انبار یا شکست آن حفاظت کند. قانون برای حمایت 
از دارندگان قبض و س��پرده گذاران، برروی سیس��تم صدور کیفیت و درجه بندی کاالها توس��ط 
مؤسس��ه متمرکز شده است. قانون، دارندگان گواهی سپرده کاال را نسبت به سایر طلبکاران در 

اولویت قرار نداده است و ممکن است قادر به بازیابی ضرر و زیان خود نباشند.



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 152

تجربه 13:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در هند

قانون کلیدی: قانون انبارداری )توسعه و مقررات( شماره 37 سال 2007
محدوده: تمام محصوالت ملموس قابل حمل، قابل مبادله و غیر قابل مبادله. تمرکز اصلی بر روی محصوالت کشاورزی 

است.
ساختار نهادی: مؤسسه توسعه مقررات انبارداری که بر قبض انبارها و انبارها نظارت می کند. 

مجوز و نظارت بر انبارها: مؤسسه توسعه انبارداری دارای قدرت نظارت و بازرسی انبارها، نمایندگی های مجاز و سازمان های 
مرتبط با کسب و کار انبارداری است.

تضامین: در قانون هیچ تمهیداتی برای تضامین اجرایی قرار داده نشده است.
حق��وق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریس��ک: قانون مجموعه ای از تعه��دات و وظایف را برای گردانندگان انبار 
تعریف کرده است. در صورت خسارت و یا آسیب محصول به خاطر شرایط غیرقابل اجتناب با وجود مراقبت انبار، انبارداران 

مسئول جبران مقداری از ارزش کاال در زمان تحویل هستند مگر در موارد فورس ماژور مثل جنگ و امثال آن.
قبض انبار: هند قبض انبار قابل مبادله و غیرقابل مبادله به فرم کاغذی و الکترونیکی برای محصوالت مقرر کرده است.

انتقال قبض انبار: قبض انبار قابل مبادله می تواند با پشت نویسی و تحویل قبض معامله شود.
تس��ویه و ترخیص کاالی انبار: انباردار محصول مش��خص ش��ده در قبض انبار قابل مبادله را به دارنده قبض بر اس��اس 

تقاضایش تحویل می دهد البته بعد از اینکه دارنده قبض حق رهن انبار را بپردازد.
اجرا و اولویت تعهدات: قانون موضوعات مربوط به اولویت تعهدات را پوشش نمی دهد.

جرائم و مجازات: هند مجازاتی از قبیل جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قوانین مربوط به قبض 
انبار تعیین کرده است.
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5-اندونزی
5-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

کش��اورزی یک بخش مهم و حیاتی در کش��ور اندونزی است، 38 درصد اشتغال و 15 درصد از 
تولید ناخالص داخلی و 21 درصد از درآمدهای صادرتی اندونزی از طریق مش��ارکت این بخش 
در اقتصاد در س��ال 2010 حاصل ش��ده است. محصوالت اولیه کش��اورزی در این کشور شامل 
برنج، بادام زمینی، کاکائو، قهوه، روغن نخل، مرغ، گوش��ت گاو، گوشت خوک و تخم مرغ است. 
اندونزی س��ومین تولیدکننده ب��زرگ برنج در جهان با تولید حدود 5/43 میلیون تن در س��ال 
2013-2012 اس��ت. تجارت کشاورزی برای اقتصاد اندونزی بسیار مهم و ضروری است. بخش 
کش��اورزی ش��امل امالک متعلق به دولت1، مزارع خصوصی در مقیاس بزرگ و کشاورزان خرد 
اس��ت. کش��اورزان خرد عمده ترین تولیدکننده محصوالت کش��اورزی مثل ذرت، شکر، برنج و 

سبزیجات برای مصارف داخلی هستند.
چالش های گسترده پیش روی کشور اندونزی، کاهش فقر، اجرای اصالحات اقتصادی و مالی و 
کاهش فس��اد می باشد. بسیاری از این چالش های گسترده به بخش کشاورزی مرتبط می شود و 
اهداف سیاست های دولتی برای بخش کشاورزی شامل افزایش رقابت، افزایش درآمد کشاورزان 
روستایی، دستیابی به خودکفایی در کاالهای استراتژیک و تنوع در تولید می شود. برای کمک به 
پیشبرد این اهداف، در سال 2006، اندونزی سیستمی را برای امور مالی قبض انبار طراحی کرد. 
معرفی و پیاده س��ازی سیستم قبض انبار طراحی ش��ده تحت حمایت شرکت مالی بین المللی2 
است. هدف از این سیستم کمک به مقابله با مشکل دسترسی کشاورزان خرد و کسب و کارهای 
کوچک و متوس��ط به اعتبارات در بخش کشاورزی است. اندونزی تحت قانون اساسی 1945 بر 
پایه سیس��تم قوانین مدنی ترکیب شده با قوانین سنتی مأخوذ شده از نفوذ استعمارگران هلند 

اداره می شود. قوانین تجاری بعد از استقالل اندونزی تصویب شد.

5-2-قانونقبضانبار
بعد از اینکه قانون شماره 9 سال 2006 در رابطه با سیستم قبض انبار به تصویب رسید پارلمان 
اندونزی سیس��تم قبض انبار3 را طراحی نمود. قانون بر پایه شیوه های مرسوم تأمین مالی ایجاد 

شد و به صراحت وظیفه سیستم قبض انبار و احتیاجات قانونی و اهداف آن را بیان می کند.
1. PT Perkebunan Nusantara
2. International Finance Corporation (IFC)
3. Sistem Resi Gudang
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ای��ن قانون تحت نظارت وزارت بازرگانی از طریق کمیس��یون تنظیم مقررات بورس کاال اجرا و 
در سال 2011 اصالح شد. اصالحیه قانون در سال 2011، در جهت بهبود نقاط ضعف سیستم 

قبض انبار و با هدف وام دادن به کسب و کارهای همراه با قبض انبار اتفاق افتاد.
یک��ی از مش��کالت، در دس��ترس نب��ودن مکانیزم تضمین نس��بتا مقرون به صرف��ه در صورت 
ورشکستگی مدیر انبار و عدم توانایی وی در انجام تعهدات خود بود. معرفی مؤسسه بیمه برای 
رسیدگی به این مشکل، باعث افزایش اعتماد فعاالن اقتصادی و افزایش یکپارچگی سیستم شد.

5-3-محدوده
قانون قبض انبار سال 2006 در هشت فصل ایجاد شد:

1. مقررات عمومی؛
2. محدوده؛

3. قالب و صدور قبض انبار؛
4. ساختار نهادی از جمله تصویب و مجوز انبارها؛

5. حسابرسی وگزارش دهی؛
6. بازرسی؛
7. مجازات؛

8. مقررات انتقال؛
هرنوع کاالی قابل حملی که می تواند برای یک دوره بیش از س��ه ماه ذخیره ش��ود و می تواند 

معامله شود، می تواند برای آن قبض انبار قابل معامله صادر شود.

5-4-ساختارنهادی
قانون قبض انبار و اصالحیه 2011 نظارت و تنظیم را برای سیس��تم گس��ترده ای از مؤسس��ات 
فراهم می کند. وزارت بازرگانی وظیفه اجرای قانون را از طریق کمیسیون تنظیم مقررات بورس 
کاال1 دارد. زیر نظر وزارت بازرگانی، هیأت نظارت2 برای راهنمایی، نظارت و کنترل فعالیت های 

سیستم قبض انبار ایجاد شده است. هیأت نظارت وظایف زیر را بر عهده دارد:
 اعط��ای مج��وز فعالیت به مدیران انبار، آژانس ارزیابی انطب��اق3 و همچنین بانک ها و 

1. Commodity Exchange Regulatory Commission
2. Supervisory Board
3. Compliance Evaluation Agency
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مؤسسات مالی غیربانکی و معامله گران آتی؛
 انجام بازرس��ی فنی برای مدیران انبار، نمایندگی ه��ای ارزیابی و پذیرش و همچنین 

بانک ها و مؤسسات مالی غیربانکی و معامله گران آتی؛
 بررسی هر شخص مشکوک که مفاد قانون را نقض کرده است؛

 تعیین اشخاص دیگر برای انجام بازرسی های خاص؛
 انجام هرگونه اقدامات الزم برای جلوگیری از ضرر و زیان جامعه در نتیجه نقض قانون؛

 ارائه توضیح بیشتر در مورد مسائل فنی تحت قانون قبض انبار؛
دفتر مرکزی قبض انبار1 یک ش��رکت تجاری اس��ت که توس��ط هیأت نظ��ارت برای نظارت بر 
قبض انبار و مشتقات قبض انبار، ذخیره سازی و انتقال مالکیت ایجاد شده است. آژانس ارزیابی 
انطباق، وظیفه ارزیابی محصول، فرایندها، سیس��تم ها و پرس��نل را برعهده دارد. این اقدامات از 

سوی هیأت نظارت تصویب می شود.
آژانس ارزیابی انطباق گواهی نامه محصوالت را صادر می کند که شامل موارد زیر است:

1. تعداد و تاریخ صدور؛
2. هویت مالک؛

3. نوع و مقدار کاال؛
4. ارزیابی کیفیت محصوالت؛
5. سطح کیفیت و طبقه کاال؛

6. دوره گواهی نامه کاالها؛
7. امضای فرد مجاز حاضر در آژانس؛

آژانس هیچ مسئولیتی در قبال تغییر کیفیت محصول ناشی از سهل انگاری مدیر انبار را ندارد. 
ع��الوه ب��ر این، قانون وظایف بین دولت محلی و مرکزی را ج��دا می کند. دولت مرکزی وظایف 

زیر را برعهده دارد:
1. تنظیم سیاست های ملی سیستم قبض انبار؛

2. هماهنگی میان بخش های کشاورزی، مالی، بانکی، و دیگر بخش های مربوط به توسعه 
سیستم قبض انبار؛

3. هماهنگی بین سیستم قبض انبار و معامالت آتی کاال؛
4. توسعه استانداردهای کاال و تکنولوژی اطالعات؛

1. PT KBI Persero
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5. فراهم کردن امکانات برای تعاونی ها، بخش کس��ب و کار کوچک مقیاس و متوس��ط 
مقیاس، و کشاورزان در سیستم قبض انبار؛

6. تقویت نهادهای سیس��تم قبض انبار و زیرساخت ها، به خصوص امور مالی و بازار حراج 
کاال.

دولت های محلی وظایف زیر را برعهده دارند:
1. سیاست های منطقه ای برای سرعت بخشیدن به اجرای سیستم قبض انبار؛

2. توسعه کاالهای برتر در منطقه؛
3. تقویت نقش بازیگران اقتصادی در توسعه اجرای سیستم قبض انبار؛

4. تسهیل توسعه بازار حراج کاال.

5-5-مجوزونظارتبرانبارها
قبض انبار فقط توس��ط مدیر انبار که داری مجوز از هیأت نظارت اس��ت صادر شده، در حالی که 
مش��تقات قبض انبار تنها توس��ط بانک ها، مؤسس��ات مالی و معامله گران آتی که توسط هیأت 
نظارت تصویب ش��ده اند ص��ادر می گردد. به منظور صدور قبض انبار، ش��رکت انبارداری باید از 
هیأت نظارت که قدرت گس��ترده ای برای بازرس��ی انبار جهت انطباق دارد، مجوز بگیرد. برای 

گرفتن مجوز، انبارها باید الزامات تکنیکی برای ذخیره سازی کاالها را برآورده سازند.

5-6-حقوقوتعهداتطرفینقرارداددرتخصیصریسک
پس از دریافت کاال برای ذخیره س��ازی، مدیران انبار باید یک توافقنامه مدیریتی امضا کنند که 
در آن هویت طرفین، حقوق و تعهدات طرفین، دوره ذخیره س��ازی و جزئیات کاال بیان ش��ود. 
انبارها باید مجموعه ای از الزامات فنی را برای کاالهای ذخیره س��ازی شده ایجاد کنند. با توافق، 
مدیران انبار ممکن اس��ت محصوالت هم نوع و کیفیت را با هم مخلوط کنند. در نهایت، انبارها 
کاالهای ذخیره ش��ده را در تاریخ سررس��ید و یا به درخواس��ت دارنده قب��ض تحویل می دهند. 

مدیران انبار در قبال از دست رفتن و آسیب محصوالت ناشی از سهل انگاری مسئولیت دارند.

5-7-مؤسسهبیمهقبضانبار
اصالحیه 2011 با هدف اصالح نقاط ضعف سیس��تم قبض انبار، مانند در دس��ترس نبودن یک 
مکانیزم تضمین نس��بتاً مقرون به صرفه در زمان ورشکس��تگی مدیر انبار و عدم توانایی وی در 
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انجام تعهدات اعمال شد. برای رسیدگی به این مسئله، در سال 2011 مؤسسه بیمه قبض انبار1 
به عنوان نهاد مستقل، شفاف و پاسخگو به وزارت بازرگانی ایجاد شد.

مدیران انبار الزم اس��ت که به عضویت این مؤسس��ه درآیند و حق عضویت پرداخت کنند که به 
عن��وان ضامنی برای دارنده قبض انبار در صورت نکول و ورشکس��تگی مدیر انبار عمل می کند. 
این امر باعث افزایش اعتماد فعاالن اقتصادی و افزایش یکپارچگی سیس��تم می ش��ود. مؤسسه 
بیم��ه قبض انبار، حقوق و منافع دارندگان قبض انبار را در صورت ورشکس��تی و نکول مدیران 
انب��ار در انج��ام وظایف و یا تحویل کاال تضمین می کند. این موسس��ه از حقوق دارندگان قبض 
انبار در صورتی که مدیران انبار دچار ورشکس��تگی و ناتوانی ش��وند حفاظت می کند؛ همچنین 
ثبات و یکپارچگی سیس��تم قبض انبار را مطابق بر وظایف مدیر حفظ می کند. مؤسس��ه بیمه، 
سیاس��ت هایی را برای حفظ ثبات و یکپارچگی سیستم تعیین می کند و در مواردی که مدیران 

انبار در تعهدات خود قصور کرده اند آن را حل و فصل می کند.
متخصصین مؤسسه بیمه وظایف زیر را برعهده دارند:
 مدیریت دارایی و مدیریت وظایف مؤسسه؛

 اطمینان از اطالعات محصوالت انبار مطابق با قبض انبار )اطالعات مالی و گزارش های 
ارائه شده توسط مدیران انبار(؛

 انجام اصالحات، رسیدگی و تصدیق اطالعات باال؛
 تعیین الزامات، روش ها و مقررات پرداخت؛

 انتصاب سازمان یا اعضای دیگر برای فعالیت در نمایندگی های مؤسسه بیمه؛
موسسه بیمه ممکن است هر اطالعات یا داده  ای را برای انجام وظایف خود درخواست نماید.

5-8-قبضانبار
قانون شماره 9 سال 2006 در مورد سیستم قبض انبار )اصالح شده در سال 2011( قبض انبار 
را به عنوان س��ند مالکیت محصوالت ذخیره ش��ده در انبار، صادر ش��ده توسط مدیر انبار تعیین 

می کند.
قانون قبض انبار حداقل جزئیات الزم برای قبض انبار را به شرح زیر اعالم می کند:

 عنوان قبض انبار؛

 نوع قبض انبار؛

1. the Warehouse Receipt Insurance Institution
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 نام و آدرس صاحب کاال؛
 محل انبار؛

 تاریخ صدور؛
 شماره صدور؛

 تاریخ سررسید محصول؛
 شرح کاال؛

 هزینه های ذخیره سازی؛

 امضای صاحب کاال و مدیر انبار؛
مش��تقات قبض انبار می تواند به ش��کل یک قرارداد آتی یا ابزار تخفیف مالی باش��د. قبض انبار 
و مش��تقات قبض انبار می توانند در دو فرم کاغذی و الکترونیکی صادر ش��وند. قبض انبار فقط 
بوس��یله مدیر انبار که به تأیید هیأت نظارت رس��یده باشد صادر می گردد در حالی که مشتقات 
قبض انبار می توانند توسط بانک ها، مؤسسات مالی و معامله گران آتی که به تأیید هیأت نظارت 

رسیده اند صادر گردد.
همراه با قبض، مدیران انبار باید یک توافقنامه مدیریتی را با س��پرده گذاران بنویسند که شامل 
هویت طرفین، حقوق و تعهدات طرفین، دوره ذخیره س��ازی محصول و ش��رح کاال باش��د. برای 
حفظ ش��فافیت، مدیران انبار، مراکز ثبت و آژانس ارزیابی انطباق باید به هیأت نظارت گزارش 

فعالیت های مربوط به سیستم قبض انبار را ارائه دهند.

5-9-تضامینحقوققبضانبار
توافقنامه تضمین حقوق قبض انبار1 نیاز است که با توافقنامه اصلی همراه شود. قانون به روشنی 
توضیح می دهد که توافقنامه به دارندگان قبض انبار امکان دسترسی به منابع مالی از جمله وام 

را می دهد. بنابراین، قانون یک تضمین جداگانه بنام تضمین حقوق انبار را ایجاد کرده است.
توافقنامه تضامین حقوق ش��امل هویت طرفین، ش��رایط حقوق تضمین شده، مشخصات قبض 
انب��ار، ارزش تضامین وام و ارزش بازاری کاالها در زمان س��پرده ش��دن به انبار می ش��ود. این 
توافقنامه ش��امل اطالعات روی توافقنامه اساس��ی نیز می باشد که کار مراکز ثبت و مدیران انبار 

را تسهیل می کند و مانع دوبار بیمه شدن می شود و قطعیت قانونی به صاحبان کاال می دهد.

1. Guarantee of Rights Agreement
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5-10-انتقالقبضانبار
قبض انبار می تواند به عنوان وثیقه برای وام و یا سند تحویل کاال واگذار شود. انتقال قبض انبار 
از طریق پشت نویس��ی و تحویل فیزیکی قبض انبار صورت می گیرد. قبض انبار و مش��تقات آن 
می تواند در بورس و یا خارج از بورس معامله ش��وند. هرگونه نقل و انتقال باید به ثبت مرکزی 
گزارش ش��ود. معامالت قبض انبار و مشتقات قبض انبار توسط ثبت مرکزی پیگیری می شوند. 
تحویل گیرن��ده قب��ض انبار همان حقوق صاحب قبلی را در رابطه با کاالها و اس��ناد دارد. وکیل 

هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطای نقل و انتقاالت قبلی قبض انبار ندارد. 

5-11-تسویهوترخیصکاالیانبار
مدیر انبار باید کاالها را بر اس��اس سررس��ید قبض انبار و تقاضای دارنده قبض انبار تحویل دهد 
و تابع هرگونه مقررات اضافی صادر ش��ده توسط دولت باشد. مدیر انبار باید کاالها را به آخرین 

دارنده قبض تحویل دهد. 

5-12-اجراواولویتتعهدات
در صورت نکول بدهکار، بس��تانکار می تواند ادعای مطالبه کند و کاالهای انبار را از طریق حراج 
عموم��ی و ی��ا فروش مس��تقیم حداقل بعد از س��ه روز بدون حکم دادگاه بفروش��د. هزینه های 

ذخیره سازی و فروش کاال قبل از پرداخت بدهی کسر می شود.

5-13-جرائمومجازات
قانون قبض انبار، جرائم و مجازات را تشریح می کند. هرکسی که دستکاری در داده ها و اطالعات 
مربوط به قبض انبار و مشتقات آن نماید به حبس یا جزای نقدی محکوم می گردد. هرکسی که 
بدون مجوز به راه اندازی کسب و کار انبار بپردازد نیز محکوم به جزای نقدی و یا زندان می گردد. 
هی��أت نظارت مجاز به اعمال مج��ازات در موارد نقض قانون انبار و مقررات اجرایی آن اس��ت. 
مجازات می تواند ش��امل جریمه ه��ای اجرایی، محدودیت فعالیت های کس��ب و کار، جایگزینی 

محصوالت آسیب دیده یا از دست رفته و لغو مجوز انبار  باشد.
مؤسسه تضمین مسئولیت اعمال مجازات های اجرایی را دارد. در صورت اتهام نقض قانون قبض 
انبار، هیأت نظارت آن را بررس��ی می کند. کارمند دولت در هیأت نظارت به عنوان یک بازرس 
ویژه تحت قانون دادرسی شماره 8 در سال 1981 مجاز به انجام تحقیقات در زمینه نقض قانون 
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انبار اس��ت. عالوه ب��ر این، اصالحیه، اعمال مجازات های اجرای��ی را الزم می داند که محصوالت 
آس��یب دیده و یا از دس��ت رفته با محصوالتی از همان نوع و مقدار که در قبض انبار اظهار شده 

است جایگزین شوند.

5-14-نتیجه
به نظر می رس��د کشور اندونزی ش��رایط مناسبی برای سیستم قبض انبار دارد. بخش کشاورزی 
حج��م قابل توجه��ی از کاالهایی را دارد که برای نگهداری طوالنی مدت و قبض انبار مناس��ب 

هستند مثل برنج، ذرت، کاکائو و قهوه.
ع��الوه  برای��ن، اندونزی در حال حرکت به س��مت اقتصاد بازار آزاد هم��راه با اصالحات دولت و 
حمایت از نوس��ازی و توس��عه زیرساخت های آن است. سیس��تم قبض انبار بیش از یک قرن در 
اندونزی اجرا می گردد و اولین قانون قبض انبار در س��ال 2006 بر پایه شیوه های مرسوم مدون 
گردید. از آن زمان، سیس��تم قبض انبار اندونزی به س��رعت رونق یافت. حمایت از وام دهندگان 
از طریق ایجاد مؤسسه بیمه و ارائه راهکار بدون دادگاه در صورت نکول بدهکار، تعیین ساختار 
نظارت��ی جامع و تعیین تعهدات مدیران انبار موارد ذکر ش��ده در قانون انبار اس��ت. قبض انبار 
می توان��د به دو فرم الکترونیکی وکاغذی صادر گردد و برای تقویت ش��فافیت سیس��تم باید در 
سیس��تم مرکزی ثبت ش��ود. این قانون همچنین مقررات دقیق انتقال قبض انبار را ش��رح داده 
است. در صورت نکول بدهکار، طلبکاران بدون نیاز به حکم دادگاه مجاز به فروش محصول پس 

از 3 روز هستند.
در س��ال 2011 قانون اصالح ش��د و تضامین اضافی برای عملکرد بنگاه را تعیین نمود. به طور 
خ��اص می ت��وان به ایجاد مؤسس��ه بیمه به عن��وان مکانیزم تضمین در مواردی ک��ه مدیر انبار 
ورشکس��ته و از تعهدات خود نکول کند اش��اره نمود. مدیران انبار باید به عضویت این مؤسس��ه 
درآین��د و حق عضویت پرداخت کنند. در این صورت مؤسس��ه بیمه به عنوان ضامن قبض انبار 
عم��ل می کند. این اصالحیه به جهت افزایش اعتماد فعاالن اقتصادی به سیس��تم قبض انبار و 

یکپارچگی سیستم طراحی شده است. 
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تجربه 14:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در اندونزی

قوانین کلیدی: قانون شماره 9 سال 2006 با توجه به سیستم قبض انبار )اصالح شده(
محدوده: هر نوع کاالی قابل حمل که می تواند به مدت 3 ماه یا بیشتر ذخیره و معامله شود.

س��اختار نهادی: تحت نظارت وزارت بازرگانی هیأت نظارت برای هدایت، تنظیم و نظارت بر فعالیت های سیس��تم قبض 
انبار ایجاد شد.

مجوز و نظارت بر انبارها: انبار باید از هیأت نظارت مجوز بگیرد.
تضامین: مدیران انبار باید به عضویت مؤسس��ه بیمه درآیند و حق عضویت پرداخت کنند. مؤسس��ه بیمه به عنوان ضامن 

قبض انبار است و حقوق دارنده قبض انبار را در صورت نکول مدیر انبار پرداخت می کند.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریس��ک: پس از دریافت کاال توس��ط انبار، مدیران انبار توافقنامه مدیریتی را 

می نویسند که بیانگر طرفین قرارداد، حقوق و تعهدات آن ها، دوره ذخیره سازی، و شرح کاال می باشد. 
قبض انبار: قبض انبار و مش��تقات آن در اندونزی می تواند به دو فرم الکترونیکی و کاغذی و به صورت تک برگی صادر 

 گردد. مشتقات قبض انبار به عنوان یک ابزار مالی شناخته می شوند.
انتقال قبض انبار: انتقال قبض انبار توسط یک شخص معتبر که با تحویل فیزیکی قبض و پشت نویسی صورت می گیرد. 

معامالت قبض انبار و مشتقات آن از جمله ثبت اولیه، حقوق تضمین و انتقال، توسط ثبت مرکزی دنبال می شوند.
تسویه و ترخیص کاالی انبار: مدیران انبار باید کاال را در زمان سررسید و بنا به درخواست دارنده قبض تحویل دهند.

اجرا و اولویت تعهدات: در صورت نکول بدهکار، بستانکار می تواند بدون حکم دادگاه از طریق حراج یا فروش کاال بعد از 
3 روز اقدام نماید.

جرائم و مجازات: قانون مجازاتی از قبیل لغو مجوز، جریمه و حبس را برای تخطی از قوانین و مقررات انبار و قوانین مربوط 
به قبض انبار تعیین کرده است.
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6-قزاقستان
6-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

در حال حاضر قزاقستان به عنوان بزرگترین صادرکننده غالت شناخته می شود و جزء ده صادر 
کننده برتر گندم جهان نیز قرار دارد. با این حال، مانند چند کش��ور اروپای ش��رقی و آس��یای 
مرکزی، خروجی کش��اورزی در قزاقس��تان به طور قابل توجهی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر 
ش��وروی کاهش یافته است، و بخش کشاورزی تغییرات گس��ترده ای سال به سال در نرخ رشد 

تجربه کرده است.
در طول این زمان، بسیاری از جوانب بخش کشاورزی دستخوش تغییرات بزرگی شده است. به 
عنوان مثال، در نتیجه اصالحات ارضی، تعداد مزارع در قزاقس��تان از 5000 در س��ال 1990 به 
حدود 188000 در س��ال 2012 افزایش یافته که همراه با کاهش در اندازه متوسط مزارع بوده 
است. در طول دهه 1990، کل تولیدات کشاورزی بیشتر از نصف کاهش یافت اما در طول دهه 

2000 با تغییرات نهادی و قانونی رشد پایدار در بخش کشاورزی در آغاز این دهه آغاز شد.
بنابراین در سال 2001، با تمرکز خاص بر بخش غالت، قزاقستان قانون گسترده ای به نام قانون 
غالت اعالم کرد. هدف از این قانون بهبود امنیت غذایی ملی و گس��ترش و تقویت بازار غالت و 
تولید آن بود. قانون غالت شامل 42 بند تقسیم شده در نه فصل شامل حمایت دولت از تولید و 
ف��روش غالت، منابع عمومی غالت، انبار غالت، مقررات انبارها، انحالل انبارها، قبض انبار غالت 
و مقررات نهایی می ش��ود. اگرچه فرم قبض انبار عمومی در قزاقس��تان وجود دارد، اما چارچوب 
خاصی از قبض انبار غالت با کمک بانک اروپایی بازس��ازی و توس��عه1 به جهت ایجاد یک گام 

مثبت برای بخش غالت طراحی شد. 
قزاقس��تان در حال حاضر یکی از مؤثرترین و پیشرفته ترین سیستم های قبض انبار را که از یک 
چارچوب کامل قانونی پیروی می کند دارد. قبض انبار غالت بخش مهمی از اعتبارات کشاورزی 

در قزاقستان به حساب می آید.
در سال 2010، بیش از 30 درصد تمام وام های بخش کشاورزی بر پایه قبض انبار غالت بوده و 
تخمین زده می ش��ود که میلیاردها دالر در حال حاضر توسط بانک های بین المللی و محلی هر 
س��ال از این طریق وام داده می ش��ود. چارچوب قانونی برای قبض انبار تحت قانون غالت شامل 
اجزایی اس��ت که آن را برای وام دهندگان جذاب می کند مثل صندوق ضمانت و تعهد خارج از 
دادگاه. نظام قانونی قزاقستان برگرفته از قانون مدنی اروپا است و قوانین سنت اسالمی و شوروی 

1. European Bank for Reconstruction and Development [EBRD])
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را نیز پوش��ش می دهد. قابل ذکر است که قانون مدنی سال 1994 جمهوری قزاقستان )اصالح 
ش��ده( ش��امل مقررات دقیقی در رابطه با تعهدات عمومی ذخیره سازی، انبارها، صدور و گردش 

قبض انبار است.

6-2-قوانینقبضانبار
چارچ��وب قانونی برای قبض انبار در قزاقس��تان از مقررات عمومی قب��ض انبار در قانون مدنی 
شکل گرفته است و قوانین ویژه ای برای غالت در یک سیستم نظارتی خاص شکل گرفته است 

)قانون غالت(. 

6-3-محدوده
قانون غالت دامنه محصوالت را محدود نموده است: حبوبات، بقوالت، دانه های روغنی خوراکی، 
بذر، علوفه و یا اهداف صنعتی. مقررات گس��ترده ای برای قبض انبار در قانون مدنی وجود دارد 
که ش��امل چنین محدودیتی در دامنه محصوالت نمی شود. بنابراین، در نظام قانونی قزاقستان، 
ممکن اس��ت برای محصوالتی غیر از غالت نیز قبض انبار صادر ش��ود. تمرکز اصلی این مطالعه 

بر قانون غالت است.
قانون غالت 2001، بس��یاری از جنبه های چرخه تولید غالت از تولید اولیه تا ذخیره س��ازی و 
حمل و نقل را پوش��ش می دهد. این قانون به تش��ریح 9 حوزه مربوط به بخش غالت که دولت 

قزاقستان تنظیم کرده است می پردازد:
1. صدور گواهینامه کیفیت؛

2. به رسمیت شناختن آزمایشگاه  هایی برای آزمایش غالت؛
3. تنظیم سیستمی برای قبض انبار؛

4. نظارت بر انطباق قوانین توسط انبار؛
5. حفظ منابع غالت برای امنیت غذایی و ثبات بازار؛

6. پرداخت یارانه برای هزینه غالت؛
7. تعیین بودجه برای حفاظت از گیاه و قرنطینه؛

8. پرداخت یارانه کود و سوخت برای تولید محصوالت کشاورزی؛
9. مقررات انبار و قبض انبار؛
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6-4-ساختارنهادی
در قزاقستان، نهاد نظارت باالدستی بر انبار و قبض انبار، وزارت کشاورزی است. وزارت کشاورزی، 
بازرس��انی را برای بازرس��ی انبار جهت انطباق با مقررات مربوطه تعیین نموده اس��ت. بازرسان 
محلی مس��ئول کنترل کیفی��ت غالت، جمع آوری اطالعات الزم برای کنت��رل و نظارت بر بازار 
غالت، نظارت بر انطباق انبارها با مقررات مربوطه، تهیه پروتکل برای تخلف های اداری و تعیین 
جریمه و تعلیق در صورت عدم انطباق انبارها هس��تند. انبار موظف است که اجازه دسترسی به 

انبار را به بازرسان بدهد.

6-5-صدورمجوزونظارتبرانبارها
در قزاقس��تان انبارهای غالت برای فعالیت نیازمند مجوز هستند. رویکرد نظارتی بر سه موضوع 
تمرک��ز دارد: انتش��ار مقررات الزام آور در عملیات انبارداری، بازرس��ی انبار ب��رای انطباق، وضع 
مجازات در صورت عدم انطباق انبار با مقررات. بر اس��اس قانون غالت، تمام انبارهای غالت باید 
مجوز بگیرند. در س��ال 2010 حدود 222 مجوز انبار غالت در قزاقستان صادر شد. بدون اینکه 
مجوزی صادر شود، هیچ نهادی نمی تواند غالت را به عنوان فعالیت اصلی خود ذخیره سازی کند. 
انباره��ای دارای مجوز غالت نمی توانند هیچ فعالیت غیرمرتبطی را انجام دهند. انبار غالت باید 
توس��ط مقامات اجرایی محلی برای بررسی مجوز انبار بازرسی شوند. مقامات محلی باید قابلیت 
دسترسی عمومی به انبار غالت داشته باشند و در زمان بازرسی انبار غالت، بازرس باید موارد زیر 
را بررس��ی کند: مالکیت انبار غالت؛ کنترل دسترسی؛ تجهیزات توزین و امکانات ذخیره سازی؛ 
تجهیزات تهویه هوا؛ دستگاه های تمیز کننده و خشک کن؛ تجهیزات پردازش خدمات؛ تجهیزات 
اندازه گیری کالیبره؛ اثبات انطباق با الزامات حفاظت از محیط زیس��ت و کارمندان متخصص با 
تحصیالت فنی. عالوه بر این، قانون غالت تعهدات خاصی را برای دارندگان انبار غالت تش��ریح 
می کن��د. انباره��ای غالت باید با الزامات مورد نیاز برای صدور مج��وز و مراحل نگهداری، نمونه 
برداری و تضمین کیفیت و کمیت مطابقت داش��ته باشند. انبارها موظف به تسلیم کارت مجوز 
انب��ار با نام فرد مجاز ب��ه ثبت انبار همراه با مهر و امضا می باش��ند. دارندگان انبار باید عملیات 
حسابداری جداگانه ای را برای حفظ شفافیت عملیات مربوط به ذخیره سازی غالت انجام دهند. 
عالوه بر این انبار غالت باید حسابرسی ساالنه را در رسانه های عمومی منتشر کند و تمام اسناد 
و سوابق صادر شده را نگهداری کند و اگر قبض به صورت الکترونیکی صادر شده است، باید در 

سیستم ثبت مرکزی دولت نیز ثبت کند.
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انبارها در رابطه با الزامات بیمه ای برای غالت انبار با دو گزینه روبرو هس��تند: اولین گزینه این 
است که انبار می تواند به عنوان عضوی از صندوق ضمانت باشد که اجرای تعهداتش را بر اساس 
قبض انبار تضمین می کند. گزینه دوم، بیمه خصوصی که برای اطمینان از انجام تعهدات است. 
ش��واهد نش��ان می دهد که انبارها اخیراً تا حد زیادی صندوق ضمانت را به نفع بیمه خصوصی 
ترک کرده اند. بیمه خصوصی به نظر ارزان تر اس��ت اما در بعضی از موارد ممکن اس��ت نسبت به 

صندوق های تضمین سطوح پایین تری از جبران خسارت را به دارندگان آن ارائه دهد.

6-6-تضامیناجرایی
انبارهای غالتی که قبض انبار صادر می کنند باید در صندوق های تضمین عضو ش��وند و یا باید 
برای تضمین انجام تعهدات، بیمه خصوصی ش��وند. چنی��ن تضمینی برای کاالهای دیگر وجود 
ندارد. دولت در ابتدا صندوق های تضمین را به عنوان یک نهاد غیرانتفاعی با تزریق 15 میلیون 

دالر سرمایه و دریافت حق عضویت ماهانه از اعضا تأسیس کرد.
صن��دوق ضمانت پرداخت حداقل 80 درصد از ارزش قبض انبار صادر ش��ده توس��ط ش��رکت 
انبارداری را بر اساس قیمت تعیین شده تضمین می کند. برای اثبات ادعای جبران، متقاضی باید 
نس��خه ای از قبض انبار را به همراه تأیید بازرس محلی مبنی بر عدم موفقیت انبار در نگهداری 
محصوالت ارائه دهد. باید در طی 30 روز این ادعا بررس��ی و برای پرداخت تصمیم گیری ش��ود. 
پرداخت طی 10 روز انجام می ش��ود. در مواردی که انبار س��هل انگاری کرده یا خطای صاحب 

محصول بوده است پرداخت صورت نمی گیرد.

6-7-حقوقوتعهداتطرفینقرارداددرتخصیصریسک
تعهدات انبار به طور کلی در قانون آمده است. انبار باید محصوالت انبار را در شرایطی نگهداری کند 
که هیچ ضرر و زیانی متحمل محصول نشود. بر اساس شرایط قرارداد هزینه های انبار غالت پرداخت 
می ش��ود. تحت قانون اساس��ی، انبارداران هیچگونه مس��ئولیتی در قبال آسیب و یا از دست دادن 
محصول در ارتباط با موارد فورس ماژور، خصوصیات محصول در انبار و یا قصور صاحبان کاال ندارند.

6-8-قبضانبار
وقتی که صاحبان کاال محصول را به انبار تحویل می دهند، صاحبان انبار قبضی مبنی بر دریافت 
محصول صادر می کنند. قبض ها در فرم کاغذی و یا الکترونیکی هستند. در سال 2012 قزاقستان 
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مقرراتی را اعالم کرد که بر طبق آن سیس��تم قبض انبار الکترونیکی برای صدور آس��ان تر قبض 
انبار ایجاد شد.

 در صورتی که قبض صادر شده آسیب ببیند، گم شود و یا فاقد فضای خالی برای پشت نویسی 
باشد، قبض المثنی جدید صادر می گردد. هر قبض بر اساس تاریخ ثبت می گردد.

در قزاقس��تان منحصراً قبض انبار دو بخش��ی ارائه می شود که متش��کل از رسید انبار1 و گواهی 
سپرده کاال2 است و هر بخش از قبض باید شامل اطالعات زیر باشد:

 کد شناسایی دولتی؛

 شماره سریال ثبت انبار؛

 نام، آدرس و شماره ثبت مالیاتی انبار؛
 تعداد قبض صادر شده؛

 نام، آدرس و شماره شناسه مالیاتی صاحب محصول؛
 نوع غالت، از جمله خصوصیات کمی و کیفی آن؛

 دوره ذخیره سازی؛

 روش پرداخت؛
 تاریخ صدور؛

 امضا و مهر فرد مجاز انبارداری؛

6-9-انتقالقبضانبار
قبض انبار دو بخشی می تواند با هم یا به طور جداگانه صادر شود و قبض انبار کاغذی از طریق 
پشت نویس��ی انتقال می یابد. هنگامی که گواهی س��پرده کاال از قبض انبار جدا می ش��ود )تعهد 
وثیق��ه ب��رای وام(، در قبض انبار باید نام و آدرس تحویل گیرنده، می��زان وام، نرخ بهره، امضای 
تحویل گیرنده و تاریخ جدایی گواهی س��پرده کاال از قبض انبار نیز مش��خص شود و تعهدات با 
وثیقه تضمین شوند. گواهی سپرده کاال باید حاشیه نویسی مشابه داشته باشد با این تفاوت که 

اطالعات تحویل گیرنده با اطالعات انتقال دهنده جایگزین شود.
در طول ده روز بعد از پشت نویس��ی، تحویل گیرنده قبض انبار باید به انباری که قبض را صادر 
کرده اس��ت اطالع دهد. برای قبض انبار الکترونیکی نیز همین فرآیند از طریق فرم های آنالین 

در وب سایت انبار ثبت شده صورت می گیرد.
1. the matching warehouse certificate
2. pledge certificate
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6-10-تسویهوترخیصکاال
زمانی که گواهی سپرده کاال و قبض انبار تحویل داده می شود، مدیران انبار محصول را ترخیص 
می کنن��د. دارنده هر دو گواهی حقوق کامل محصوالت انب��ار را در اختیار دارد. اما، در مواردی 
که دو بخش از هم جدا شده اند دارنده قبض انبار حق انتقال قبض را دارد )باید وامی که توسط 
گواهی سپرده کاال تضمین شده است در ابتدا پرداخت شود(. زمانی که بدهکار مقادیر کامل وام 
را ب��ه همراه نرخ بهره قبل از انقضای آن پرداخت می کند، باید پشت نویس��ی دیگری در گواهی 
س��پرده کاال انجام ش��ود و گواهی به دارنده قبض انبار تحویل داده ش��ود. انبار غالت با توجه به 
ش��رایط قرارداد پرداخت می ش��ود. در صورت نیاز و با رضایت دارنده قب��ض انبار، مدیران انبار 

می توانند بخشی از محصوالت را برای پوشش هزینه های انبار به حراج بگذارند.

6-11-اجراواولویتتعهدات
در صورت عدم پرداخت وام، دارنده گواهی س��پرده، با توجه به قانون غالت، با اس��تفاده از رویه 
خارج از دادگاه می تواند نکول وام را بر اس��اس قبض انبار غالت پوش��ش دهد. برای قبض انبار 
الکترونیک��ی، طلبکار ب��ا پر کردن فرم آنالین، مس��تنداتی را در رابطه ب��ا تغییر مالکیت قبض 
محصوالت ارائه می دهد. در این روش نیاز اس��ت که ش��واهدی از نکول به انبار ارائه گردد. پس 
از آن، نک��ول وام باید به اطالع عموم و دارنده قبض انبار نیز برس��د و پس از گذش��ت 14 روز، 
محصوالت به باالترین قیمت پیشنهادی به حراج گذاشته می شود. درآمد حاصل از حراج، برای 
ب��رآوردن تعهدات بدهکار به ترتیب اولویت زیر اس��تفاده می گ��ردد: هزینه های مرتبط با حراج؛ 
هزینه های انبار و مبلغ وام. مقادیر باقی مانده از درآمد حاصل از حراج به دارنده قبض انبار داده 

می شود.
عالوه بر این، اگر انبار غالت منحل شود، گروه های زیر از درآمد انحالل انبار منتفع خواهند شد: 

 افرادی که انحالل انبار به زندگی و سالمتی شان آسیب زده است؛
 افرادی که طی یک قرارداد با انبار کار می کنند؛

 دارندگان گواهی سپرده کاال؛

 دارندگان قبض انبار؛

 بدهی مالیاتی دولت و سایر طلبکاران؛
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6-12-جرائمومجازات
قانون به طور صریح مجازاتی را برای کس��انی که قانون غالت را نقض  کنند تش��ریح کرده است. 
مجازات ش��امل جریمه انبار، تعلیق و ابطال مجوز، انحالل انبار و جریمه مس��ئولین انبار مطابق 
با قوانین قزاقس��تان اس��ت. موارد نقض قوانین زیر منجر به تعلیق مجوز انبار به مدت شش ماه 
)یا تا زمانی که نقض اصالح ش��ود( می ش��ود: عدم رعایت الزامات مربوط به قبض انبار، تخلف از 
قوانین نگهداری محصول، تخلف از قوانین عمومی تحت قانون غالت، اجرای فعالیت هایی که در 
انبار غالت ممنوع شده است، مشکالت سیستماتیک در کیفیت و کمیت محصول و عدم تطابق 

با الزامات رسیدگی به محصول.
در صورتی که انبار الزامات الزم برای مجوز فعالیت انبار را نقض کند مجوز ممکن است لغو شود 
که این موارد شامل ارائه اطالعات نادرست و یا نقض مفاد دیگری است که در باال ذکر شد. اگر 
خطای فاحش��ی وجود دارد )یعنی خطای سیستماتیک در انجام تعهدات و یا صدور قبض( انبار 

به طور موقت در مدیریت فرد دیگری قرار می گیرد و مرحله نهایی انحالل انبار است.

6-13-نتیجه
قزاقس��تان به طور گس��ترده ای به عنوان یک کش��ور موفق در سیستم قبض انبار مطرح است و 
میان کش��ورهای شرق اروپا و منطقه آس��یای مرکزی پیشرفته ترین است. میلیاردها دالر اعتبار 
س��االنه بر اساس قبض انبار ارائه می ش��ود و چندین بانک خصوصی در این امر ذی نفع هستند. 
سیس��تم قبض انبار در یک چارچوب قانونی قوی شکل گرفته است که این سیستم یکپارچگی 
انبار را تضمین و خطرات ناش��ی از س��رمایه گذاری در عملیات انبار را برای وام دهندگان کاهش 
می دهد. نقض قوانین شامل مجازاتی چون لغو مجوز، حبس، تعلیق و یا واگذاری موقت انبار به 
مدیریت��ی دیگ��ر و یا انحالل آن می گردد. عالوه بر این، دو عنصر کلیدی برای حفاظت از منافع 
وام دهن��دگان با توجه ب��ه قانون غالت وجود دارد: صندوق ضمان��ت و روش خارج از دادگاه در 
صورت نکول وام. اوالً قانون غالت با هدف تضمین عملکرد انبار، انبارها را موظف به عضویت در 
صندوق ضمانت و یا بیمه خصوصی می کند و ثانیاً، قانون با تعیین یک رویه خارج از دادگاه در 
صورت نکول بدهکار با حراج عمومی محصول باعث می شود بدون نیاز به صرف وقت طلبکار به 
حقوق خود برسد. غالت 14 روز پس از اثبات نکول و با اطالع رسانی عمومی، به حراج گذاشته 
می ش��وند. پس از کس��ر هزینه حراج و رضای��ت طلبکار، دارنده قبض انب��ار از درآمد باقی مانده 
حاصل از حراج منتفع می شود. سه جنبه کلیدی به موفقیت سیستم انبار قزاقستان کمک کرده 
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است:
اول، قدرت نظارتی کارآمد در وزارت کش��اورزی منجر به اعتماد وام دهندگان به این سیس��تم 
شده است. دوم، پس از معرفی روش خارج از دادگاه، حجم وام افزایش یافته است. سوم سیستم 
از یک صندوق ضمانت کارا بهره برده اس��ت. با این ح��ال به تازگی انبارداران، این صندوق ها را 
ب��ه نفع بیمه خصوصی رها کرده اند و نیاز اس��ت که نظارت ب��ر بیمه خصوصی به جهت انطباق 
با اس��تانداردهای الزم بیش��تر شود. مثل بسیاری از کشورهای دیگر، قبض انبار در قزاقستان دو 
قس��متی و متشکل از رس��ید انبار و گواهی سپرده کاال اس��ت که می توانند با هم یا جدا از هم 

منتشر شوند و جذابیت را برای سپرده گذاران و وام دهندگان افزایش داده است.

تجربه 15:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در قزاقستان

قوانین کلیدی: قانون غالت ژانویه 2001 و مفاد باالدستی در قانون اساسی.
محدوده: دانه ها شامل غالت، حبوبات، دانه های روغنی برای مواد غذایی، بذر، خوراک و اهداف صنعتی.

ساختار نهادی: وزارت کشاورزی نهاد ناظر باالدستی انبار و قبض انبار است.
مجوز و نظارت بر انبارها: بر اساس قانون غالت تمام انبارهای غالت باید مجوز بگیرند.

تضامین: ضروری است که انبارها به عضویت صندوق ضمانت درآیند و یا اینکه بیمه خصوصی برای تضمین تعهداتشان 
شوند.

حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: تعهدات و وظایف انبار در قانون شرح داده شده است. 
قبض انبار: در قزاقستان منحصراً قبض انبار دو قسمتی وجود دارد متشکل از رسید انبار و گواهی سپرده کاال.

انتقال قبض انبار: درحالی که قبض انبار کاغذی در سیستم مرکزی ثبت نمی شود اما قبض الکترونیکی در سیستم مرکزی 
ثبت می شود.

تسویه و ترخیص کاالی انبار: دارنده هر دو قسمت قبض انبار صاحب حقوق کامل محصوالت تحت پوشش قبض انبار 
هستند. اما زمانی که دو بخش از هم جدا می شوند فقط دارنده رسید انبار حق انتقال قبض و محصوالت سپرده را دارد )به 

شرط پرداخت وام گرفته شده از گواهی سپرده کاال(.
اجرا و اولویت تعهدات: بر طبق قانون غالت، در صورت نکول بدهکار، بستانکار می تواند با یک روش خارج از دادگاه حق 

خود را بگیرد.
جرائم و مجازات: قانون غالت به تشریح مجازات برای کسانی که قانون را نقض کرده اند پرداخته است.
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7-فیلیپین
7-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

بخش کشاورزی در فیلیپین با توجه به سهم مشارکتی باالیش در تولید ناخالص داخلی و نقش 
عمده آن در اش��تغال جزء مهمی از اقتصاد آن کشور به حساب می آید. با وجود این که خروجی 
کش��اورزی و بهره وری در بخش کش��اورزی در طول زمان افزایش یافته است، اما سایر بخش ها 
رش��د بیش��تری داشته اند؛ بنابراین س��هم این بخش از تولید ناخالص ملی از 23 درصد در سال 
1995 به 11 درصد در س��ال 2012 کاهش یافته است. اما در سال 2012 در حدود 30 درصد 
از نیروی کار فیلیپین در بخش کشاورزی مشغول به کار شده اند. اگرچه مزارع کوچک، متوسط 
و بزرگ در فیلیپین وجود دارند، خرده مالکان بخش بزرگی از این بخش را تشکیل می دهند و 
این روند ملی مطابق با رویه سراس��ر آس��یا است. بنابراین، به طور متوسط اندازه مزرعه در طول 
چند دهه گذش��ته کاهش یافته اس��ت. در سال 2002، به طور متوسط اندازه مزرعه کمتر از دو 

هکتار بود و 85 درصد از تمام مزارع کمتر از 5 هکتار بودند.
در سال 2012، بخش زراعت حدود 50 درصد، بخش شیالت حدود 19 درصد، بخش دام حدود 
13 درصد، طیور 11 درصد و خدمات کش��اورزی 7 درصد در تولیدات کشاورزی سهم داشتند. 
مهمترین محصول کش��اورزی برنج اس��ت که در س��ال 2012، در 40 درصد از ارزش تولیدات 
بخش زراعت و 20 درصد از کل تولیدات بخش کش��اورزی س��هم داشته است. سایر محصوالت 
زراع��ی مهم ش��امل ذرت، نارگیل، موز، نیش��کر، انبه و آناناس می ش��ود. 10 درصد از صادرات 
فیلیپین در سال 2012 مربوط به بخش کشاورزی بود که شامل محصوالت عمده مثل نارگیل، 

موز، ماهی تن و آناناس می شود.
با وجود اینکه خروجی و بهره وری نیروی کار در س��ال های اخیر در کش��اورزی فیلیپین افزایش 
یافته اس��ت، اما بخش کش��اورزی فیلیپین با چالش های متعددی مواجه اس��ت. طرح توس��عه 
20151-2011 فیلیپین ش��امل اولویت های سیاس��تی تبدیل بخش کش��اورزی )و شیالت( به 

بخش رقابتی تر و پایدارتر اقتصاد است.
این طرح، بس��یاری از چالش های پیش روی بخش کشاورزی را بیان می کند: دسترسی محدود 
به اعتبارات رسمی و تأمین مالی، هزینه های باالی نهاده های تولید، زنجیره تأمین و سیستم های 
ناکارآم��د حمل ونقل، نرخ پایین پذیرش مکانیزاس��یون و فن آوری های جدید و خدمات ضعیف 

مرتبط با توسعه کشاورزی.

1. The 2011–2015 Philippine Development Plan
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با توجه به اعتبارات رسمی اعطاءشده به بخش کشاورزی، چند چالش خاص شناسایی می شوند:
الف( فقدان سابقه کشت در میان کشاورزان؛ ب( عدم آگاهی و دانش در دسترسی به منابع مالی 
رسمی و بانک ها؛ ج( فقدان وثیقه قابل قبول، تأخیر در پرداخت وام؛ د( بوروکراسی شدید اداری 

و الزامات متعدد در مؤسسات رسمی وام؛
بانک ه��ا به دلیل ریس��ک باالی ع��دم بازپرداخت، بازده کم و هزینه ه��ای اجرایی باال در بخش 
کش��اورزی از پرداخت وام به کش��اورزان اجتناب می کنند. فیلیپین دارای یک سیس��تم قانونی 
نسبتا پیچیده تحت تأثیر سیستم حقوقی اسپانیا، آمریکا، فیلیپین و سنت اسالمی است. در این 
سیس��تم، سه زیر سیستم قانونی متمایز وجود دارد: رس��می، اداری و محلی1. با توجه به قانون 

مدنی، فیلیپین دارای 29 منشور قانونی مختلف است.
ماده 8 قانون مدنی س��ال 1949 بیان می کند که “ تصمیمات قضایی مرتبط با تفسیر یا اجرای 
قانون اساس��ی یا س��ایر قوانین، باید به عنوان بخش��ی از نظام حقوقی فیلیپین را شکل بگیرد.” 
اولین قانون قبض انبار در سال 1912 به تصویب رسید. با این حال، قبض انبار برای امور مالی 
کش��اورزی در دهه 1970 با معرفی سیس��تم کوایدن2 به کار گرفته ش��د. واژه کوایدن از تاریخ 
استعمار فیلیپین به دست اسپانیا نشأت گرفته است )به معنی سپرده گذاشتن یا عقب گذاشتن 

است(. در سال 1972 مقررات خاصی در مورد انبار و قبض انبار غالت در قانون گنجانده شد.

7-2-قانونقبضانبار
چارچ��وب قانون��ی برای قبض انب��ار در فیلیپین از قانون قبض انبار س��ال 19123 و قانون انبار 
تضمینی س��ال 19324 شکل گرفت. قانون قبض انبار، قبض انبار قابل مبادله و غیر قابل مبادله 
را تعیین می کند. در س��ال 1972، مقررات خاص در انبار غالت و قبض انبار آن ایجاد ش��د که 
تحت عنوان قانون س��ازمان ملی غذا5 مطرح ش��د و باعث ایجاد س��ازمان ملی حبوبات6 گردید. 
بیش��تر این مقررات توس��ط سازمان ملی غذا بس��ط یافته اند. به موجب این مقررات، قبض انبار 

غالت بیانگر موارد زیر است:
1. نوش��ته ای که اذعان می کند دارندگان انبار محصول را دریافت کرده اند و چه کس��ی 

1.barangay
2. quedan
3. 1912 Warehouse Receipts Act
4. 1932 Bonded Warehouse Act
5. the National Food Authority [NFA] Act
6. National Grains Authority
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قبض را صادر کرده است.
2. ی��ک قرارداد بین صاح��ب کاال و انباردار، برای نگه��داری کاال و پرداخت هزینه این 

خدمت.
3. در قانون سازمان ملی غذا، دولت یکی از اهداف سیاستی مهمش را ایجاد یکپارچگی 
و اطمینان از قابل مبادله بودن قبض انبار اعالم کرده اس��ت. یک رژیم نظارتی جداگانه 
برای انبار شکر وجود دارد که در این مطالعه به آن پراخته نشده است. قانون قبض انبار 
ش��امل پنج فصل در مورد قبض انبار، تعهدات و حقوق انبارداران، مبادله و انتقال قبض 

و جرائم جنایی می باشد.

7-3-محدوده
تح��ت قانون قبض انبار 1912، هیچ محدودیتی در نوع کاالهای انبار ش��ده وجود ندارد. کاالها 
تحت عنوان “متاع و کاالهای قابل نگهداری در انبار”1 تعریف ش��ده اند. در س��ال 1932 قانون 
تضمین انبار، که در اصل تنها برای انبار برنج اعمال می شد، مقررات اضافی در مورد فعالیت های 

انبارداری را بیان می کند.
قانون تضمین انبار در س��ال 1948 توس��ط قانون عمومی ش��ماره 247 اصالح ش��د، که در آن 
کلمه “کاال”به جای”برنج،” جایگزین و طیف وس��یعی از محصوالت را شامل شد. واژه کاال شامل 
“محصوالت مزرعه، کشاورزی و یا محصول باغبانی؛ حیوانات و دامداری و لبنیات و طیور؛ آبزیان 
دریایی و ماهی؛ مواد معدنی، مواد ش��یمیایی، مواد مخدر و یا دارو؛ محصوالت جنگلداری؛ و هر 
محصول خام، پردازش ش��ده، محصول یا کاالی تولید خارجی و یا داخلی که می تواند قانونی و 
آزادانه مبادله شود. الزامات خاص انبارداری و قبض انبار برای برنج، ذرت و سایر غالت بویژه در 
قانون سازمان ملی غذا ارائه شده است. غالت در مقررات سازمان ملی غذا، به عنوان بی سبوس 
و با س��بوس، آس��یاب شده یا نشده، دانه یا میوه مطرح شده اس��ت. اگرچه در حال حاضر قابل 
اس��تفاده نیست اما این س��ازمان قدرت اضافه کردن یا حذف محصول را از دامنه مقررات دارد. 
قوانین جداگانه ای برای ش��کر وجود دارد. از این رو، قانون قبض انبار در مورد دامنه محصوالت 

گسترده است. 

1. chattels or merchandise in storage or which has been or is about to be stored
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7-4-ساختارنهادی
در فیلیپی��ن چارچوب نهادی قبض انبار برای ذی نفعان مختلف دس��ته بندی ش��ده اس��ت. در 
باال ترین س��طح، وزارت صنعت و تجارت، مس��ئول صدور مجوز برای انبارهای کاال تحت قانون 
تضمین انبار اس��ت. چندین مؤسس��ه در وزارت کش��اورزی قبض انبار را برای کاالهای مختلف 
کشاورزی صادر می کنند. در سطح سیاستی، شورای سیاست های اعتباری کشاورزی، به ارزیابی 
و هماهنگ س��ازی سیاست های اعتباری کش��اورزی و همچنین توسعه مکانیزم جدید اعتبارات 

کشاورزی می پردازد.
س��ازمان ملی غذا1 مسئول تمام فعالیت های دولتی مربوط به فرآوری، ذخیره سازی، حمل ونقل 
و بازاریابی غالت اس��ت. بر این اس��اس سازمان ملی غذا، قدرت ایجاد سیستمی برای قبض انبار 
جهت مجوز دادن و نظارت کردن بر انبار ها دارد. عالوه بر این، به منظور تقویت سیستم کوایدن، 
این سازمان سیاست ها و یا محدودیت هایی را برای تضمین یکپارچگی سیستم و تشویق سیستم 

بانکی برای تأمین مالی اعالم کرد.
تنظیم قبض انبار برای ش��کر از دس��تورات نظارتی جداگانه ای پی��روی می کند که تحت عنوان 
تنظیم مقررات شکر2 مطرح است و زیر نظر سازمانی متصل به وزارت کشاورزی است. یک واحد 
متصل دیگر به وزارت کش��اورزی، شرکت س��هامی کوایدن و تضمین اعتبار روستایی3 است که 
به عنوان یک هدف سیاس��تی مکانیزم اعتباری حمایتی مناسب و سیستم تضمین قابل اعتماد 
را طراح��ی نموده که به طور مؤثر قبض انبار و س��ایر اب��زار قابل مبادله را نهادینه می کند. برای 
پیش��برد این اهداف سیاستی، شرکت س��هامی کوایدن قدرت پیاده سازی سیستم تضمین برای 
ترویج تأمین مالی، صدور و اجرای قوانین مرتبط به انبارهای آزاد و همچنین چاپ و ارائه قبض 

انبار در سیستم تضمین کوایدن را دارد.

7-5-صدورمجوزونظارتبرانبارها
تح��ت چارچوب کلی قانون تضمین انبار، دارندگان انب��ار باید از وزارت تجارت و صنعت4 مجوز 
س��االنه بگیرند. مجوز ممکن است در صورت عدم تطابق با قانون به حالت تعلیق درآید و یا لغو 
ش��ود. برای درخواس��ت مجوز، دارندگان انبار باید مشخصات محل انبار و حداکثر مقدار کاالیی 
را که می تواند دریافت کنند بیان کنند. حداقل یک س��وم ارزش بازاری حداکثر مقدار کاالها به 
1. NFA
2. the Sugar Regulator Administration(SRA)
3. the Quedan and Rural Credit Guarantee Corporation (Quedancor)
4. Department of Trade and Industry (DTI)
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عن��وان تضمین از انباردار دریافت گ��ردد. در چارچوب قانونی خاص غالت، الزامات اضافی برای 
انبار غالت وجود دارد. 

انبار غالت باید در س��ازمان ملی غذا ثبت گردد و مجوز بگیرد. برای دریافت مجوز، گردانندگان 
انبار باید با قوانین و مقررات سازمان ملی غذا هماهنگ باشند و الزم است که شهروند فیلیپینی 
باشند، و هیچ سابقه محکومیتی و اخالقی نداشته باشند. برای ثبت نام و درخواست مجوز انبار 
غالت، متقاضیان باید اطالعات ش��ان را به س��ازمان ملی غذا ارائه دهند از جمله هویت و حقوق 
ش��هروندی، حقوق مالکیتی، اجاره نامه، جزئیات محل، بیمه آتش س��وزی که به تأیید س��ازمان 
ملی غذا رسیده باشد، ضمانتنامه نقدی، مقدار و نوع محصول، مدرک دادگاهی ترخیص کاال از 

گمرک و هزینه های انبارداری. 
الزامات صدور مجوز برای انبار غالت به ش��رح زیر است: تجهیزات توزین مناسب؛ رطوبت سنج 
در صورت ذخیره سازی ذرت؛ خشک کن در صورت ذخیره ذرت، کپسول آتش نشانی؛ تجهیزات 
کنترل آفات؛ پالت چوبی مناسب برای ذخیره سازی کیسه های غالت؛ تهویه مناسب و پارتیشن 
ثابت برای تفکیک محصوالت تضمینی و غیر تضمینی. مجوز  فقط برای یک س��ال معتبر است. 
گردانندگان انبار باید توقف کسب و کار انبار و یا تغییر خط کسب و کارشان را به اطالع سازمان 
ملی غذا برسانند. عالوه بر این، برای این که شعبه ای از انبار غالت بتواند قبض انبار قابل مبادله 
صادر کند باید درخواس��ت دهد. برای این درخواست، صاحب انبار باید شخصیت اخالقی خوبی 
داشته و از اعتبار مالی خوبی نیز برخودار باشد. انبار باید در منطقه ای قرار گرفته باشد که بخش 
عمده تولید محصول در آن منطقه اس��ت و انبار بتواند حداقل 5000 کیس��ه ی50 کیلوگرمی از 
غ��الت را نگهداری کن��د. متقاضیان باید موارد زیر را برای بازبینی ارائه دهند: اظهارنامه مالیاتی 
دو س��ال اخیر و صورت های مالی انبار؛ تأیید صالحی��ت مالی از بانک، مهر انبار و نمونه امضای 
امضاکنندگان قبض. حق صدور قبض، برای دوره ای 5 س��اله مش��روط به حفظ مقررات انبار و 
پرداخت هزینه های س��االنه و برآوردن صورت مالی س��االنه و اظهارنامه مالیاتی و دیگر الزامات 

قانونی است. 
انبارها باید به بازرس��ان اجازه بازرس��ی از انبار را در هر زمانی بدهند. عالوه بر این، گردانندگان 
ش��عب انبار در صورت بازرس��ی س��ازمان ملی غذا و تأیید کمیت و کیفیت کاالها توس��ط این 
س��ازمان، فقط می توانند قبض انب��ار مختص به خود را صادر کنن��د. انبارهای داری مجوز باید 

سوابق کاالهای انبار و قبض ها را به طور دقیق در نزد خود نگهداری کنند.
آیین نام��ه س��ازمان ملی غذا تعهداتی را ب��رای گردانندگان انبار ارائه می ده��د. انبار غالت باید 
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گزارش هفتگی انبارها را به س��ازمان ملی غذا ارائه دهد. تنها انبارداران دارای ش��عب می توانند 
قبض انبار قابل مبادله صادر کنند. در ضمن گردانندگان انبار باید به بازرسان سازمان ملی غذا 

اجازه دسترسی به انبار بدهند.

7-6-تضامیناجرایی
چارچوب قانونی فیلیپین شامل مکانیزم های تضمین به فرم الزامات اجباری است. انبار کاالهای 
عمومی باید وثیقه ای معادل حداقل یک س��وم ارزش بازاری حداکثر مقدار کاالها را که توس��ط 
وزارت صنعت و تجارت تعیین می گردد ارائه کند. به طور مش��ابه، دارندگان انبار غالت خواهان 
مجوز باید وثیقه ای مطابق با درخواست سازمان ملی غذا ارسال کنند که حداقل یک سوم بهای 

بازاری غالت ذخیره شده ارزش داشته باشد.
ب��ا این ح��ال بانک ها در فیلیپین این الزامات قانونی را کافی نمی دانند و کاالهای کش��اورزی را 
ب��ه عنوان وثیقه قبول نمی کنند حتی اگر محصوالت در انبارهای دارای ش��عب باش��ند. اگرچه 
فیلیپین قانون قبض انبار را در سال 1912 تصویب کرد، این سیستم کاربرد چندانی برای تأمین 

مالی کشاورزی نداشت، تا زمانی که سیستم تضمین کوایدن در طول دهه 1970 معرفی شد.
برای سرعت بخشیدن به جریان سرمایه گذاری و منابع اعتباری در سراسر کشور به عنوان عاملی 
برای رش��د و توس��عه بهره وری، اشتغال و کس��ب و کار در نتیجه بهبود امرار معاش و فرصت های 
درآمدی برای روستاییان، برنامه تأمین مالی کوایدن1 تحت صندوق ضمانت کوایدن پایه ریزی شد 
که منجر به ایجاد ش��رکت سهامی تضمین اعتبار روس��تایی کوایدن در سال 1992 گردید. طرح 
تضمین کوایدن از تضمین ش��خص ثالث، اعتبارنامه انبار، بازرس��ی انبار و گواهی نامه انبار فراتر از 

آن چه که برای چارچوب قانونی الزم است، جهت جذاب تر نمودن قبض انبار استفاده می کند.
انب��ار باید یک کپی از گواهی حق امتیاز، قبض انبار، گزارش بازرس��ی موجودی کاال، اظهارنامه 
مالکیت کاال و بیمه نامه کاال عرضه کند و یک سوم از ارزش کاالها را به عنوان وثیقه نزد سازمان 
ملی غذا قرار دهد. وام تحت برنامه تضمین کوایدن تا 180 روز برای برنج و برای سایر غالت 90 
روز اس��ت. کاالهای موجود در انبار در طول مدت180 روز حداقل دوبار توسط سازمان بازرسی 
کوایدن بازرس��ی می ش��ود. هنگامی که قبض انبار وامی را درخواس��ت نموده بانک وام دهنده از 
سازمان کوایدن درخواست وثیقه و تضمین می کند. سازمان کوایدن تا 80 درصد ارزش کاالهای 

ذخیره شده را تضمین می کند.
1. the Quedan Financing Programme
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انبار ها تا زمانی که محصوالت در انبار هستند موظف به ایجاد شرایط مطلوب نگهداری محصول 
هستند و حق ندارند که بین سپرده گذاران تمایز قائل شوند. انبارها باید محصوالت را نگهداری 
و با ارائه قبض تحویل دهند و عوارض دریافت کنند. انبارداران بالفاصله باید یک قبض انبار قابل 
معامله یا غیر قابل معامله برای غالت دریافتی صادر کنند. دارندگان قبض انبار یا سپرده گذاران 
باید کارمزد انبار را بپردازند. انبارداران باید محصوالت را جداگانه نگهداری کنند به جز محصوالت 

قابل معاوضه )مشابه( که طی توافق اجازه دارند در یک جا قرار گیرند.
انبارداران باید در راس��تای کنترل آفات قدم بردارند و در صورت فاس��د شدن محصول آن را به 
اطالع عموم برسانند. اگر کاالها فاسد شدنی و رو به زوال هستند دارندگان انبار باید به صاحبان 
کاال اطالع دهند تا با پرداخت کارمزد، محصول را از انبار خارج کنند. مسئولیت هر نوع آسیب و 
یا ضرر به محصول متوجه دارندگان انبار است. در صورت در آمیختن محصوالت، انباردار نسبت 

به هر سپرده گذار مسئول است و باید سهم سپرده گذاران را تحویل دهد.

7-7-قبضانبار
قانون قبض انبار فیلیپین الزامات عمومی در مورد محتویات قبض انبار را ارائه می دهد که قبض 

انبار شامل جزئیات زیر است:
 موقعیت انبار ذخیره کننده کاال؛

 تاریخ صدور قبض؛
 شماره سریال قبض؛

 ذکر این که کاال به چه کسی تحویل داده می شود؛

 نرخ کارمزد نگهداری؛
 شرح کاال و بسته بندی؛

 امضای گردانندگان و یا نماینده مجاز انبار؛
 مالکیت کاال؛

  ذکر وظایف انباردارها و حق رهن نگهداری محصوالت؛
قان��ون قب��ض انبار دو نوع قبض قابل مبادله و غیر قابل مبادل��ه تعریف می کند. قبض غیر قابل 
مبادله فقط بیانگر کاالهای دریافتی انبار اس��ت. اما قبض انبار قابل مبادله، بیانگر نام فرد حامل 
و یا هر ش��خص دیگری که در قبض نامبرده ش��ده است می باشد. در قبض غیر قابل مبادله باید 
کلمه غیر قابل مبادله ذکر شود. قبض قابل مبادله باید در زمان تحویل کاال لغو شود و زمانی که 
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مقداری از کاال تحویل داده شده است مشخص گردد. قانون ابزار مبادله فیلیپین سال1911 1 و 
قانون مدنی فیلیپین سال 19492 ، وظایف و ابزار فسخ مبادله را با جزئیات بیشتری شرح داده 
است. قبض انبار غالت باید به فرم های ارائه شده سازمان ملی غذا صادر شود و مطابق با مقررات 
آن باشد. فرم ها بر اساس نوع کاالها و مقدارشان، رنگ متفاوتی دارند. قبض انبار غالت می تواند 
قابل مبادله یا غیرقابل مبادله باشد اما قبض انبار قابل مبادله فقط توسط انبارهای دارای شعبه 
صادر می شود. قبض انبار غالت، قبض های تک برگی هستند. قبض انبار قابل مبادله برای برنج، 
ذرت و یا هر نوع غله دیگر با ش��ماره س��ریال بر روی برگه اوراق بهادار، در مقادیر مش��خص 5، 
10، 20، 50، یا 100 کیس��ه 50 کیلوگرمی حاوی نام و آدرس انبار، نوع، طبقه بندی، رطوبت، 
کیفی��ت دانه، ضمانت نامه انب��اردار، عوارض و تعهدات انبار بر روی محصول چاپ می ش��ود. در 
حال حاضر هیچ سیس��تم ثبت مرکزی برای قبض انبار و یا ارائه قبض الکترونیکی وجود ندارد. 
انبارها باید جزئیات قبض انبار و محصوالت را به فرم دقیقی که سازمان ملی غذا ارائه داده است 
نگهداری کنند. س��وابق قبض انبار باید شامل نام و آدرس س��پرده گذاران، تاریخ سپرده گذاری، 

شماره سریال قبض انبار، مقدار محصول و هزینه های نگهداری باشد.

7-8-مبادلهوانتقالقبضانبار
قبض قابل مبادله می تواند از طریق پشت نویسی انتقال  یابد. پشت نویسی قبض غیر قابل مبادله 
به تحویل گیرنده هیچ گونه حقی را منتقل نمی کند اما در قبض قابل مبادله تمام حقوق به فرد 
تحویل گیرنده منتقل خواهد ش��د. تحت قانون اساسی 1949 فیلیپین، قبض های قابل مبادله و 

غیر قابل مبادله می توانند به عنوان وثیقه وام استفاده گردند.

7-9-تسویهوترخیصکاال
انبارداران موظفند در صورت ارائه قبض انبار کاالها را به سپرده گذار تحویل دهند به شرط:

الف( دریافت کارمزد؛
ب( تسلیم قبض انبار و درصورت قابل مبادله بودن قبض پشت نویسی شود؛

ج( ثبت اظهار گیرنده که کاال را تحویل گرفته است؛
انبارداران مس��ئول تحویل کاال در زمان تعیین ش��ده به مدعیان حقیقی هس��تند و در صورت 
هرگونه ادعای جانبی، موظفند که تمام مدارک مورد نیاز را درخواس��ت کنند. انبارداران دارای 
1. The Negotiable Instruments Law of 1911
2. the 1949 Civil Code of the Philippines
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حق رهن بر روی کاالهای س��پرده ش��ده برای تمام خدمات قانونی مثل نگهداری و حفظ کاال، 
بیمه، حمل و نقل، نیروی کار، توزین، و س��ایر عوارض و همچنین هزینه های اطالع رس��انی و 

تبلیغات فروش محصول هستند.
برای دریافت کارمزد، انبارداران باید ریز آیتم های خدماتی انجام شده را ارائه دهند و درخواست 
کارمزد کنند. انبارداران می توانند کاالها را برای برآورده کردن حق رهن پس از انتش��ار اخطار 
یک بار در هفته، برای دو هفته متوالی و یا ارس��ال آگهی حداقل از ده روز قبل در شش روزنامه 

محلی، به حراج بگذارند.
با توجه به قبض انبار غالت، انبارهای دارای ش��عب نمی توانند کاالها را تا زمانی که قبض انبار 
تسلیم و باطل نشده آزاد کنند. پس از ابطال، گردانندگان انبار باید قبض باطل شده را در عرض 
24 س��اعت به سازمان ملی غذا تس��لیم کنند. انبارها قبض المثنی را در صورت مفقود شدن یا 

آسیب دیدن قبض اصلی پس از اطالع رسانی عمومی ظرف مدت سه هفته صادر می کنند.

7-10-اجراواولویتتعهد
چارچ��وب قانونی برای قبض انبار در فیلیپین روش خ��ارج از دادگاه را در صورت نکول بدهکار 

ارائه نمی دهد. 

7-11-جرائمومجازات
قانون قبض انبار در فیلیپین لیستی از جرائم جنایی را به شرح زیر ارائه می دهد:

 صدور قبض برای کاالیی که دریافت نشده است، یا برای کاالهای انبار بدون اشاره به 

صاحب آن؛
 صدور قبض المثنی که اشاره نشده باشد المثنی است؛

 تحویل کاال بدون اخذ قبض انبار؛
 مبادله قبض کاالهایی که بدون مالکیت هستند؛

ای��ن جرائم همراه ب��ا جریمه نقدی و یا زندان هس��تند. قانون تضمین انب��ار، جزئیات تعهدات 
گردانن��دگان انبار را بی��ان می کند و مجازات را برای تخلفات خاص ش��رح می دهد. هرکس��ی 
مرتبط با انبار بدون مجوز باشد مجرم است و به موجب آن جریمه می شود و یا زندانی می گردد 
و هرکس��ی که بیش��تر از حد مج��از مجوز خود، کاال دریافت کند باید ب��ه میزان دو برابر ارزش 

کاالهای موجود در انبار جریمه بپردازد. 
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مجازات خاص بیشتری مربوط به صدور قبض انبار و نگهداری محصوالت است. سازمان ملی غذا 
قدرت گسترده ای در اجرای قانون، دستگیری و مجازت اداری )لغو مجوز و شعبه ها( دارد و روش 
اجرایی برای اقدامات انضباطی در مقررات س��ازمان ملی غذا ارائه شده است. امتیاز صدور قبض 
قابل مبادله غالت توس��ط س��ازمان ملی غذا در صورت نقض قوانین حاکم بر انبار لغو می گردد. 

سازمان ملی غذا به تشریح سه ردیف از جرائم می پردازد: سنگین، متوسط و جرائم سبک.
جرائم سنگین عبارتند از: “ ناتوانی و یا امتناع صاحبان انبار، بدون هیچ دلیل قانونی، از تحویل 
محصول به سپرده گذار” و “در اختیار داشتن و یا مبادله قبض باطل شده، چاپ، صدور، استفاده 
آگاهانه از قبض غیرمجاز، تقلبی و غیر قانونی”. مجازات این جرائم، زندان بین 4 سال تا 6 سال 

و جریمه نقدی بین 12000 تا 15000 پزو است. 
جرائم متوسط شامل راه اندازی انبار بدون مجوز، وارونه جلوه دادن اطالعات در درخواست مجوز 
و پنهان کردن کس��ری غالت انبار اس��ت. مجازات این جرائم، زندان بین 6 ماه تا 4 س��ال، و یا 

جریمه نقدی بین 4000 تا 8000 پزو و یا هر دو می باشد.
جرائم سبک شامل صدور قبض انبار بیش از مقدار بیمه و یا تحت پوشش تضمین، و یا هر عدم 
انطباقی با قانون که زیاد مهم نباش��د. این جرائم مش��مول زندان بین 1 ماه تا 6 ماه و یا جریمه 

نقدی بین 1000 تا 4000 پزو و یا هردو می شود.

7-12-نتیجه
چارچوب قانونی برای قبض انبار در فیلیپین ریش��ه در قانون قبض انبار در سال 1912 و قانون 
تضمین انبار سال 1932 دارد. اصالحات در بخش های خاص برای غالت و شکر به دلیل اهمیت 
این صنایع در بخش کش��اورزی در طول زمان اتفاق افتاده است. با این حال سیستم قبض انبار 
در فیلیپین به عنوان تسهیل کننده اعتبارات بخش کشاورزی عمل نکرده است زیرا که بانک ها 
در فیلیپین به سیس��تم اعتماد ندارند و به کاالهای کش��اورزی به عنوان یک وثیقه نمی نگرند. 
چالش دیگر در فیلیپین چارچوب قانونی نسبتاً پیچیده قبض انبار است که توسط طیف وسیعی 
از قوانین کلی و مقرارت خاص گذش��ته تش��کیل شده است. برخی از اجزای کلیدی گم شده از 
چارچوب قانونی باید تقویت شود، از جمله سازماندهی روش های خارج از دادگاه، ایجاد سیستم 
ثبت مرکزی، تقویت بازرسی و مجازات. در سال های اخیر، دولت فیلیپین اقدامات مختلفی برای 
بهبود سیس��تم قبض انبار و تأمین اعتبار کش��اورزی از جمله تمرکز بر خرده مالکان انجام داده 
اس��ت. ط��رح تضمین کوایدن بر گروه خرده مالکان تمرکز دارد و ب��ه ارائه اقدامات اضافی برای 
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بازرس��ی انبار، اعتبارنامه و تضمیمن عملکرد می پردازد. با توجه به آمار، شرکت سهامی کوایدن 
و تضمین اعتبار روس��تایی، بین س��ال های 1978 تا 2013، حدود 48 میلیارد پزو ارزش وام به 
پنج میلیون کش��اورز، ماهیگیر، خرده فروش، آسیابان، کارآفرین کوچک تحت تضامین مختلف 
و برنامه اعتباری پرداخت کرده است. دولت همچنان به تالش خود برای بهبود جریان اعتباری 

ادامه می دهد.

تجربه 16:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در فیلیپین

قوانین کلیدی: قانون قبض انبار 1912، قانون تضمین انبار 1932، قانون سازمان ملی غذا 1972.
مح��دوده: قانون قبض انبار به طور گس��ترده مش��مول همه محصوالت قابل نگهداری می گ��ردد. قانون تضمین انبار به 
محصوالت کش��اورزی محدود شده اس��ت. قانون سازمان ملی غذا و مقررات مربوط بس��یار محدودتر شده است و فقط 

مشمول غالت می گردد.
ساختار نهادی: چندین بازیگر متفاوت متمرکز بر بخش های مختلف هستند.

مجوز و نظارت بر انبارها: انبار غالت برای صدور قبض قابل مبادله باید مجوز و حق امتیاز بگیرند.
تضامین: طرح تضمین کوایدن با استفاده از تضامین اضافی شخص ثالث، اعتبارنامه انبار و بازرسی و گواهینامه انبار.

حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: انبارها باید محصول را نگهداری کنند و با ارائه قبض معتبر و دریافت 
کارمزد آن را تحویل دهند. انبار مسئول آسیب و یا از بین رفتن محصول است.

قبض انبار: قبض انبار ممکن است قابل مبادله یا غیر قابل مبادله باشد. اما فقط انبارهای دارای حق امتیاز می توانند قبض 
انبار قابل مبادله صادر کنند. فرم های رنگی بر پایه غالت مختلف و مقادیر مختلف صادر می گردد.

انتقال قبض انبار: قبض قابل مبادله از طریق تحویل و پشت نویس��ی مبادله می گردد. پشت نویسی قبض غیرقابل مبادله 
هیچ حقی را برای گیرنده بوجود نمی آورد. هیچ سیستم ثبت مرکزی و یا ارائه قبض الکترونیکی در حال حاضر وجود ندارد.
تس��ویه و ترخیص کاالی انبار: انبار حق ترخیص کاالرا تا زمانی که قبض تس��لیم و باطل گردد ندارد و بعد از آن انباردار 

باید قبض را به سازمان نظارتی تسلیم کند.
اجرا و اولویت تعهدات: فیلیپین سازوکار اجرایی خارج از دادگاه را در صورت نکول بدهکار ارائه نمی دهد.

جرائم و مجازات: قانون سازمان ملی غذا به تشریح سه ردیف از جرائم سنگین، متوسط و سبک می پردازد.
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8-تانزانیا
8-1مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

اقتصاد تانزانیا وابس��تگی زیادی به بخش کشاورزی دارد. بخش کشاورزی بیش از یک چهارم از 
تولید ناخالص داخلی، اش��تغال حدود 80 درصد از نیروی کار و 85 درصد از صادرات تانزانیا را 
رقم می زند. محصوالت اصلی غذایی در تانزانیا ش��امل ذرت، برنج و نیش��کر و محصوالت نقدی 
اصلی شامل قهوه، بادام زمینی، چای و پنبه هستند. کشاورزان خرد در این بخش غالب هستند. 
تنها 25 درصد از تانزانیایی ها در مناطق شهری زندگی می کنند و اکثریت کشاورزان، زمین های 

روستایی کوچک را برای مصارف داخلی می کارند.
سیاس��ت های سوسیالیستی پس از استقالل تانزانیا، سیستم بازاریابی و فروش تک کاناله تحت 
کنترل دولت را نتیجه داد که هیأت بازرگانی به عنوان تنها صادرکنندگان و تعاونی ها به عنوان 
تنها عوامل آن ها بود. در این سیس��تم، دولت سیاس��ت های قیمت گذاری ارضی و فصلی را برای 
قه��وه و پنبه حفظ کرد. پس از آزادس��ازی بین اواس��ط دهه 80 و اواس��ط دهه 1990، رقابت 
خریداران خصوصی تسلط اتحادیه تعاونی ها را کاهش داد. در همان دوره، دولت با توقف تثبیت 

قیمت تولیدکننده، دخالت خود در حمایت از نهاده های تولید را کاهش داد.
کش��اورزان خرد تانزانیا، با کمبود امکانات ذخیره س��ازی محصوالت کشاورزی خود و دسترسی 
محدود به بازار مواجه هس��تند. نرخ اتالف پس از برداش��ت با توجه به امکانات ذخیره س��ازی و 
زیرساخت های ضعیف، باال است. کشاورزان خرد، نیاز به سرمایه در گردش دارند، در عین حال 
آن ها اغلب فاقد دسترسی به اعتبارات هستند زیرا نمی توانند وثیقه کافی ارائه دهند. این نیاز به 
سرمایه همراه با فقدان امکانات ذخیره سازی، منجر به فروش محصوالت به طور مستقیم بعد از 

برداشت )در زمانی که قیمت پایین است( می شود.
برای رس��یدگی به این مش��کالت، دولت )با حمایت س��ازمان های بین المللی از جمله صندوق 
بین المللی توس��عه کشاورزی1 و صندوق مشترک تأمین مالی کاال2( به معرفی ابتکارات متعدد 
در زمینه قبض انبار پرداخت. اولین ابتکار، سیس��تم قه��وه بود و تحت نظر انجمن قهوه تانزانیا 
در س��ال 1998 آغاز ش��د. در س��ال 2002، دولت تانزانیا، همراه با صندوق بین المللی توس��عه 
کش��اورزی، برنامه توسعه سیستم  بازاریابی محصوالت کشاورزی3را راه اندازی کرد، که یک طرح 
اعتباری از طریق ایجاد سیس��تم قبض انبار غالت در 11 بخش بود. این سیس��تم باعث می شد 
1. Fund for Agricultural Development(IFAD)
2. the Common Fund for Commodities(CFC)
3. the Agricultural Marketing Systems Development Programme(MSDP)
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کش��اورزان خرد محصوالت کشاورزی خود را پس از برداشت ذخیره کنند و تا زمانی که قیمت 
ب��ازار افزایش می یابد صبر کنند. و در عین حال آن ها می توانند برای تأمین مالی خود از طریق 

بانک های تجاری و شرکت  تعاونی  پس انداز و اعتبار1 اقدام نمایند.
ش��رکت های تعاونی  پس انداز و اعتبار، تشکیل شده توس��ط جوامع محلی می تواند به طور قابل 
توجهی به خرید و فروش محصوالت و ارائه اعتبارات بپردازد. آن ها مؤسس��ات تأمین مالی خرد 
پیش��رو در مناطق روستایی هس��تند و به شدت توسط دولت حمایت می ش��وند. در آغاز فصل 
برداشت، مدیران شرکت های تعاونی  پس انداز و اعتبار، درخواست وام را به بانک ارسال می کنند 
و کشاورز می تواند از قبض انبار به عنوان وثیقه ای برای گرفتن وام از شرکت تعاونی  پس انداز و 
اعتبار تا 70 درصد از ارزش سهام سپرده استفاده کند. این طرح منجر به افزایش 300 درصدی 
قیمت مزرعه ش��د، در نتیج��ه بهبود درآمد خانوار را به دنبال داش��ت؛ همچنین بهبود کیفیت 

محصوالت و افزایش دسترسی کشاورزان به خدمات مالی و وام را فراهم کرد.
دولت متعاقباً این سیس��تم را با کمک صندوق بین المللی توس��عه کش��اورزی از طریق توس��عه 
قانون حاکم بر قبض انبار در تانزانیا رس��می نمود. قانون قبض انبار2 در سال 2005 با ارائه یک 
چارچوب قانونی تصویب شد. به عنوان یک مستعمره سابق بریتانیا، نظام حقوقی تانزانیا ترکیبی 
از قوانین عمومی و س��نت های حقوقی عرفی اس��ت. سیستم قبض انبار توسط قانون قبض انبار 

اداره می شود و توسط قوانین تابع تکمیل شده است.
پس از اجرای قانون قبض انبار، تانزانیا، قوانین زیربخشی محصوالت خاص، مانند قانون صنعت 
بادام زمینی 20093 و قانون غالت و حبوبات 2009 4 را به تصویب رساند. قانون صنعت بادام زمینی 
هیأتی را تأس��یس نمود که شامل مقررات تولید مغز بادام زمینی، درجه بندی، فرآوری، بازاریابی 
و سایر امور مربوط از جمله شرایط خاص برای انبار بادام زمینی بود. بر اساس این قانون، هیأت 
بادام زمینی تانزانیا تحت نظارت وزارت کشاورزی، تعاون و امنیت غذایی است و عملیات سیستم 
قبض انبار و کنترل کیفیت بادام زمینی را تسهیل می کند. قانون تولید غالت و حبوبات 2009، 
هی��أت غالت و حبوب��ات را برای برخی از احکام مربوط به انب��ارداری و کنترل کیفیت غالت و 

حبوبات و دیگر محصوالت کشاورزی تأسیس کرد.

1. Savings and Credit Cooperative Societies(SACCOs)
2. The Warehouse Receipts Act (“WRA”)
3. the Cashewnut Industry Act of 2009
4. Cereals and Other Produce Act of 2009
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8-2-قانونقبضانبار
قانون قبض انبار سال 2005 شامل نه بخش است که موضوعات زیر را پوشش می دهد: تشکیل 
هی��أت ص��دور مجوز انبار و تأمی��ن مالی آن، روش های صدور مجوز انب��ار، قبض انبار، حقوق و 
تعهدات گردانندگان انبار، مبادله و انتقال قبض انبار و جرائم و مجازات. مقررات تابع در س��ال 

2006 بر اساس بخش 79 از قانون مصوب اعالم شد که شامل موارد زیر است:
 جزئیات بیشتر در مورد عملیات اجرایی هیأت صدور مجوز انبار؛ 

 مجوز و روش صدور مجوز؛ 

 اوراق قرضه، بیمه و سایر تضامین؛
 اوراق بهادار؛ 

 قبض انبار؛
 تحویل کاالها؛

 بازرسی، درجه بندی و وزن؛
  و مباحث متفرقه.

قوانین قبض انبار تانزانیا به عنوان یک منبع الهام بخش برای دیگر کشورهای شرق آفریقا به کار 
می رود. به عنوان مثال، در سال 2005 در اوگاندا یک هیأت از صادرکنندگان، تجار، نمایندگان 
کشاورزان و نمایندگان بانک در یک تور مطالعاتی در تانزانیا برای به دست آوردن درک بهتری 
از سیس��تم قبض انبار شرکت کردند، و یک سال بعد در سال 2006 اولین قانون سیستم قبض 
انبار را تصویب کردند. به همین ترتیب، زامبیا پنج س��ال بعد، اولین قانون خود در قبض انبار را 

در سال 2010، به تصویب رساند که بسیار شبیه قانون تانزانیا بود.

8-3-محدوده
قانون قبض انبار برای همه کاالهای کشاورزی و دیگر محصوالتی که وزیر اعالم می کند کاربرد 
دارد. قبض انبار به عنوان “یک رس��ید که توس��ط گردانندگان انبار در رابطه با ذخیره سازی و یا 
حمل و نقل کاال صادر ش��ده اس��ت” تعریف می گردد. قانون قبض انبار کاالهایی را که برای آن 
قبض انبار ممکن اس��ت صادر ش��ود محدود و یا مش��خص نمی کند، به طوری که، از نظر دامنه 
قانون، یک قبض انبار می تواند برای تمام محصوالت کش��اورزی و س��ایر محصوالت اعالم ش��ده 

توسط وزیر صادر گردد.
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8-4-ساختارنهادی
قانون قبض انبار، مأموریت هیأت صدور مجوز انبار تانزانیا1 را به شرح زیر اعالم می دارد:

 صدور مجوز برای انبارها، گردانندگان و بازرسان انبار؛

 تأیید دفاتر مرتبط با قبض انبار قابل مبادله؛ 
 و انجام هر گونه عملیات دیگر که توسط قانون قبض انبار و یا وزیر بازاریابی محصوالت 

کشاورزی تعیین شده است.
برای انجام این وظایف، اختیارات هیأت شامل موارد زیر می گردد:

 تحقیق و تفحص در دریافت کاال، ذخیره سازی، تهویه، حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کاال؛ 
 بازرسی از هر انبار، کاالهای ذخیره شده، اموال مربوط و سوابق؛

 تعیین مناس��ب بودن انبار به جهت صدور مجوز برای دریافت، ذخیره س��ازی، تهویه، 
حمل و نقل، بارگیری و تخلیه کاالهای ذخیره شده؛

 ارائه نسخه ای از تمام فرم ها، از جمله فرم های قبض و برنامه های کاربردی برای مجوز؛
 توضیح وظایف گردانندگان انبار دارای مجوز؛

 ارائه رهنمودها و استانداردهای الزم برای ذخیره سازی مناسب کاال؛
 و تعلی��ق و لغ��و پروانه انبار برای هر خالف و یا عدم تطاب��ق با هر یک از مقررات این 

قانون و یا مقررات دیگر؛
عالوه بر این، قانون قبض انبار ش��امل مقررات مربوط به ساختار داخلی هیأت و تأمین مالی آن 
اس��ت. هیأت باید از نمایندگان س��هامداران بخش دولتی و خصوصی، وزارت بازاریابی محصول، 
تعاونی ها و س��ازمان کش��اورزان خصوصی تانزانیا، انجمن بانکداران تانزانی��ا، انجمن بیمه گران 
تانزانیا، کش��اورزان و گردانندگان انبار تش��کیل شده باش��د. بخش 79 قانون قبض انبار به وزیر 

بازاریابی محصوالت کشاورزی قدرت صدور مقررات اجرایی را می دهد.

8-5-صدورمجوزونظارتبرانبارها
 قانون قبض انبار طرح صدور مجوز انبار را که توسط قانون باالدستی شرح داده شده پایه ریزی 
کرده اس��ت. هر فرد که مایل به راه اندازی انبار باش��د باید به هیأت صدور مجوز برای مجوز انبار 
درخواس��ت دهد. بخش 18 قانون قبض انبار پنج معیار که باید قبل از اعطای یک مجوز رعایت 

شود را بیان می کند:

1. the Tanzania Warehouse Licensing Board
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 در اختیار داشتن انبار توسط متقاضی به صورت مستأجر یا مالک؛

 مناسب بودن انبار برای ذخیره سازی محصوالت خاص؛
 سوابق مدیریتی خوب و نداشتن هیچ گونه سوء پیشینه جنایی؛

 بیمه انبار و کاالهای ذخیره شده در برابر آتش سوزی، سرقت و یا هر آسیب دیگر؛
 توانایی مالی متقاضی برای انجام انبارداری؛

متقاضی انبارداری الزم اس��ت برای قانونی کردن فعالیت خود وثیقه ای را به هیأت صدور مجوز 
ب��رای انجام تعهدات خود تحت قانون قبض انبار و قوانین تابعه ارائه دهد. میزان وثیقه توس��ط 
هیأت نظارت تعیین می ش��ود و نباید کمتر از 10 درصد ارزش کس��ب و کار باشد. هر متقاضی 
همچنی��ن باید یک گواهی نامه بیمه به هی��أت صدور مجوز ارائه دهد، که تمام کاالهای انبار در 
برابر آتش س��وزی، س��رقت، و یا هر گون��ه خطر دیگر که هیأت صدور مج��وز تعیین کند بیمه 
شده باشند. در نهایت، متقاضیان همچنین باید لیست تمام کاالهای ارائه شده و میزان کارمزد 
دریافت��ی را ب��ه هیأت نظ��ارت بدهند. این کارمزدها ب��دون تصویب هیأت ص��دور مجوز تغییر 
نخواهن��د ک��رد. هنگامی که یک مجوز صادر ش��د، به مدت 12 ماه اعتب��ار دارد و قابل تمدید 
می باشد. در موارد نقض یا عدم تطابق با الزامات قانون قبض انبار، هیأت صدور مجوز می تواند آن 
را لغو، تعلیق و یا رد کند. هیأت صدور مجوز می تواند انبار، اموال مربوط به آن و سوابق کاالهای 
ذخیره شده را بازرسی کند. لذا انبارداران باید به بازرسان اجازه دهند به منظور حصول اطمینان 
از انطباق انبار با مقررات قانون وارد انبار شده و به بازرسی محل و کاالهای ذخیره شده بپردازند. 

8-6-تعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
بخش شش��م از قانون قبض انبار حقوق عمومی و تعهدات انبارداران را بیان می کند. انبارداران 
موظف به تحویل کاالی ذخیره شده به دارنده قبض بر اساس تقاضای سپرده گذار پس از پرداخت 
کارمزد به انبار می باشند و همچنین وظیفه مراقبت مناسب از محصوالت انبار را دارند. آن ها باید 
محصوالت س��پرده گذاران متفاوت با قبوض مختلف را به طور جداگانه ذخیره کنند و می توانند 
محصوالت قابل مبادله از همان نوع و کیفیت را تنها با موافقت دارنده قبض انبار و یا سپرده گذار 
با هم مخلوط کنند. انبارداران به طور کلی مسئول خسارت محصوالت و یا عدم انطباق آن ها با 
قبض انبار می باش��ند. آن ها همچنین مسئول نقض وظیفه شان در مراقبت مناسب از محصوالت 

ذخیره شده هستند.
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8-7-قبضانبار
قبض انبار تحت قانون قبض انبار به معنی “رس��یدی اس��ت که توس��ط انب��ارداران در رابطه با 
ذخیره س��ازی یا حمل و نقل کاال صادر ش��ده اس��ت”. قبض انبار تنها می تواند توسط انبارداران 
دارای مجوز صادر ش��ود و حقوق اختصاصی دارنده کاال را اثبات می کند. تانزانیا یک سیس��تم 
دو برگی را مقرر کرده اس��ت. رس��ید انبار1 حقوق مالکیت محصوالت س��پرده را اثبات می کند، 
در حالی که گواهی س��پرده کاال2 منافع مالی مرتبط با دارنده قبض انبار به پش��توانه محصوالت 

سپرده شده را اثبات می کند.
قب��ض انبار می تواند به دو ف��رم قابل مبادله و یا غیر قابل مبادله صادر ش��ود. قانون قبض انبار 

الزامات خاصی را برای حداقل محتوای قبض انبار بیان می کند:
 محل انبار که در آن محصوالت ذخیره می شود؛

 تاریخ صدور قبض؛
 شماره سریال قبض؛

 ذکر اینکه کاال به چه کسی تحویل داده خواهد شد؛

 یک شرح مختصر از کاال یا بسته بندی آن؛
 امضای انبارداران دارای مجوز؛

 مالکیت کاال؛

 ذکر مسئولیت های انبار؛

قانون تنظیم مقررات عالوه بر موارد باال جزئیات زیر را نیز اضافه می کند:
 نام انبارداران دارای مجوز؛

 درجه انبار؛

 تعداد مجوز انبار؛
 رابطه قراردادی بین انبارداران و سپرده گذاران کاال؛

 شماره شناسایی، در صورت وجود؛

 وزن خالص و یا حجم کاال؛

 هزینه های عوارض انبار؛

 ذکر مقدار استاندارد زوال و یا کاهش در کیفیت محصول که بین سپرده گذار و انباردار 

در طول زمان ذخیره سازی توافق می شود؛
1. Certificate of Title
2. Certificate of Pledge
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 پشت نویسی توسط سپرده گذار و یا نماینده او که هر عیبی در کاال را اذعان کند؛
 درجه محصوالت؛

 دوره مورد توافق برای ذخیره سازی محصول.

ضوابط اضافی مجاز است، به شرطی که بر خالف مقررات قانون قبض انبار نباشند. قانون قبض 
انب��ار ش��امل مقرراتی در مورد اینکه آی��ا انبارداران می توانند برای محص��والت خود قبض انبار 
صادر کنند، نمی شود. قانون قبض انبار، جزئیات فرم مورد نیاز برای قبض انبار را بیان نمی کند. 

سیستم ثبت مرکزی برای قبض انبار در قانون در نظر گرفته نشده است.

8-8-مبادلهوانتقالقبضانبار
قانون قبض انبار شامل مقررات حاکم بر مبادله قبض انبار است. قبض انبار قابل مبادله بر اساس 
نام ش��خص از طریق پشت نویس��ی مبادله و به حامل و یا یک فرد خاص تحویل داده می ش��ود. 
مبادله ش��امل انتقال حقوق زیر اس��ت: مالکی��ت محصوالت، تعهدات مس��تقیم انبارداران برای 
نگهداری و در اختیار داش��تن کاال با توجه به ش��رایط قبض انبار و تمام حقوق مربوط، از جمله 

حق تحویل کاال پس از دریافت قبض انبار.

8-9-تسویهوترخیصمحصوالتانبار
به طور کلی، انبارداران کاالهای ذخیره شده را براساس تقاضای دارنده قبض انبار و یا سپرده گذار 
تحوی��ل داده و کارمزد انبار را دریافت می کنند. گردانندگان انبار تنها پس از اطمینان از قانونی 
ب��ودن قبض انبار، کاالها را تحویل می دهند. بر اس��اس قانون تنظی��م مقررات عالوه بر این نیاز 
اس��ت که هر دو قبض انبار و گواهی س��پرده کاال برای تحویل کاال ارائه شوند. قانون قبض انبار 
چند اس��تثنا که در آن انبارداران نباید کاال را تحویل دهند تعیین کرده است: اگر بداند که فرد 
درخواست کننده به صورت قانونی صاحب کاال نیست )بخش 43(؛ یا در صورتی که انبار به طور 
قانونی به دلیل روبه زوال رفتن محصول مجبور به فروش آن بشود؛ و یا برای برآوردن هزینه های 
انبارداری )بخش 44( محصول را بفروش��ند. قانون قبض انبار )بخش 54( حق رهن انبارداران و 
هزینه های مربوط به انبارداری را مقرر می دارد. در صورت تحویل بخشی از محصوالت بر اساس 
قب��ض انبار قابل معامله، گردانندگان انب��ار باید قبض اولیه را دریافت و لغو کنند و قبض جدید 
ب��رای کااله��ای باقی مانده صادر کنند و یا در قبض اصلی مش��خص کنن��د که چه محصوالتی 

تحویل داده شده است.
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8-10-اجراواولویتتعهدات
قانون قبض انبار ش��امل رتبه بندی اولویت دارندگان قبض در برابر دیگر طلبکاران نمی ش��ود. و 
همچنین حاوی مقرراتی که اگر انبارداران، کاال را تحویل ندهند و یا ورشکسته شوند نمی شود. 
قان��ون قب��ض انبار همچنین عملیات اجرایی تس��هیل کننده در صورت نک��ول بدهکار را پیش 
بین��ی نکرده، اما مقررات اجرایی قانون عمومی به طور کلی به دارندگان قبض اعمال می ش��ود. 
در مواردی که بیش از یک نفر ادعای مالکیت یا در اختیار داش��تن محصوالت مش��ابه را داشته 
باش��ند، گردانندگان انبار نباید کاال را تحویل دهند و تمام ادعاها مطابق با آیین دادرسی قانون 

مدنی تانزانیا سال 1966 در دادگاه بررسی خواهد شد.

8-11-جرائمومجازات
جرائم احتمالی و مجازات مربوط در بخش هش��تم از قانون قبض انبار خالصه ش��ده اس��ت. در 

موارد زیر گردانندگان انبار مشمول جریمه و یا زندان هستند:
 صدور قبض انبار برای محصوالتی که دریافت نش��ده اند و یا تحت کنترل گردانندگان 

انبار نیستند؛ 
 صدور قبض حاوی اظهارات نادرست؛ 

 صدور دو قبض تکراری بدون مشخص کردن آن؛ 

 ص��دور قبض قابل مبادله ب��رای کاالهای متعلق به انبارداران ب��دون بیان مالکیت در 

قبض.
در صورت تخلف از قانون قبض انبار، هیأت صدور، مجوز انبار را لغو یا تعلیق می کند. در صورت 
تعلی��ق مجوز و یا ابطال آن، هیأت صدور مجوز بالفاصله باید آگهی ابطال مجوز انبار مربوطه را 

انتشار دهد.

8-12-نتیجه
در منطقه، تانزانیا یکی از اولین کشورهایی بود که قانون قبض انبار را معرفی نمود، و به عنوان 
یک مدل آموزنده برای دیگر کش��ورهای آفریقایی، مانند اوگاندا و زامبیا، معرفی ش��د. سیستم 
قبض انبار تانزانیا توس��ط قانون جامع با مقررات تابعه اداره می شود، و با کمک های بین المللی، 
توسعه یافته است. قوانین دیگری نیز برای تکمیل قانون قبض انبار برای کاالهای خاص معرفی 
شدند، مانند قانون صنعت بادام زمینی و قانون غالت در سال 2009. قانون قبض انبار، بسیاری از 
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اجزای کلیدی قبض انبار را پوشش می دهد. دامنه آن شامل تمام محصوالت کشاورزی می شود 
و چارچ��وب نه��ادی، هیأت صدور مجوز تانزانیا را به عنوان مؤسس��ه صدور مجوز ایجاد کرده و 
ق��درت نظارتی را به وزیر بازاریابی محصوالت کش��اورزی واگذار نمود. جزئیات مقررات انبار در 
قانون قبض انبار ش��رح داده ش��ده است. قبض انبار در تانزانیا شامل رسید انبار و گواهی سپرده 
می باشد. قبض می تواند قابل مبادله باشد و قانون قبض انبار قوانین اساسی برای مبادله و انتقال 
آن را تعیین کرده اس��ت. مجازات در قانون قبض انبار تعیین شده است، که امکان لغو یا تعلیق 
مجوز انبار را می دهد. برای تضمین عملکرد انبار، بر طبق قانون قبض انبار، گردانندگان انبار باید 
به هیأت صدور مجوز برای انجام تعهدات خود وثیقه ارائه دهند. عالوه بر این، گردانندگان انبار 
باید گواهی بیمه کاال را در برابر آتش س��وزی و س��رقت ارائه دهند. با این حال، صندوق ضمانت 
ایجاد نش��ده است. نکته مهم اینکه سیستم از طریق ایجاد مؤسسات تعاونی خدمات پس انداز و 
اعتبار تکمیل ش��ده است، هر چند در قانون قبض انبار به آن ها اشاره نشده است. در آغاز فصل 
برداش��ت، مدیران مؤسس��ات تعاونی خدمات پس انداز و اعتبار درخواست وام را به بانک ارسال 
می کنند، و کش��اورز می تواند از قبض انبار به عنوان وثیقه برای به دس��ت آوردن وام از مؤسسه 
تا 70 درصد ارزش کاالی س��پرده اس��تفاده کند. این مؤسسه به عنوان واسطه بین کشاورزان و 
بانک های تجاری و کاهش ریس��ک آن ها هنگام دادن وام کش��اورزی عمل می کند. با این حال، 
برخی از اجزایی که وام دهندگان را محافظت می کند در چارچوب قانونی تانزانیا برای قبض انبار 
گنجانده نش��ده است. قانون قبض انبار حاوی مقررات تسهیلی اجرایی در صورت نکول بدهکار، 
از جمله روش های خارج از دادگاه نمی باشد؛ بنابراین طلبکاران باید روش های دادگاهی را دنبال 
کنن��د. همچنین قانون دارندگان قبض را در مقایس��ه با طلبکاران دیگر اولویت بندی نمی کند و 
هیچ سیس��تم ثبت مرکزی برای قبض انبار وجود ندارد. با این حال، معرفی سیس��تم قبض انبار 
ت��ا به حال موفقیت قابل توجهی در حل برخی از مش��کالت پیش روی کش��اورزان خرد که بر 
کش��اورزی تانزانیا تسلط دارند، داشته اس��ت. به طور خاص، سیستم به منظور بهبود مشکالت 
مربوط به ذخیره س��ازی، امکانات ضعیف و دسترسی محدود به بازار و اعتبارات، فعالیت هایی را 
آغاز کرده است. اجرای سیستم قبض انبار دسترسی کشاورزان خرد به بازار را افزایش داده است. 
کش��اورزان در حال حاضر قادر به ذخیره محصوالت کشاورزی خود پس از برداشت هستند و از 
طریق واس��طه گری مؤسس��ات تعاونی خدمات پس انداز و اعتبار با بانک های تجاری تأمین مالی 

می شوند که منجر به افزایش قیمت محصوالت تا 300 درصد گشته است.
مؤسس��ات تعاونی خدمات پس انداز و اعتبار نقش مهمی در اجرای این طرح به عنوان واس��طه 
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تضمینی بانک های تجاری و ارائه اعتبار کش��اورزی ایفا می کند. در س��ال 2010، هیأت صدور 
مجوز انبار به 34 انبار مجوز داد. شواهد نشان می دهد که اجرای سیستم قبض انبار به افزایش 
تولید مغز بادام زمینی و قهوه کمک کرده اس��ت. تانزانیا سیس��تم قب��ض انبار را در محصوالت 
غذای��ی و تجاری معرفی نمود، اما سیس��تم برای اولین بار برای محص��والت صادراتی، به جای 
محصوالت غذایی داخلی، توسعه یافت که بحث برانگیزتر و به لحاظ سیاسی حساس تر هستند. 
بین 25 تا 30 درصد از صادرات قهوه تانزانیا بنا به گزارش، از طریق سیس��تم قبض انبار انجام 
ش��ده اس��ت. پروژه های اخیر در تانزانیا با هدف حمایت از توس��عه سیستم قبض انبار در بخش 

غالت اجرا می گردد.

تجربه 17:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در تانزانیا

قوانین کلیدی: قانون قبض انبار 2005.
محدوده: تمام محصوالت کشاورزی و تمام محصوالتی که وزیر اعالم می کند.

س��اختار نهادی: انجمن صدور مجوز انبار که وظایف آن عبارتند از: صدور مجوز برای انبار، انبارداران و بازرس��ان انبار و 
تصویب قبض انبار قابل مبادله.

مجوز و نظارت بر انبارها: برای راه اندازی کسب و کار انبار باید به هیأت صدور مجوز مراجعه نمود.
تضامین: در تانزانیا انبارداران برای تضمین اجرای عملکرد خویش نیازمند ارائه وثیقه به هیأت صدور مجوز هستند، عالوه 

بر این بایدگواهی نامه بیمه محصوالت را نیز به این هیأت تسلیم کند.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: قانون، حقوق عمومی و تعهدات انبارداران را شرح داده است.

قبض انبار: تانزانیا سیستم قبض انبار دوقسمتی را ایجاد کرده است.
انتقال قبض انبار: قانون ش��امل مقررات حاکم بر مبادله قبض انبار می ش��ود. سیستم ثبت مرکزی برای قبض انبار وجود 

ندارد.
تسویه و ترخیص محصوالت: به طور کلی، دارندگان انبار باید کاالهای ذخیره شده را بر اساس تقاضای دارنده قبض انبار 

و یا سپرده گذار پس از پرداخت کارمزد و امضای اسناد مربوطه تحویل دهند.
اجرا و اولویت تعهدات: قانون در صورت نکول بدهکار روش اجرایی خارج از دادگاه را ارائه نمی دهد.

جرائم و مجازات: طبق قانون، انبارداران در قبال نقض قوانین جریمه یا زندانی می شوند.
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9-ترکیه
9-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

در طول دو دهه گذش��ته، ترکیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان عمده کشاورزی جهان توسعه 
یافت، و از سال 2012 در رده هفتم قرار گرفت. بخش قابل توجهی از رشد بخش کشاورزی به 
سمت بازارهای صادراتی بود و بر این اساس، ارزش صادرات محصوالت کشاورزی بین سال های 
2000 تا 2010 دو برابر ش��د. با وجود رش��د مداوم بخش کش��اورزی، رشد سریع در صنعت و 
بخش خدمات منجر به کاهش سهم کشاورزی در تولید ناخالص داخلی ملی شد؛ نتایج مشابهی 

در کاهش سهم کشاورزی در صادرات و اشتغال نیز دیده می شود.
با این حال، بخش کشاورزی همانند سال 2010 هنوز هم به عنوان یک بخش مهم مطرح است. 
زیربخش زراعت و باغبانی همچنان بخش عمده تولید ملی کش��اورزی را تشکیل می دهد. سهم 
زیربخش دام از 32 درصد در سال 1995 به 26 درصد در سال 2010 کاهش یافته است. برخی 

از محصوالت اصلی ترکیه شامل غالت و حبوبات، میوه و سبزیجات هستند.
بخش کشاورزی ترکیه هنوز هم با چالش های متعددی در رابطه با بهره وری و رشد مواجه است. 
در سطح گسترده، بهره وری کشاورزی ترکیه تحت تأثیر شمار زیادی از کشاورزان خرد، ناکافی 
بودن زیرس��اخت های فیزیکی روس��تایی و نرخ باالی بیسوادی در میان کشاورزان قرار دارد. در 
سال 2010، حدود 1/3 میلیون مزرعه در ترکیه وجود داشت؛ بیش از 90 درصد از آن ها کمتر 
از 20 هکتار و بیش از 66 درصد از آن ها کمتر از 5 هکتار کشت شده اند. مفسران اشاره کرده اند 
که قوانین وراثت، در طول زمان، باعث تکه تکه ش��دن اراضی کش��اورزی ش��ده است، در نتیجه 
امکان اس��تفاده از مکانیزاسیون کاهش یافته و بهره وری نیز کم می شود. در ارتباط با امور مالی 
کشاورزی، یکی از چالش های عمده این است که انبارهای عمومی در ترکیه مورد اعتماد بانک ها 
نیس��تند. در نتیجه، بانک ها گاهی اوقات متوسل به ایجاد انبارهایی برای ذخیره سازی و نظارت 

بر تعهدات وثیقه می شوند.
ترکیه اصالحات عمده در بخش کش��اورزی خود را در طول دهه 2000 در پاس��خ به بی ثباتی 
اقتصادی گسترده اعمال نمود و سیاست ها و قوانین خود را در جهت عضویت اتحادیه اروپا تنظیم 
نمود. بنابراین در س��ال 2001، برای دریافت کمک صندوق بین المللی پول1، ترکیه اصالحات 
را از طریق اجرای پروژه اصالحات کش��اورزی 2008-2001 با پش��تیبانی فنی و مالی از بانک 
جهانی آغاز نمود. این پروژه جهت گیری مجدد سیاست های دولت ترکیه را در خط سیاست های 

1. International Monetary Fund (IMF)
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اتحادیه اروپا قرار داد. تغییر سیاس��ت در قانون کش��اورزی 2006 به تشریح اولویت های اجرایی 
توس��ط وزارت غذا، کش��اورزی و دام می پردازد. این اولویت ها عبارتن��د از: بهره وری محصوالت 
کش��اورزی؛ تهیه مواد غذایی کافی و مناسب؛ توسعه زیرساخت های کشاورزی؛ توسعه اجتماعی 

و اقتصادی مناطق روستایی؛ و توسعه و استفاده منطقی از منابع زمین و آب.
سیاست های گسترده کشاورزی در برنامه های استراتژیک چهار ساله با طرح راهبردی برای سال 
2017-2013 مشخص شده اند، این طرح شامل 17 هدف عمده، مانند باال بردن استانداردهای 
زندگی روستایی، افزایش بهره وری و کیفیت روش های تولید در بهبود زیرساخت های کشاورزی 
است. وزارت غذا، کشاورزی و دامداری وظیفه توسعه بخش کشاورزی و انجام تحقیقات سیاستی 

کشاورزی را در جهت ایجاد امنیت غذایی و توسعه روستایی دارد. 
ترکیه یک جمهوری دموکراتیک تحت قانون اساس��ی 1982 اس��ت. قابل ذکر اس��ت، در قانون 
اساس��ی )اصل 44(، »دولت باید اقدامات الزم برای حفظ و توسعه کشت زمین کارآمد را انجام 
دهد”. ترکیه تحت یک نظام قانون مدنی، بر اس��اس نظام های حقوقی اروپا عمل می کند. نسخه 

فعلی قانون مدنی خود را در سال 2001 تصویب نمود.

9-2-قانونقبضانبار
امور مالی قبض انبار در ترکیه از دهه 1800 وجود داش��ته و در توتون و فندق رایج بوده اس��ت؛ 
با این حال، نیاز اس��ت که در جهت استفاده گس��ترده، به خصوص در بخش غالت توسعه یابد. 
اقدامات در جهت ایجاد یک سیستم قبض انبار مدرن در ترکیه به عنوان یک پروژه آزمایشی در 
س��ال های 1998 تا 2003 زیر نظر بانک جهانی برای حمایت از توس��عه بازار پنبه و غالت آغاز 
شد. قانون انبارداری سال 2005 سیستم قبض انبار رسمی را نهادینه کرد. این قانون چارچوبی 
فراگیر برای سیس��تم قب��ض انبار فراهم می کند. مقررات کاالی خ��اص در چارچوب یک واحد 
نظارتی در سال 2013 تعیین شد. همچنین مقررات قبض انبار الکترونیکی به موجب ماده 15 
قانون مجوز انبارداری در س��ال 2011 اعالم ش��د. عالوه بر قوانین و مقررات خاص انبار، قانون 

تجارت ترکیه و قانون مدنی و کیفری ترکیه چارچوب قانونی کلی را تشکیل می دهند.

9-3-هدفومحدوده
هدف از قانون مجوز انبارداری1 تسهیل تجارت محصوالت کشاورزی از طریق یک سیستم منظم 
1. the Law on Licenced Warehousing
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برای انبارهایی اس��ت که محصوالت کشاورزی را ذخیره می کنند. محصوالت کشاورزی به طور 
گس��ترده عبارتند از غالت، حبوبات، پنبه، تنباکو، خشکبار، دانه های روغنی، روغن های گیاهی 
و س��ایر محصوالت صنایع تبدیلی مانند قند. دامنه قانون مجوز انبارداری ش��امل الزامات صدور 
مجوز برای انبار ذخیره سازی محصوالت کشاورزی، تعهدات گردانندگان انبار، سیستم قبض انبار 

و مجازات برای عدم انطباق می شود.

9-4-ساختارنهادی
وزارت علوم، صنایع و فناوری ترکیه نهاد تعیین شده برای صدور مجوز انبار و نظارت بر سیستم 
قبض انبار است. این وزارت مسئولیت گسترده ای برای اجرای سیاست های مربوط به بخش های 
صنعتی، اس��تانداردهای فنی و توس��عه اقتصادی دارد و همچنین هرگونه مسئولیت های اضافی 

مشخص شده توسط قانون )مانند قانون مجوز انبارداری( را بر عهده دارد.

9-5-صدورمجوزونظارتبرانبارها
بر اساس قانون مجوز انبارداری سال 2005 )ماده 8(، انبارداران باید مجوز ذخیره سازی در انبار 
را از وزارت صنایع و فناوری به دس��ت آورند و این مجوز در روزنامه تجارت ترکیه منتش��ر شود. 
وزارت ممکن اس��ت یک مجوز برای ذخیره س��ازی دو یا چند نوع از محصوالت کشاورزی صادر 
کند. مجوزها به مدت دو سال اعتبار دارند. انبارداران باید الزامات عمومی برای به دست آوردن 
مج��وز انبارداری، از جمله الزامات خاص برای هر نوع محص��ول را برآورده کنند. الزامات صدور 

مجوز به شرح زیر است: 
انبار باید تمام ش��رایط مشخص شده توسط وزارت خانه شامل حفظ روش های مناسب توزین و 
ابزار آن؛ انجام تعهدات قراردادی با بازار س��هام؛ حفظ فن آوری اطالعات و کنترل زیرساخت ها ؛ 
نگهداری سوابق؛ عضویت در صندوق ضمانت و الزامات بیمه ای؛ مطابقت با حداقل سطح سرمایه 

را برآورده سازد.
انب��ارداران باید مجوز خود را تمدید کنند تا منعکس کننده هر گونه تغییر در فعالیت های انبار 
و ظرفیت ذخیره س��ازی باشد که مس��یر اجرایی همانند درخواست یک مجوز جدید است. برای 
اطمینان از انطباق، وزارت خانه قدرت بازرس��ی س��وابق و محل انبار را دارد. اگر وزارت صنایع و 
فناوری بعد از ارزیابی تصمیم بگیرد که انبار برای ذخیره س��ازی محصوالت مناس��ب نیست، از 

اعطای مجوز و یا تمدید آن خودداری می کند.
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تعهدات گردانندگان انبار توسط ماده 18 قانون اساسی تصریح شده است. انبار دارای مجوز باید 
اقدامات الزم برای حفظ و نگهداری شرایط مجوز را انجام دهد و بالفاصله تغییر را به وزارت خانه 
اع��الم کند. قانون، مقررات خاصی مربوط به اینکه آیا یک انب��ار می تواند برای محصوالت خود 
قبض صادر کند اعالم نکرده اس��ت. گردانندگان انبار باید س��وابق کامل و دقیق از ورود و خروج 
محصوالت انبار نگهداری کنند. س��وابق ذخیره س��ازی و تمام سوابق و اس��ناد دیگر باید توسط 
گردانندگان انبار به مدت ده س��ال نگهداری ش��ود. در پایان سال مالی، وزارت خانه ممکن است 
گردانندگان انبار را ملزم به نش��ان دادن صورت های مالی خود کند. قبض انبار الکترونیکی باید 
ثب��ت ش��ود. گردانندگان انبار در یک توافقنامه قراردادی با ب��ورس برای معامله قبض انبار وارد 
می ش��وند. بر اساس توافقنامه قراردادی، گردانندگان انبار و بورس باید به یک اجماع در مسائل 
قبض انبار، مانند تغییر مکان، کنترل، قابلیت ردیابی، لغو، تبادل اطالعات قبض انبار و همچنین 
تعیین سهمیه برای قبض انبار در بورس برسند. توافقنامه باید به تأیید وزارت صنایع و فناوری 

برسد.

9-6-تضامینعملکرد
انبار دارای مجوز باید در طرح های بیمه ای برای محصوالت ذخیره ش��ده در انبارها شرکت کند. 
محصوالت ذخیره ش��ده باید در برابر س��رقت، آتش، دود، انفجار، زلزله، س��یل، اعتصاب، بستن 
کارخانه ها، ش��ورش، تروریس��م، طوفان، برف، رعد و برق، لغزش زمین و خس��ارت وسیله نقلیه 
بیمه ش��وند. انبارداران باید گزارش آسیب کاالهای ذخیره شده در انبار را به شرکت بیمه ظرف 
مدت پنج روز از آس��یب ارائه دهند. شرکت بیمه باید ظرف مدت ده روز کاری از دریافت اسناد 
و مدارک، خس��ارت را به سپرده گذاران پرداخت کند. عالوه بر این، انبارها باید در طرح صندوق 
جبران خس��ارت، که جزئیات آن تحت مقررات صندوق جبران خس��ارت1 تنظیم ش��ده اس��ت 
شرکت کنند. صندوق، ضرر و زیان سپرده گذاران، و همچنین هزینه های مربوط به اجرای قانون 
انبارداری، توسعه فعالیت های انبارداری دارای مجوز، آموزش و نظارت، مدیریت و انجام وظایف 

مشخص شده در این قانون را جبران می کند.

9-7-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
گردانندگان انبار باید کاالها را ذخیره و بالفاصله بنا به درخواس��ت س��پرده گذار تحویل دهند، 
1. Licensed Warehouses Compensation Fund Regulation.
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مگر اینکه یک دلیل قانونی معتبر برای تأخیر وجود داش��ته باش��د. با توجه به ماده 18 از قانون 
انبارداری، انبارها باید محصوالت کشاورزی را بدون تبعیض در انبار بپذیرند؛ اقدامات الزم برای 
حفاظ��ت از محصول را انجام دهند؛ گواهی برای محصول ذخیره ش��ده ص��ادر کنند؛ و بر طبق 
جدول هزینه های ذخیره سازی انبار عمل کنند. انبارها مجاز به ترکیب محصوالت در همان نوع 
و کیفیت هس��تند. مقررات خاصی در قبال از دس��ت رفتن یا آسیب دیدن کاالهای ذخیره شده 

در قانون انبار یافت نشد.

9-8-قبضانبار
گردانندگان انبار یا باید “گواهی محصول” )به عنوان مثال “قبض انبار”( و یا اس��ناد قبض مانند 
برای محصوالت ذخیره شده در انبار صادر کنند. ماده 3 )بند 1( از قانون انبارداری سال 2005 
گواهینام��ه محصول1 را به عنوان اس��ناد و مدارک صادر ش��ده توس��ط انب��ارداران برای مبادله 
محصوالت کش��اورزی که به انبار تحویل داده ش��ده اند تعریف می کند. قبض انبار سند مالکیت 
تحت قانون تجارت ترکیه اس��ت و می تواند به عن��وان وثیقه )و یا ضمانت( اعالم گردد. در حال 
حاضر هیچ تدارکی برای ثبت مرکزی قبض کاغذی وجود ندارد، اما برای قبض الکترونیکی این 

امکان وجود دارد. قبض انبار کاغذی می تواند پشت نویسی شود.
اس��ناد قبض مانند انبار جایگزینی برای قبض انبار هس��تند که اطالع��ات مربوط به محصوالت 
ذخیره ش��ده، از قبیل نوع، طبقه، مقدار، کیفیت و مالکیت آن ها را شامل می شود. اما این اسناد 
اوراق بهادار نیستند. تنها پرسنل تعیین شده توسط انبارداران مجاز به صدور قبض انبار هستند. 
قبض انب��ار هم اکنون می تواند به صورت الکترونیکی2 صادر گردد. قبض الکترونیکی انبار منوط 

به مقررات بیشتر تحت قانون قبض انبار الکترونیکی سال 2011 است.
قبض انبار باید حاوی اطالعات مورد نیاز زیر باشد:

 عنوان "گواهی محصوالت"؛

 نام و نام خانوادگی انباردار دارای مجوز، شماره مجوز و آدرس انبار؛
 کاالی ذخیره شده؛

 تاریخ و شماره سریال گواهی؛
 تعیین قابل مبادله یا غیر قابل مبادله بودن؛

 ذکر مقدار کارمزد؛

1. Ürün senedi
2. e-warehouse
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 نام سپرده گذار؛
 تاریخ سپرده گذاری و تاریخ سررسید؛

 شرح هزینه های ذخیره سازی؛

 ذکر مراحل طبقه بندی و بیمه محصوالت در برابر ریس��ک های مشخص شده در ماده 

15؛
 تاریخ طبقه بندی و وزن محصول؛

 امضای شخص مجاز در انبار؛
 ه��ر گون��ه اطالعات دیگر تعیین ش��ده توس��ط وزارت خانه با توجه ب��ه نوع خاصی از 

کاالهای ذخیره شده؛

9-9-انتقالقبضانبار
در قان��ون انب��ارداری 2005 مفاد انتقال قبض انبار موجود نیس��ت. با این ح��ال، قانون تعیین 
می کند که قبض به عنوان اسناد مالکیت محصوالت کشاورزی ذخیره شده می باشد و می تواند به 
عنوان وثیقه )یا تضمین( استفاده شود. این سند می تواند پشت نویسی شود. قانون تجارت ترکیه 
چارچوب قانونی برای انتقال ابزار قابل مبادله مانند قبض انبار را فراهم می کند. همانطور که در 
باال اشاره شد، انبارداران در یک توافقنامه قراردادی با بورس برای تجارت اوراق بهادار وارد عمل 

می شوند که بر انتقال قبض و تعیین سهمیه برای قبض انبار در بورس توافق می کنند.

9-10-تسویهوترخیصکاال
محصوالت ذخیره ش��ده انبار با ارائه قبض انبار ترخیص می ش��وند. انبارداران باید فوراً کاالهای 
ذخیره ش��ده را بنا به درخواست سپرده گذار با ارائه قبض تحویل دهند. هنگامی که کاال تحویل 
داده ش��د، گردانندگان انبار باید قبض را دریافت و آن را لغو کنند. اگر س��پرده گذار درخواست 
عرضه بخش��ی از محصوالت انبار را به بازار داش��ت، گردانندگان انبار باید قبض اصلی را دریافت 
و لغو کنند و نسبت به صدور قبض جدید برای باقی مانده محصوالت ذخیره شده در انبار اقدام 
نماین��د. انبارداران مج��از به امتناع از ترخیص کاالهای ذخیره ش��ده در ص��ورت عدم پرداخت 

هزینه های انبارداری توسط سپرده گذار هستند. 
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9-11-اجراواولویتتعهد
قانون انبارداری ش��امل مقررات مربوط به اجرا و اولویت تعهدات مربوط به قبض انبار می ش��ود. 
یکی از کاستی های عمده چارچوب قانونی ترکیه برای قبض انبار این است که هیچ اولویتی برای 

دارنده قبض نسبت به دیگر طلبکاران وجود ندارد.

9-12-جرائمومجازات
قان��ون جرائم خاص با مجازات مربوطه را برای نقض مفاد آن بیان نموده اس��ت. قصور در حفظ 
س��وابق، اسناد و مدارک با توجه به ماده 67 از قانون تجارت ترکیه قابل مجازات است؛ مجازات 
این جرم پرداخت جریمه نقدی از 5000 تا 25000 لیره ترکی می باش��د؛ اقدامات جعلی مانند 
تحریف، جعل اس��ناد، کپی، دس��تکاری مطابق با قانون کیفری ترکیه مجازات خواهند شد. این 
مجازات ش��امل هش��دار، تعلیق و لغو مجوز در چارچوب قانونی اس��ت. برای اولین تخلف جزئی 
از الزامات و یا قصور در انجام دس��تورالعمل وزارت خانه، هش��دار با یک دوره زمانی مش��خص به 
گردانندگان انبار ابالغ می ش��ود که الزم است برای اصالح هرگونه مشکل سریعاً اقدام کنند. اگر 
مش��کل پس از هشدار اصالح نش��د، یا اگر تقلب جدی تری وجود داش��ت و یا شکست در ارائه 
محصوالت ذخیره ش��ده پیش آمد، مجوز انبار ممکن اس��ت به مدت یک س��ال به حالت تعلیق 
درآید. مجوز در صورتی که مشکالت عمده در طول دوره تعلیق یک ساله رفع نشود لغو خواهد 
ش��د. همه تصمیمات اجرایی در مورد مجوز توسط وزارت خانه منتشر می شود تا به اطالع عموم 

برسد.

9-13-نتیجه
اگر چه تحوالت قانونگذاری قابل توجهی مربوط به قبض انبار کش��اورزی در چند س��ال گذشته 
وجود داش��ته است، ترکیه یکی از معدود کش��ورهای منطقه با یک سنت حقوقی طوالنی مدت 
برای قبض انبار اس��ت. چارچوب قانونی برای قبض انبار از دهه 1800 اتفاق افتاده است. بخش 
کش��اورزی ترکیه تحت اصالحات و تغییرات عمده در پاس��خ به طیف گسترده ای از چالش ها و 
عوامل اس��ت. این چالش ها عبارتند از ناکافی بودن زیرس��اخت ها، تکه تکه شدن اراضی و عدم 
اعتماد وام دهندگان در سیستم انبار عمومی. بانک ها به انبارهای عمومی در ترکیه اعتماد ندارند. 
در نتیجه، به ایجاد انبارهایی برای ذخیره س��ازی و نظارت بر تعهدات وثیقه متوس��ل ش��ده اند. 
از س��ال 2005، ترکی��ه مراحل قانونی و نظارت��ی قابل توجهی در جهت بهبود سیس��تم قبض 
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انبار انجام داده اس��ت. در س��ال 2005 قانون مجوز انبارداری، چارچوب قانونی جامعی را برای 
تنظیم انبار کشاورزی و ایجاد سیستم قبض انبار ارائه داد. برای افزایش اعتماد وام دهندگان در 
سیس��تم، چارچوب قانونی چندین عنصر کلیدی را فراهم کرده اس��ت. وزارت خانه دارای قدرت 
بازرسی انبار برای اطمینان از انطباق آن با تعهداتش است. سپرده گذاران و وام دهندگان توسط 
بیمه و الزامات اجباری صندوق ضمانت محافظت می ش��وند. در حال حاضر، سیستم قبض انبار 
الکترونیکی در حال اجرا اس��ت، و انبارهای دارای مجوز الزم اس��ت هم��کاری نزدیک با بورس 
محصوالت کش��اورزی داشته باشند. همه ی این ویژگی ها، گام ها یی مثبت برای افزایش شفافیت 

سیستم و پاسخگویی می باشد، هرچند زمان بیشتری برای ارزیابی اثر آن، مورد نیاز است. 

تجربه 18:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در ترکیه

قوانین کلیدی: قانون قبض انبار ترکیه 2005
محدوده: محصوالت کشاورزی عبارتند از غالت، حبوبات، پنبه، تنباکو، خشکبار، دانه های روغنی، روغن های گیاهی و سایر 

محصوالت اساسی صنایع تبدیلی مانند قند.
ساختار نهادی: ترکیه وزارت علوم، صنایع و فناوری را به عنوان نهاد تعیین شده برای صدور مجوز انبار و نظارت بر سیستم 

قبض انبار تعیین کرده است.
مجوز و نظارت بر انبارها: دارندگان انبار باید مجوز ذخیره سازی انبار را از وزارت  علوم، صنایع و فناوری کسب کنند و مجوز 

در روزنامه  های تجاری ترکیه انتشار یابد.
تضامین: انبارها باید در طرح بیمه محصوالت ذخیره شده در انبارها و همچنین در طرح صندوق ضمانت شرکت کنند.

حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: مقررات خاصی در قبال از دست دادن و یا آسیب دیدن محصوالت 
انبار در قانون انبار پیدا نشد.

قبض انبار: "گواهی محصوالت" اس��ناد مالکیت تحت قانون تجارت ترکیه هستند و می توانند به عنوان وثیقه یا تضمین 
استفاده شوند.

انتق��ال قب��ض انبار: در حال حاضر هیچ مقرراتی برای ثبت مرکزی قبض کاغذی وجود ندارد، اما برای قبض الکترونیکی 
وجود دارد. 

تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده با ارائه قبض انبار ترخیص می شوند. 
اجرا و اولویت تعهدات: قانون انبارداری شامل مقررات مربوط به اولویت تعهدات مربوط به قبض انبار است.

جرائم و مجازات: قانون جرائم خاص با مجازات مربوطه را برای نقض مفاد آن مشخص می کند.
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10-اوگاندا
10-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی در اوگاندا در نظر گرفته شده است. بخش 
کشاورزی حدود 20 درصد از تولید ناخالص داخلی ملی را شامل می شود و در حدود 48 درصد 
از ص��ادرات و اش��تغال بیش از 70 درص��د جمعیت فعال اقتصادی متعلق به این بخش اس��ت. 
کشاورزی به عنوان بخش تعیین کننده کلیدی برای کاهش فقر و امنیت غذایی در سال آینده 
دیده می شود. سه محصول عمده در اوگاندا موز سبز، کاساوا و سیب زمینی شیرین می باشند. 

از جمله چالش ها برای کش��اورزان در اوگاندا عدم دسترس��ی به اعتبارات کوتاه مدت و فقدان 
امکانات ذخیره سازی پس از برداشت محصوالت است. طرح اخیر استراتژی توسعه و سرمایه گذاری 
بخش کشاورزی تصویب شده توسط وزارت کشاورزی، دامداری وشیالت اوگاندا در سال 2010 
اش��اره می کند که بسیاری از کشاورزان محصوالت خود را پس از برداشت برای یک زمان کوتاه 
در خانه و یا فروشگاه های قدیمی با شرایط بد ذخیره می کنند. آن ها اغلب محصول را در اوایل 
فصل برداش��ت ب��رای جلوگیری از بدتر ش��دن کیفیت آن با قیمت  پایین می فروش��ند. در این 
طرح کش��اورزان می توانند از کمک های پس از برداش��ت و همچنین از دسترسی به منابع مالی 

کوتاه مدت منتفع  شوند. 
اوگاندا تحت قانون اساس��ی 1995، اداره می شود. اولین قانون خاص بر روی سیستم قبض انبار 
اوگاندا در سال 2007-2006 به تصویب رسید. پس از تصویب این قانون تقریباً چهار سال طول 
کشید تا اولین بانک در اوگاندا شروع به ارائه تسهیالت با استفاده از قبض انبار کند. با استفاده 
از قبض انبار، س��پرده گذاران می توانند وام کوتاه مدت )120 روز( تا 60 درصد از ارزش کاالهای 
ذخیره ش��ده دریافت کنند. کاربران اولیه قبض انبار، تعاونی های کش��اورزی هستند که به طور 
متوسط   به میزان 7000 دالر وام دریافت کرده اند. تخمین زده می شود که در حال حاضر حدود 
70 درصد از س��پرده گذاران که از سیس��تم قبض انبار استفاده می کنند کشاورزان خرد هستند. 
برنامه جهانی غذا1 با همکاری نزدیک بورس کاالی اوگاندا2 با اس��تفاده از سیس��تم قبض انبار، 
غالت می خرد. بورس کاالی اوگاندا انتظار دارد تحت قوانین جدید، طیف گسترده ای از عملیات 
انبارداری اجرایی شود؛ به عنوان مثال، تمیز کردن، خشک کردن، پردازش اولیه و ذخیره سازی 
و ص��دور قبض انب��ار قابل مبادله که کش��اورزان می توانند برای دریافت اعتب��ارات و یا تجارت 

1. World Food Programme (WFP)
2. Uganda Commodity Exchange (UCE)
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کاالهای اساس��ی از آن استفاده کنند. چالش های فعلی، پذیرش سیستم قبض انبار الکترونیکی 
را در اوگاندا ضروری می کند.

10-2-قانونقبضانبار
اوگاندا قانون سیستم قبض انبار1 را در سال 2006 بنا گذاشت و مقررات تابعه آن در سال 2007 
اعالم شد. قانون سیستم قبض انبار، شامل 11 بخش است که موضوعات زیر را پوشش می دهد: 
ایجاد یک مرجع برای سیستم قبض انبار و تأمین مالی آن؛ صدور مجوز انبار؛ صدور قبض انبار؛ 
تعهدات گردانندگان انبار؛ مبادله و انتقال قبض انبار؛ وجرائم و مجازات. مقررات سیس��تم قبض 

انبار2 جزئیات بیشتری به الزامات صدور مجوز انبار و قبض انبار اضافه نمود.

10-3-محدوده
 قانون هیچ گونه توضیح صریحی از دامنه محصوالت بیان نکرده اس��ت. با این حال، قبض انبار 
“قبض صادر ش��ده برای محصوالت توسط انبارداران است و شامل قبض انبار قابل مبادله و غیر 
قابل مبادله است.” محصوالت “هر کاالی قابل حمل برای استفاده در یک قرارداد ذخیره سازی، 
از جمله، در مورد محصوالت بس��ته بندی ش��ده، پردازش شده و جایگزین “ تعریف می شود. اما 

مقررات )بخش 2 ]3[( کاربرد آن  را به انبارداری محصوالت کشاورزی محدود می کند.

10-4-ساختارنهادی
قانون سیستم انبار اوگاندا، سازمان سیستم قبض انبار3 را به عنوان نهاد نظارتی برای قبض انبار 
ایجاد کرد و قدرت اجرایی را به بورس کاالی اوگاندا، به عنوان یک نهاد غیردولتی واگذار نمود. 

عملکرد اصلی سازمان سیستم قبض انبار عبارتند از:
 بررسی ذخیره سازی، انبارداری، طبقه بندی، وزن و قبض کاال؛

 بازرسی تمام انبارهای دارای مجوز تحت قانون؛ 
 صدور، تعلیق و یا لغو مجوز برای فعالیت یک انبار؛

 جمع آوری هزینه برای بازرسی انبار و صدور مجوز؛

 تعیین وظایف گردانندگان انبار دارای مجوز در مراقبت از کاالی ذخیره شده؛

1. Warehouse Receipt System Act
2. The Warehouse Receipt System Regulations
3. Uganda Warehouse Receipt System Authority



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 208

 ارائه رهنمودها و استانداردهایی برای ذخیره سازی مناسب محصوالت؛
 بستن انبار بدون مجوز معتبر.

این قانون )بخش های 7 تا24( بیش��تر شامل مقررات دقیق در ساختار داخلی، ترکیب و تأمین 
مالی س��ازمان اس��ت. هیأت مدیره متش��کل از نماین��ده وزارت بازرگانی، انجم��ن حمل و نقل 
اوگاندا، انجمن بانک��داران اوگاندا، انجمن بیمه گران اوگاندا، اتاق ملی بازرگانی و صنایع اوگاندا، 

شرکت های تعاونی، بخش خصوصی و کشاورزان است.

10-5-صدورمجوزونظارتبرانبارها
هیچ شخصی در اوگاندا نمی تواند بدون مجوز معتبر، کسب و کار انبار را راه اندازی کند. الزامات 
صدور مجوز توس��ط قانون و مقررات اجرایی آن تنظیم ش��ده اس��ت. ب��ورس کاالی اوگاندا نیز 
معیارهای صدور مجوز دقیق را برای انبارها منتشر کرده است. با توجه به بخش 26 )3( قانون، 

قبل از صدور مجوز انبار، موارد زیر باید برآورده شود:
 برای ذخیره سازی محصوالت خاص مناسب است که مجوز جداگانه صادر گردد؛

 دارندگان انبار باید واجد شرایط کار در انبار باشند؛

 دارندگان انبار باید تمام شرایط قانون و مقررات آن را رعایت کنند؛

مقررات سیستم قبض انبار موارد بیشتری را برای انبار مشخص می کند: لیست الزامات فیزیکی 
که انبارها باید برآورده س��ازند؛ قرار گرفتن در محیطی قابل دس��ترس مناس��ب ذخیره س��ازی 
کاالهای تعیین ش��ده؛ انبارها باید کامال س��اخته ش��ده، به طور کامل محصور و به اندازه کافی 
مس��قف برای جلوگیری از نشت و دسترس��ی پرندگان و جوندگان باشند؛ داشتن یک زهکشی 
مناس��ب و مؤث��ر و کافی برای به حداقل رس��اندن نش��ت آب و گل به انبار؛ مطاب��ق با الزامات 
پیش��گیری از آتش سوزی و داش��تن بیمه نامه و نیروهای امنیتی 24 ساعته جهت کنترل انبار. 
با احترام به دارندگان انبار، س��ازمان به بررس��ی این که وی مالک، مس��تأجر یا مدیر انبار است 
می پردازد و ش��هرت، کفایت، دارایی خالص و مهارت   های وی در انجام کس��ب و کار انبار را نیز 

بررسی می کند.
یکی دیگر از الزامات مجوز این است که دارندگان انبار مقدار تضمین تعیین شده توسط بورس 
کاالی اوگاندا را که مطابق با قوانین سیستم انبار است، فراهم کنند. دارندگان انبار نیز باید فایل 
گواه��ی بیمه نامه که تمام محصوالت انب��ار را در برابر آتش، صاعقه، انفجار داخلی، گردباد و هر 

فاجعه دیگری که مقامات تصمیم می گیرند را به سازمان ارائه دهند. 
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پس از برآورده شدن این شرایط و تأیید انباردار، سازمان به صدور مجوز کار در انبار می پردازد. 
انبار ممکن اس��ت مجوز عمومی یا اختصاصی برای ذخیره س��ازی انواع کاالهایی که انبار دارای 
قابلیت نگهداری آن است دریافت کند. در صورتی که انبار نتواند مطابق با قانون و مقررات انبار 
عم��ل کند، س��ازمان می تواند مجوز را تعلیق یا لغو کند. همچنین مج��وز باید با ذکر موارد زیر 

انتشار یابد:
 نام و آدرس افراد دارای مجوز تحت قانون؛ 

 نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده توسط سازمان در مورد انبار، انبارداری، طبقه بندی 
با توجه به درجه، وزن و گواهی محصوالت؛

 یک لیست از تمام مجوزهای لغو شده تحت قانون و دالیل ابطال آن ها.
ن��ه قانون و نه مقررات اجرایی آن حاوی مقرراتی در زمینه ثبت قبض انبار نیس��تند. بازرس��ی 
از انباره��ا در مراحل مختلف اتفاق می افتد. قبل از صدور مجوز انبار، بازرس��ی انبار برای تعیین 
مناس��ب بودن آن ضروری اس��ت. محصوالت قاب��ل مبادله در یک انب��ار دارای مجوز می توانند 
با محصوالت دیگر س��پرده گذاران مخلوط ش��وند. در هر زمان، س��ازمان و یا عامل تعیین شده 
توس��ط آن، می تواند انبار دارای مجوز را به جهت بررسی امکانات ذخیره سازی آن؛ طبقه بندی، 
وزن و گواه��ی کاال بازرس��ی کند و آن را با مقررات قانون انطباق دهد. عالوه بر پرس��نل خود، 
سازمان باید، برای تحقق اهداف قانون، مجوز بازرسی انبار را برای افراد دیگر نیز صادر کند، که 

بی نظمی های انبار را بالفاصله به سازمان گزارش دهند.

10-6-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
قانون قبض انبار )بخش هش��تم( وظایف اساسی دارندگان انبار را تشریح می کند. در بخش 43 
تصریح ش��ده اس��ت که کاال باید با توجه به قبض انبار و جزئیات آن، به فرد تحویل داده ش��ود. 
مقررات )بخش ششم( حاوی اطالعات بیشتری در مورد تحویل کاال می باشد. صاحب قبض انبار 
بای��د هزینه های ذخیره س��ازی محصول را به انبار بپردازد و انب��اردار در صورتی که کارمزد وی 
پرداخت نشود، می تواند از تحویل کاال امتناع بورزد. قانون )بخش 45( وظیفه دارندگان انبار، در 
مراقبت از کاالها را تعیین می کند. دارندگان انبار باید بازرسی، نمونه گیری، توزین و درجه بندی 
کاالها را با توجه به ش��رایط مجوز صادر ش��ده انجام دهند. دارندگان انبار باید درجه بندی تأیید 
ش��ده توس��ط اداره ملی اس��تاندارد اوگاندا را به کار گیرند. اس��تانداردهای الزم برای مراقبت از 
کاالها در مقررات )بخش هفتم و برنامه پنجم( موجود است. محصوالت تحت پوشش قبض های 
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مختل��ف باید جدا از یکدیگر در انبار نگهداری ش��وند، به جز محصوالت قابل مبادله، که ممکن 
است با هم ترکیب شوند. دارندگان انبار در قبال خسارت وارده و یا از دست دادن کاال ناشی از 
قصور و کوتاهی خود مسئولند. انبارها در مورد خساراتی که با وجود مراقبت انبادار قابل اجتناب 

نیست، مسئولیتی ندارند.

10-7-قبضانبار
تحت قانون اوگاندا، قبض انبار به عنوان یک سند شناخته شده، شاهدی بر ادعای مالکیت کاال 
می باش��د. تنها دارندگان انبار دارای مجوز قانونی می توانند قبض انبار قابل معامله و یا غیر قابل 
معامل��ه صادر کنن��د. دارندگان انبار می توانند قبض انبار را برای کاالهای ذخیره ش��ده خود نیز 
صادر کنند. این موضوع باید در قبض انبار اعالم شود. در غیر این صورت، مرتکب جرم شده اند 

و مستلزم پرداخت جریمه نقدی و یا زندان است.
حداقل الزامات مورد نیاز برای فرم قابل مبادله و غیر قابل مبادله قبض انبار متفاوت است. بخش 
40 )3( قانون، حداقل جزئیات مورد نیاز برای قبض انبار غیر قابل مبادله را به ش��رح زیر اعالم 

نموده است:
 نام دارندگان انبار؛

 محل انبار که در آن کاال ذخیره می شود؛

 تاریخ صدور قبض؛
 شماره سریال قبض؛

 ذکر اینکه کاال به چه کسی تحویل داده شود؛

 نرخ عوارض ذخیره سازی؛
 شرح کاالها و بسته بندی کاال؛

 امضای دارندگان انبار؛
 واقعیت مالکیت کاال؛

 ذکر امکانات انبار و مسئولیت  انبارداران؛

ذکر این که آیا کاال توسط سپرده گذار مجاز به بسته بندی، فراوری و تعویض است.
بخش 28 )1( از قانون مستلزم آن است که قبض انبار قابل معامله باید شامل برخی از اطالعات 

اضافی زیر باشد:
 نام دارندگان انبار دارای مجوز؛
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 تعیین درجه بندی انبار؛
 تعداد مجوز انبار؛

 آیا دارندگان انبار یک شرکت با مسئولیت محدود هستند؛
 رابطه بین دارندگان انبار و سپرده گذاران کاال؛

 شماره شناسایی، در صورت وجود، با توجه به هر واحد از کاالی ذخیره شده؛

 آیا کاال بیمه شده، و اگر بیمه شده، مقدار آن چقدر است؛
 وزن خالص کاال؛

قبض غیر قابل مبادله الزم نیس��ت در فرم خاصی باش��د. در مقابل، قبض انبار قابل مبادله باید 
در قالب اس��تاندارد ارائه ش��ده در ضمیمه قان��ون )کاغذی و یا فرم الکترونیکی( باش��د، و باید 
ویژگی های اوراق بهادار مش��خص ش��ده توسط سازمان را داشته باشد. قبض فقط توسط چاپگر 
تأیید شده سازمان و به طور انحصاری توسط آن عرضه می گردد. قبضی که با این مقررات صادر 
نش��ده اس��ت معتبر نیست. قانون، سیس��تم ثبت مرکزی قبض انبار را مشخص کرده که توسط 
س��ازمان اداره می ش��ود. هر قبض انبار صادر ش��ده و یا قابل مبادله، و یا یک نسخه اصلی از آن، 
باید ظرف مدت 14 روز از صدور و یا مبادله آن ثبت شود. لغو قبض و یا معامالت نیز در سیستم 

ثبت می گردد.

10-8-مبادلهوانتقالقبضانبار
قس��مت نهم از قانون شامل مقررات دقیق حاکم بر مبادله قبض انبار است. مبادله قبض انبار از 
طریق پشت نویس��ی نام ش��خص و مکان تحویل کاال و ثبت در سیستم مرکزی صورت می گیرد. 
معامله مستلزم انتقال مالکیت قبض انبار، مالکیت محصوالت، و تمام حقوق متعلق تحت قانون 

سازمان است و دارندگان انبار متعهدند با توجه به قبض کاال را تحویل دهند.

10-9-تسویهوترخیصمحصوالتانبار
انبار باید محصوالت ذخیره شده را پس از ارائه قبض انبار معتبر توسط دارنده آن تحویل دهد. با 

این حال، چند استثنا که دارندگان انبار نیازی به تحویل محصول ندارند، عبارتند از:
 تحویل قانونی به دارنده قبض غیر اصلی؛

 کارمزد انبار پرداخت نشده است؛

 خسارات وارد شده به کاال که انباردار مسئول آن نبوده است؛



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 212

 کاال قباًل فروخته شده است؛

 یا هر دلیل قانونی دیگری که انباردار را از تحویل کاال منع می کند.
صاحب انبار دارای یک حق رهن انبار بر روی کاالهای سپرده شده است. هنگامی که مدت زمان 
نگهداری کاال در انبار، پایان یافت در طول مدت 30 روز، انباردار باید اتمام دوره ذخیره س��ازی 

را به صاحب کاال برای دریافت هزینه های نگهداری و تحویل کاال اطالع دهد. 

10-11-اجراواولویتتعهدات
ن��ه قان��ون و نه مقررات آن حاوی م��واردی در زمینه اولویت تعهدات در ص��ورت نکول بدهکار 
نیست. در صورتی که انبار قادر به ارائه کاال به صاحبان آن نباشد حق رهن انبار بر روی کاالها 
باقی می ماند و دارایی های مرتبط به نفع دارندگان قبض انبار تصرف می ش��ود. میزان حق رهن 

)کارمزد( نیز توسط سازمان تعیین می شود.

10-12-جرائمومجازات
قانون شامل تعیین جرائم و مجازات های مرتبط با آن در سیستم قبض انبار است. دارندگان انبار 

می توانند در قبال موارد زیر جریمه و یا حبس شوند:
 صدور قبض برای کاالیی که در واقع دریافت نشده؛

 صدور قبض حاوی اظهارات نادرست؛

 صدور قبض تکراری برای محصوالت مشابه؛

 صدور قبضی که در آن مالکیت کاالها بیان نشده؛

 برای ترخیص کاال بدون ارائه قبض انبار مربوطه؛ 
 و صدور قبض بدون مجوز معتبر انبار.

ع��الوه بر این، س��ازمان می تواند هرگون��ه مجوز را که مطابق با قوانین و مقررات نباش��د تعلیق 
و یا لغو کند. س��پرده گذاران نیز برای س��پرده گذاری کاالهایی که در مالکیت آن ها نیس��ت؛ یا 

محصوالتی که حق رهن دارند و وثیقه هستند مشمول مجازات می شوند.

10-13-نتیجه
اوگاندا به تازگی، در س��ال های 2007-2006، اولین قانون خاص خود و مقررات تابعه در زمینه 
انبار و صدور قبض انبار را معرفی نموده است. این قانون در راستای دو چالش بزرگ کشاورزان 
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پدید آمد: عدم دسترس��ی به منابع کوتاه مدت و عدم دسترس��ی به امکانات ذخیره سازی پس از 
برداشت. این دو چالش عمده دوباره در برنامه استراتژی توسعه بخش کشاورزی و سرمایه گذاری 
برای سال های 2010 تا 2015 مشخص شده است. از آنجا که این قانون به تازگی معرفی شده 

است، استفاده از آن محدود بوده است.
تقریبا چهار سال پس از تصویب این قانون، بانک های اوگاندا شروع به ارائه توافق مالی با استفاده 
از قبض انبار نمودند و س��ازمان “برنامه جهانی غذا” به خرید غالت از طریق سیستم قبض انبار 
اق��دام کرد. این قانون ش��امل مقررات کلیدی برای انبار و قبض انبار اس��ت. کاربرد آن در ابتدا 
به انبارداری محصوالت کش��اورزی محدود ش��د و بورس کاالی اوگاندا )یک نهاد غیردولتی(، به 
عنوان مرجع ناظر بر سیس��تم انبار معرفی ش��د. بورس کاال صدور و لغو مجوز و بازرسی انبارها 
را بر عهده دارد. این قانون ش��امل مقررات دقیق در الزامات صدور مجوز و همچنین بازرس��ی از 
انبارها اس��ت و وظایف دارندگان انبار در مراقبت از کاالها را تش��ریح نموده است. انبارداران باید 
محصوالت را بررس��ی، نمونه برداری و درجه بندی کنند. در صورت رعایت قوانین و مراقبت های 
ویژه از محصول دارندگان انبار هیچ مس��ئولیتی در قبال خس��ارات غیر قابل کنترل به محصول 
ندارند. در اوگاندا، خدمات انبار یکی از مزایای مهم برای کش��اورزان اس��ت. انبار، خشک کردن، 
درجه بن��دی، بس��ته بندی و ذخی��ره غالت را انج��ام می دهد که به کیفیت خ��وب غالت کمک 
می کند؛ درحالی که کشاورزان کوچک در اوگاندا معموال در مزارع خود این توانایی را ندارند. این 
خدمات به همراه گرفتن اعتبار بر روی کاالهای ذخیره شده انبار موجب می شود کشاورزان پس 
از برداشت محصول در ارائه آن به بازار صبر نمایند و محصول خود را با قیمت مناسب در آینده 
به فروش برسانند. این امر باعث افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی نیز می شود. هر دو کشور 

اوگاندا و تانزانیا، ایاالت متحده آمریکا را به عنوان مدل خود در نظر گرفته اند.
قبض انبار می تواند به دو فرم قابل مبادله و یا غیر قابل مبادله صادر گردد. قانون جدید یک قالب 
اس��تاندارد برای قبض انبار قابل مبادله تعریف می کند، که ممکن اس��ت کاغذی و یا الکترونیکی 
باشد. با این حال، پذیرش سیستم قبض انبار الکترونیکی به عنوان یکی از چالش های موجود در 
اوگاندا شناخته شده است. سیستم ثبت مرکزی برای ثبت قبض انبار در اوگاندا ایجاد شده است. 
برای تضمین عملکرد انبار، دارندگان انبار ملزم به ارائه وثیقه جهت اطمینان از انطباق با قوانین و 
کسب مجوز می باشند. بر اساس قانون، درصورت عدم تحویل محصول توسط انباردار با وجود ارائه 
قب��ض انبار، دارندگان قبض بر روی محصوالت و دارایی های انبار حق رهن دارند. در صورت عدم 

انطباق، نهاد ناظر تمام محصوالت ذخیره شده انبار را بعد از حکم دادگاه تصاحب می کند.
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تجربه 19:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در اوگاندا

قوانین کلیدی: قانون سیستم قبض انبار اوگاندا 2006
محدوده: هر آنچه که قابل حمل برای اس��تفاده در یک قرارداد ذخیره س��ازی و یا سپرده گذاری باشد، از جمله محصوالتی 

که بسته بندی، فرآوری و تعویض می شوند. اما مقررات قانون انبارداری آن را به محصوالت کشاورزی محدود می کند.
ساختار نهادی: قانون به عنوان نهاد نظارتی، بورس کاالی اوگاندا را تعیین نموده است.

مجوز و نظارت بر انبارها: الزامات صدور مجوزها توسط قانون و مقررات اجرایی آن تعیین شده است و بورس کاالی اوگاندا 
معیارهای صدور مجوز را به طور دقیق برای انبارها منتشر کرده است. 

تضامین: ارائه وثیقه توسط دارندگان انبار به جهت تضمین عملکرد و دریافت مجوز انبار.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: قانون به تشریح الزامات اساسی دارندگان انبار پرداخته است. دارندگان 
انبار در قبال خسارات تحمیلی غیر قابل کنترل با وجود اعمال مراقبت، هیچ مسئولیتی ندارند مگر این که در این مورد با 

سپرده گذاران به توافق رسیده باشند.
قبض انبار: اوگاندا قبض انبار تک برگ قابل مبادله و غیر قابل مبادله که به عنوان اس��ناد مالکیت ش��ناخته می شوند ارائه 

داده است.
انتقال قبض انبار: قانون شامل مقررات دقیق حاکم بر مبادالت قبض انبار است. قانون سیستم ثبت مرکزی را برای قبض 

انبار ایجاد نموده است و هرگونه تغییر و معامله در این سیستم باید ثبت گردد. 
تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده با ارائه قبض انبار ترخیص می شوند. 

اجرا و اولویت تعهدات: نه قانون و نه مقررات شامل اولویت تعهدات در صورت نکول بدهکار نیستند.
جرائ��م و مجازات: قانون، مجازات هایی از جمله لغ��و مجوز، جریمه و زندان را برای نقض قوانین انبار و قوانین مربوط به 

قبض انبار تعیین کرده است.
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11-اوکراین
11-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

بخش کشاورزی در اوکراین در طول دو دهه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در بسیاری 
از جنبه ها تغییرات چش��مگیری داش��ته است. قبل از فروپاش��ی، بازدهی کشاورزی در اوکراین 
نسبتاً پایدار بود، اما پس از فروپاشی، بسیاری از چالش های انتقالی برای این بخش به وجود آمد 
و بازدهی کشاورزی به میزان 50 درصد در این دهه کاهش یافت. این کاهش در تولید ناشی از 
تورم، کاهش س��رمایه گذاری در بخش کشاورزی، از دست دادن بازارهای صادراتی در جمهوری 

سابق شوروی و در نتیجه اجبار بسیاری از تولیدکنندگان به کشاورزی خود معیشتی بود.
موج��ی از فعالیت ه��ای قانون گ��ذاری در این دوره، از جمله وضع چند قان��ون جدید پدید آمد. 
بازدهی از آن زمان تثبیت و به تدریج رو به بهبود رفت. در س��ال 2013، بخش کش��اورزی 10 
درصد به تولید ناخالص داخلی کمک کرده است. در چشم انداز کشاورزی فعلی اوکراین، عوامل 
متعددی در راستای رشد صادرات بخش غالت حرکت می کنند، از جمله مصرف داخلی با ثبات 
و فضای قابل توجه برای افزایش بهره وری و تجاری کردن آن. با این حال، رشد بخش کشاورزی 
اوکراین هنوز هم با چندین مانع مهم مواجه است. سرمایه گذاری ناکافی در زیرساخت ها، مسائل 
مربوط به اداره بخش کش��اورزی و عدم دسترس��ی به اعتبار همه در میان لیستی از چالش های 

شناسایی شده هستند. 
اهمیت غالت برای بخش کش��اورزی در اوکراین باال است. غالت در مجموع حدود 45 درصد از 
تولید محصوالت در اوکراین در س��ال 2012 و 6/26 درصد از کل صادرات کش��اورزی در سال 
2010 را به خود اختصاص داده اند. اهمیت نس��بی غالت در بخش کش��اورزی توجه خاصی در 
چارچوب قانونی به وجود آورده اس��ت. اوکراین برای پیش��برد اهداف سیاس��تی گسترده  جهت 
اصالح و توس��عه بخش غالت، قانون غالت و بازار غالت1 را در جوالی 2002 اعالم کرد. قانون 
غالت به تش��ریح 11 ه��دف اصلی که در محدوده اه��داف ملی مانند تأمی��ن امنیت غذایی، و 
زیراهداف حمایتی مانند سازماندهی یک مکانیزم برای خرید تضمینی غالت توسط دولت است 
می پردازد. س��ایر اهداف قابل توجه ش��امل توسعه “س��رمایه گذاری، وام، مالیات، و سیاست های 
گمرکی برای بازار غالت”، و بهینه س��ازی “س��اختار و بهره وری تولید غالت با توجه به پتانسیل 

آب و هوا و سیاست بازار” می باشند.
قان��ون غ��الت اولین بار ب��رای قبض انبار غالت در جهت “بهبود دسترس��ی ب��ه منابع اعتباری 

1. Law on Grain and Grain Market
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خصوصی با هدف اجازه دادن به تولیدکنندگان غالت به اس��تفاده از غالت به عنوان وثیقه وام” 
معرفی ش��د. بانک اروپایی بازسازی و توس��عه1 و آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده2 برای 
راه اندازی قبض انبار غالت کمک های فنی ارائه دادند و بانک اروپایی بازس��ازی و توس��عه اعتبار 
اولی��ه ب��رای وام دادن در قبض انبار غالت را به منظور به راه افتادن این سیس��تم فراهم نمود. 
عالوه بر این، قانون غالت ماده 83 )3(، کابینه وزیران اوکراین را برای پیشبرد توسعه چارچوب 
قانونی قبض انبار فرا خوانده اس��ت. بر این اس��اس، مقررات و جزئیات مورد نیاز برای انبار غالت 
و قبض انبار در س��ال 2003 تشریح شده است. شایان ذکر است که در سال 2004، قوه مقننه 
اوکرای��ن چارچ��وب خود را برای قبض انبار غالت و دیگر کاالها، از طریق قبض انبار تک برگی و 
دوقس��متی3 گسترش داد. چارچوب باالدستی قبض انبار را می توان در قانون قبض سال 2004 
و قانون مدنی سال 2003 اوکراین یافت. با این حال، در سال اول اجرا مشاهده شد که سیستم 
قبض انبار غالت در اوکراین به عنوان یک تس��هیل کننده اعتباری بهینه عمل نمی کند زیرا به 
دلیل عوامل خاصی اعتماد مؤسس��ات مالی وام دهنده را تضعیف کرده است. این عوامل عبارتند 
از روش های اجرایی بی اثر، کیفیت و کمیت نامناس��ب سیس��تم نظارتی و عدم درک روش��ن از 

چارچوب قانونی حاکم بر قبض انبار. 
قابل ذکر است، مفاد قانونی برای قبض انبار و تفاوت های جزئی بین قانون غالت و قانون قبض 
موجب س��ردرگمی شده اس��ت. برای کاهش ریسک وام دهندگان و بهبود دسترسی به اعتبارات 
ب��رای تولیدکنن��دگان، اوکراین تضامین عملک��رد را به قبض انبار اضافه نم��ود و با معرفی یک 
صندوق ضمانت باعث تقویت اعتماد وام دهندگان ش��د. سیستم نظام حقوقی اوکراین، تغییرات 
قابل توجهی در طول دو دهه گذش��ته داش��ته است. پس از فروپاش��ی اتحاد جماهیر شوروی، 
اوکراین ش��روع به اصالح و به روز رس��انی سیستم حقوقی خود نموده است و این کشور در سال 

2003، یک قانون مدنی مدرن به تصویب رساند.

11-2-قانونقبضانبار
چارچوب قانونی برای قبض انبار در اوکراین از چندین قانون مختلف برگرفته شده است. قبض 
انبار غالت، به عنوان س��ند مالکیت صادر ش��ده توسط انبار غالت “برای صاحب غالت به منظور 
اعالم پذیرش آن جهت ذخیره س��ازی و تأیید در دس��ترس بودن، و تعهد انبار غالت به بازگشت 

1. uropean Bank for Reconstruction and Development
2. United States Agency for International Development
3. Certified Commodity Warehouses and Simple and Double Warehouse Certificates
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محصول به دارنده قبض” تعریف می شود. مقررات کلیدی در سال 2002 در قانون غالت ایجاد 
ش��د. عالوه بر این، قوانین مربوطه ی دیگر، شامل قانون وثیقه گذاری1 و قانون اقدامات اجرایی2 

می باشند.
 قانون غالت شامل 13 بخش است:

1. مقررات عمومی؛
2. اعضای بازار غالت؛

3. نظارت دولت بر بازار غالت؛
4. ایجاد و استفاده از منابع غالت؛

5. کنترل کیفیت غالت؛
6. ذخیره سازی غالت؛
7. اسناد انبار غالت؛ 

8. صندوق ضمانت )حذف شده توسط اصالحیه(؛
9. صندوق مداخله )حذف شده توسط اصالحیه(؛

10. صادرات و واردات غالت و محصوالت تحت معاهدات بین المللی از اوکراین؛
11. همکاری بین المللی؛

12. نقض قانون؛
13. و مفاد نهایی.

الزامات بیشتر برای انبار غالت و قبض انبار را می توان در قطعنامه کابینه وزیران در سال 2003 
یافت.

11-3-محدوده
قانون غالت اوکراین س��ال 2002 بر زنجیره ارزش تولید غالت تمرکز دارد، که متشکل از “یک 
سیس��تم معامالت برآمده در می��ان اعضای بازار در دوره تولید غالت، ذخیره س��ازی، تجارت و 
بهره ب��رداری بر اس��اس رقابت آزاد، انتخاب مس��یر فروش، و همچنین کنت��رل کیفیت غالت و 
انبارداری” اس��ت. بنابراین، قانون غالت برای همه ی اعضای بازار غالت، و هر گونه “کسب و کار 
مرتب��ط با بازار غالت” کاربرد دارد. تولیدکنندگان غالت عبارتند از صاحبان زمین، مس��تأجران 
زمی��ن و دیگر کاربران زمین که به تولید غالت برای تأمین نیازهای داخلی و بازارهای صادراتی 
1. Law on Pledge
2. Law on Enforcement Proceedings
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می پردازند. فعاالن غالت تحت پوشش این قانون عبارتند از انبارهای غالت، باالبر غالت، انبارهای 
نان، امکانات پذیرش غالت، امکانات تولید آرد، تشکیالت آسیاب و هر نهاد دیگری که پذیرش، 
مراقب��ت، نگهداری غ��الت را برعهده دارد. غالت در قانون غالت م��اده 1 )11( به عنوان “ دانه 
میوه ، دانه غالت و حبوبات و نباتات روغنی قابل استفاده در غذا و مقاصد صنعتی” تعریف شده 
اس��ت. قانون غالت سه زیر شاخه غالت را بر اساس استفاده نهایی تعریف می کند: غالت خوب، 
غالت صنعتی و غالت علوفه ای. غالت خوب “دانه مورد استفاده برای فرآیند تولید مواد غذایی” 
که مطابق با نیازهای بازار داخلی و صادرات با کیفیت است. غالت فنی “دانه برای فرآوری های 
صنعتی اختصاص داده ش��ده به محصوالت دیگر )الکل، نشاس��ته، محصوالت پزشکی، و غیره(” 
اس��ت. در نهایت، محصوالت غالت علوفه ای به عنوان “یک گروه از علوفه و س��ایر غالت زراعی 
طراحی شده برای علوفه گاو و طیور و غیره” تعریف شده است. در اوکراین، قبض انبار در درجه 
اول برای غالت اس��تفاده می شود، و در نتیجه این کشور بر قبض انبار تحت قانون غالت تمرکز 
دارد، اما اکنون قانون طیف گس��ترده تری از محصوالت را در برگرفته اس��ت. در حال حاضر بر 
اساس قانون مدنی اوکراین )ماده 966-936( و قانون قبض انبار، سیستم قبض انبار برای همه ی 
کاالها به کار می رود. تحت قانون قبض انبار س��ال 2004 ماده 9، انبارهایی قبض انبار برای کاال 

صادر می کنند که دارای مجوز باشند.

11-4-ساختارنهادی
س��ازمان بازرس��ی کشاورزی1 نهاد تعیین شده در وزارت کش��اورزی و مواد غذایی برای حصول 
اطمینان از انطباق انبار با الزامات صدور مجوز انبار اس��ت. این نهاد مس��ئولیت گسترده ای برای 
بازرسی، صدور مجوز و حصول اطمینان از انطباق انبار با طیف گسترده ای از مقررات کشاورزی 
دارد. بازرس��ی می تواند وظایف خود را به مقامات محلی، که باید روش ها و ش��رایط یکس��انی را 
دنبال کنند، محول کند. همچنین در وزارت کشاورزی و مواد غذایی سیستم ثبت مرکزی برای 
قبض انبار غالت )ثبت دولتی( که به سیس��تم ثبت انبار مرتبط اس��ت تعبیه ش��ده است و این 
سیس��تم اطالعات دقیق را حفظ می کند. همچنین صندوق ضمانت، یک س��ازمان غیر انتفاعی 
جداگانه، برای قبض انبار غالت است. این نهاد در ابتدای سال 2012 با یک وام بدون بهره یک 

ساله از دولت اوکراین ایجاد شد، که مدیریت و ساختار قانونی خود را دارد.

1. Derzhsilhospinspektsiyu
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11-5-صدورمجوزوبازرسیازانبارها
برای راه اندازی انبار غالت، دارندگان انبار س��االنه باید برای کس��ب مجوز از س��ازمان بازرس��ی 
کش��اورزی، امکانات و ابزار خود را با استانداردهای دولت مطابقت دهند. شرایط صدور مجوز در 
قانون غالت ماده 11 ذکر شده است: اگر یک انبار اطالعات ناقص یا نادرست ارائه دهد و مطابق 
الزامات صدور مجوز انبار نباشد درخواستش رد خواهد شد. الزامات صدور مجوز در اصول قانون 
غالت تعیین ش��ده اس��ت. پس از درخواست اولیه برای مجوز و در طول بازرسی ساالنه، مدیران 

انبارها باید با الزامات صدور مجوز زیر انطباق داشته باشند:
 در دسترس بودن قرارداد برق، گاز و آب؛

 شیوه های مدیریت در انبار؛

 ارائه اسناد نظارتی، فناوری، مجوز و سایر موارد؛
 در دسترس بودن قرارداد ذخیره سازی محصوالت؛

 تعیین کیفیت غالت و محصوالت از طریق مقایسه و آزمایش؛
 دقت و صحت حسابداری کمی و کیفی محصوالت؛

 در دسترس بودن اتصال به اینترنت )برای سیستم ثبت(؛

 قبض انبار غالت؛
 تکنولوژی، تجهیزات و ابزار مورد استفاده؛

انبارها به طور جداگانه الزم به داش��تن پوش��ش بیمه و یا ارس��ال وثیقه برای مجوز نیستند، اما 
به عنوان بخش��ی از ش��یوه های مدیریتی، باید الزامات بیمه محصوالت را رعایت کنند. بازرسی 
می توان��د وظایفش را ب��ه مقامات محلی واگذار کند. اگر یک بازرس دریاب��د که انبار از الزامات 
پی��روی نمی کن��د، می تواند مجوز انبار را برای 30 روز به حالت تعلیق در آورد و در صورت عدم 
اص��الح در ای��ن مدت، مجوز انبار را لغو کند. اگر یک انبار مجوز صدور گواهی خود را از دس��ت 
دهد، هر قبض انباری که قبال صادر کرده اس��ت تا اتمام دوره ذخیره س��ازی معتبر باقی خواهد 
ماند. س��ازمان بازرس��ی، سیس��تم ثبت مرکزی را برای مجوز انبار برقرار نموده اس��ت. از ژوئن 

2013، 742 انبار دارای مجوز در اوکراین، در سیستم ثبت مرکزی لیست شده اند.
انبارها نیز الزامات مش��خص شده ای برای ثبت س��وابق و بیمه دارند. مدیران انبار باید مقادیر و 
کیفی��ت غالت  ذخیره ش��ده را ثبت و نگهداری کنند و به صورت ماهان��ه، اطالعات محرمانه در 
رابطه با مقدار و نوع غالت ذخیره ش��ده را به وزارت کش��اورزی و مواد غذایی ارس��ال کنند، به 
طوری که به دولت در سیاست های کنترل بخش کشاورزی کمک کنند. انبار باید قبض انبار های 
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صادر ش��ده را ثبت و با توجه به ش��ماره س��ریال حفظ کند؛ زمانی که قبض انبار جدید صادر 
می گردد باید قبض انبار قبلی باطل شود و در سیستم ثبت نیز به روزرسانی شود. همراه با اسناد 
ثبت ش��ده، قبض انبار لغو ش��ده نیز باید برای سه سال نگهداری شود. با هزینه صاحبان غالت، 
انبارها باید کاالهای ذخیره ش��ده تحت پوش��ش قبض انبار را در برابر صدمه تصادفی یا آس��یب 
بیمه کنند. عالوه بر این، از س��ال 2012، انبارها باید در صندوق ضمانت عضو ش��ده و الزامات 

ثبت سوابق این صندوق را رعایت کنند.

11-6-صندوقضمانت
با حکم ریاست جمهوری در سال 2005، این کشور برای کاهش ریسک وام دهندگان، اقداماتی 
را ب��رای تضمی��ن عملکرد، در جهت ایجاد یک صندوق ضمانت آغ��از نمود. این صندوق پس از 
اصالح قانون غالت در س��ال 2012 تأسیس ش��د. اگر دارنده قبض انبار، قبض معتبری را برای 
ترخی��ص کااله��ا ارائه دهد و کاال نتواند ترخیص ش��ود، پس از آن دارن��ده قبض، 90 درصد از 
به��ای کاالهای��ش را از صندوق ضمانت دریاف��ت می کند. تمام انبارهای غ��الت که قبض انبار 
صادر می کنند باید عضوی از صندوق ش��وند و در تأمین مالی صندوق بر اس��اس مقدار کاالی 
ذخیره ش��ده در انبار مشارکت کنند. این صندوق در ابتدا با گرفتن یک وام بدون بهره یک ساله 
از دولت اوکراین ایجاد ش��د. در صورتی که بین وجوه در دسترس صندوق و میزان بازپرداخت، 

کسری وجود داشته باشد، این تفاوت با گرفتن وام از بودجه دولت پوشش داده می شود.

11-7-حقوقوتعهداتطرفینقراردادوتخصیصریسک
تعه��دات مدیران انبار در قانون غالت بخش شش��م و برخی از مق��ررات عمومی از قانون مدنی 
اوکراین و قانون قبض انبار تعیین ش��ده اس��ت. فرمت قرارداد ذخیره س��ازی غالت باید به فرم 
مصوب کابینه وزیران اوکراین باش��د. در س��ال 2003، کابینه وزیران الزامات مورد نیاز انبار را 
بیش��تر شرح دادند و قالب قراردادهای ذخیره س��ازی غالت و قبض انبار کاغذی را ارائه کردند. 
قرارداد ش��امل 9 بخش، از جمله عمر مفید غالت، تعهدات صاحبان انبار، مسئولیت ها و تعیین 

کیفیت محصول است.
زمانی که صاحبان غالت برای ذخیره سازی در یک انبار محصولشان را ارائه می کنند، مدیر انبار 
موظ��ف ب��ه تجزیه و تحلیل کیفیت غالت و یا ویژگی های آن اس��ت. انبار غالت پس از آن باید 
برای مدت زمان مش��خص شده در قرارداد ذخیره سازی از محصول نگهداری کند. صاحبان انبار 
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موظف ان��د ب��ا ارائه قبض انبار معتبر، کاالها را به دارن��ده آن تحویل دهند و صاحبان غالت باید 
در زمان تعیین ش��ده کاالها را دریافت کنند؛ در غیر این صورت، صاحبان انبار غالت می توانند 

ادعای جبران خسارت کنند.
تحت بخش 6، ماده 25 از قانون غالت، انبار غالت عمومی باید غالت را از هر فردی قبول کند 
و ملزم به رعایت همه مقررات مربوطه و ش��رایط قرارداد ذخیره س��ازی اس��ت. وظایف مراقبتی 
توسط قرارداد مشخص شده، بنابراین مدیر انبار باید غالت را در سطح مندرج در قرارداد حفظ 
کند. انبارها به غیر از موارد تحمیلی خارج از کنترل، مس��ئول از دس��ت دادن یا آسیب زدن به 

محصوالت هستند و باید غرامت پرداخت کنند.

11-8-قبضانبار
بخش هفتم از قانون غالت س��ال 2002 به معرفی سیس��تم کنونی قبض انبار غالت در اوکراین 
می پردازد. تنها انبار غالت دارای مجوز، گواهی قبض انبار صادر می کند. پس از تحویل کاال برای 
ذخیره س��ازی، انبار باید یکی از سه قبض ممکن را در عرض یک روز کاری، بسته به درخواست 
صاحب غالت صادر کند: قبض انبار تک برگی1، قبض انبار دوقسمتی2 و یا رسید انبار3. در حالی 
که دو نوع اول قبض انبار بین المللی هس��تند، نوع س��وم، رس��ید انبار، صرفا یک سند است که 
اذعان به ذخیره س��ازی محص��ول می کند. قبض انبار جداگانه باید ب��رای محصوالت و کاالهای 
مختلف تحت اس��تانداردهای دولتی صادر ش��ود، و اگر صاحب غالت درخواس��ت کند، اس��ناد 

جداگانه ای را می توان برای بخشی از غالت ذخیره شده صادر کرد.
این س��ه س��ند باید در فرمت های ارائه شده توس��ط مقررات، که به نوبه خود با الزامات اساسی 
قانون غالت مطابقت دارند ارائه شود. قبض انبار در فرم کاغذی صادر می شود و در سیستم ثبت 
الکترونیکی هر انبار، که به رجیس��تری مرکزی متصل است ثبت می شود. قانون غالت ماده 38 
برای اولین بار به تشریح الزامات مورد نیاز برای قبض انبار دو قسمتی پرداخته است. هر یک از 

دو قسمت قبض انبار باید الزامات مشابهی را داشته باشند. این الزامات عبارتند از:
1. نام و آدرس انبار؛

2. شماره سریال قبض؛
3. نام و آدرس صاحب غالت؛

1. simple depot certificate
2. double depot certificate
3. depot receipt
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4. شرح کاالهای پذیرفته شده؛
5. دوره ذخیره سازی و یا روش تعیین دوره ذخیره سازی؛

6. هزینه ی نگهداری و یا روش تعیین هزینه؛
7. تاریخ صدور قبض؛

8. امضا و مهر مسئول رسمی صدور قبض انبار؛
9. نام بیمه گر کاالی ذخیره شده؛

قبض انبار تک برگی باید حاوی موارد زیر باشد:
1. نام و آدرس انبار؛

2. شماره سریال قبض؛
3. شرح کاالی پذیرفته؛

4. دوره ذخیره سازی و یا روش تعیین دوره ذخیره سازی؛
5. هزینه ی نگهداری و یا روش تعیین هزینه؛

6. تاریخ صدور قبض؛
7. امضا و مهر مسئول رسمی انبار؛

8. ذکر اینکه که قبض به نام حامل صادر شده است؛
قان��ون غ��الت )مواد 39 و 42( جزئی��ات حقوق و تعهدات دارندگان هر ن��وع قبض انبار را بیان 
می کند. قبض انبار دو قسمتی دارای دو بخش منطبق بر هم است که می توانند به طور جداگانه 
و یا با هم به گردش در آیند: قبض انبار1 و گواهی س��پرده کاال )گواهی تعهد(2. هنگامی که هر 
دو در اختیار ش��خصی باش��د، فرد صاحب حقوق کامل غالت در انبار است. زمانی که تنها قبض 
انبار را در اختیار داش��ته باش��د، صاحب غالت در انبار است، اما تا زمانی که اثبات نشده که وام 
اعطا ش��ده بر اس��اس گواهی سپرده کاال بازپرداخت شده اس��ت، حق خروج محصول از انبار را 
ندارد. زمانی که فردی تنها گواهی س��پرده کاال را در اختیار دارد، حق دریافت وام با وثیقه قرار 

دادن گواهی را دارد. 
مقررات، یک سیس��تم ثبت مرکزی را تعریف نموده اس��ت که توس��ط وزارت کش��اورزی اداره 
می ش��ود و تمام تسلس��ل صدور قبض انبار غالت را ثبت می کند. سیستم ثبت مرکزی باید پس 
از صدور قبض انبار جدید، ابطال قبض انباری که قبال صادر شده، گم شدن قبض انبار و صدور 
قبض تکراری و شناسایی خطا در قبض انبار به روزرسانی شود. سیستم ثبت مرکزی به صورت 
1. the depot certificate
2. warrant (pledge certificate)
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الکترونیکی با سیس��تم ثبت انفرادی هر انبار در ارتباط اس��ت. نقل و انتقاالت قبض الزم نیست 
که در سیس��تم ثبت شوند. در حال حاضر هیچ قبض انبار الکترونیکی وجود ندارد. با این حال، 
در ژوئن 2013 پیش نویس الیحه توس��ط وزارت کش��اورزی برای در نظر گرفتن این سیس��تم 

مطرح شده است.

11-9-انتقالقبضانبار
قبض انبار تک برگی و قبض انبار دو قس��متی با پشت نویس��ی انتقال می یابد، که باید حاوی نام 
و آدرس دارنده جدید، تاریخ پشت نویس��ی و امضای محضری از صاحب قبلی باشد. قانون غالت 
ماده 40 به چارچوب قانونی پشت نویس��ی قبض انبار اش��اره دارد. دو بخش جداگانه قبض انبار 
دو قس��متی می تواند به طور مش��ترک یا به طور جداگانه منتقل شود. در طول چند سال پس از 
معرفی، قبض انبار دو قس��متی به ندرت به طور جداگانه به گردش درآمده اس��ت، این نش��ان 
دهنده بی اعتمادی وام دهندگان است. قانون غالت ماده 39-37 حاوی مقررات استفاده از قبض 
انبار غالت به عنوان وثیقه ی گرفتن وام اس��ت. برای وثیقه قرار دادن غالت تحت پوشش قبض 
انبار تکی، باید آن را با پشت نویس��ی به وام دهنده تحویل داد. صاحب غالت می تواند درخواست 
کند که یک قبض تکراری با تعهد ثبت ش��ده روی آن برای وی چاپ ش��ود. اگر صاحب غالت 
برای گرفتن وام توس��ط گواهی س��پرده کاال بر روی قبض انبار دو قس��متی متعهد شود، هر دو 
بخش  از قبض انبار باید با اطالعات ارائه دهنده وام، مبلغ، تاریخ ارائه و تاریخ سررسید پر شود. 
مدت زمان وام نمی تواند بیش از دوره ذخیره سازی باشد. نقل و انتقاالت قبض انبار الزم نیست 

که در سیستم ثبت مرکزی وزارت کشاورزی ثبت شود.

11-10-تسویهوترخیصمحصوالتذخیرهشده
انبارهای دارای مجوز باید کاالهای ذخیره شده را بر اساس تقاضای دارنده قبض از انبار ترخیص 
کنند، حتی اگر دوره ذخیره س��ازی تمام نش��ده باش��د. اگر گواهی سپرده کاال در اختیار نباشد، 
دارنده قبض انبار ممکن اس��ت به منظور دریافت غالت )به علت وام گرفته شده به ازای گواهی 
س��پرده کاال( پول پرداخت کند. زمانی که کاالهای ذخیره ش��ده ترخیص می شوند، اسناد قبض 

انبار باید با اعالن ابطال، حاشیه نویسی شوند.
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11-11-اجراواولویتتعهد
 اگر محصوالت ذخیره ش��ده برای یک وام وثیقه ش��وند و دوره وام منقضی و وام پرداخت نشود، 
انبار باید غالت را بنا به قانون و درخواس��ت کتبی دارنده گواهی س��پرده کاال به فروش برساند. 
قان��ون غالت مفاد صریح و روش��نی از اولویت تعهدات برای قب��ض انبار غالت ندارد. در صورت 
نکول، دارنده قبض انبار از موقعیت برتری نس��بت به س��ایر طلبکاران برخوردار نیس��ت، و هیچ 

مسیر اجرایی خارج از دادگاهی برای قبض انبار وجود ندارد.

11-12-جرائمومجازات
با توجه به ماده 82 از قانون غالت، افرادی که مفاد آن را نقض کنند مشمول مجازات های اعمال 
شده توسط بازرسان کشاورزی دولت خواهند شد. جرائم مالی برای انبارداران غالت بدون مجوز 
اعمال می  ش��ود. در صورت عدم رعایت هر یک از الزامات مورد نیاز برای انبار، مجوز انبار توسط 
ب��ازرس کش��اورزی دولت باطل می گ��ردد. انبار در ابتدا یک دوره تعلی��ق 30 روزه برای اصالح 

هرگونه عدم انطباق دارد، و پس از آن در صورت عدم اصالح، مجوز لغو خواهد شد. 

11-13-نتیجه
ب��ا توجه به قدرت بخش غ��الت در اوکراین و معرفی قوانین پایه ای قبض انبار غالت در س��ال 
2002، مفس��ران معتقدند که اوکراین دارای پتانسیل قوی برای توسعه سیستم امور مالی انبار 
غالت اس��ت. مش��ابه قزاقستان )کشوری در منطقه که سیس��تم موفقی دارد( قوانین و مکانیزم 
نظارتی برای افزایش اعتماد در انبارها قرار داده شده است. برای راه اندازی انبار، انبار غالت باید 
ساالنه برای کسب مجوز از بازرس کشاورزی، امکانات و شیوه های خود را با استانداردهای دولتی 
هماهنگ س��ازد. پس از درخواس��ت اولیه برای مجوز، بازرس��ان باید برای انطباق انبار با طیف 
گسترده ای از الزامات صدور مجوز، انبارها را بازرسی کنند. برای جلب اعتماد به این سیستم، در 
صورت نقض قوانین، جریمه های نقدی فزاینده، تعلیق و ابطال مجوز در نظر گرفته شده است.

چارچوب قانونی برای هر دو قبض انبار تکی و دوقس��متی الزامات صریح و روش��نی برای محتوا 
و انتقال آن ها فراهم می کند. قبض های دو قسمتی در کشورهای تحت سنت قانون مدنی شایع 
اس��ت و معموالً فعاالن بخش کاال و وام دهندگان آنه��ا را ترجیح می دهند، زیرا فرصت کمتری 
ب��رای تقلب )در غیاب ثبت الکترونیکی( وجود دارد. اوکراین قدم بزرگی در جهت کاهش جعل 
قبض با ایجاد یک سیستم ثبت مرکزی الکترونیکی برای تمام قبض های صادر شده و لغو شده 
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برداشته است. با این حال، پس از چند سال از اجرا، سیستم قبض انبار در اوکراین به عنوان یک 
سیستم تسهیل کننده اعتباری بهینه عمل نمی کند. برخی از موانع شناسایی شده نیاز به توسعه 
قانونگذاری بیش��تر برای اجرای قانون و مقررات موجود دارن��د. با توجه به تحوالت قانونگذاری 
مورد نیاز، دو نقطه ضعف مشخص شده در چارچوب قانونی عبارتند از: روش های ضعیف بازیابی 
مبل��غ وام در ص��ورت نکول بدهکار و تضامی��ن عملکرد ناکافی. اوکراین اخی��راً در جهت بهبود 
عوامل��ی که اعتماد وام دهندگان را افزایش ده��د اقداماتی از جمله معرفی یک صندوق ضمانت 
انجام داده اس��ت. عالوه بر این، پیش نویس یک قانون به تازگی برای ایجاد سیس��تم قبض انبار 

الکترونیکی معرفی شده است، که با کاهش تقلب می تواند اعتماد به سیستم را بهبود بخشد. 

تجربه 20:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در اوکراین

قوانین کلیدی: قانون غالت 2002 و قانون گواهی های سال 2004
محدوده: غالت تعریف شده به عنوان دانه، میوه، دانه غالت و حبوبات و نباتات روغنی مورد استفاده در مواد غذایی، بذر، 
علوفه و مقاصد صنعتی. بر اساس قانون گواهی ها، انبارها می توانند برای هر کاالی ذخیره شده در انبار قبض صادر کنند.

ساختار نهادی: سازمان بازرسی کشاورزی تحت نظارت وزارت کشاورزی و موادغذایی برای حصول اطمینان از انطباق با 
الزامات انبار و صدور مجوز و شیوه های صدور قبض انبار غالت معرفی شده است.

مجوز و نظارت بر انبارها: انبار غالت س��االنه باید یک مجوز از بازرس��ی کشاورزی دولت با توجه به امکانات و شیوه های 
خود مطابق با استانداردهای دولت بگیرد.

تضامین: عضویت در صندوق ضمانت.
حقوق و تعهدات طرفین قرارداد و تخصیص ریسک: تعهدات دارندگان انبار توسط قانون غالت تعیین شده است و مقررات 

عمومی مربوطه نیز در قانون مدنی اوکراین موجود است.
قبض انبار: قانون غالت اجازه انتخاب بین صدور قبض تکی یا دوقس��متی کاغذی انبار را می دهد. در حال حاضر قبض 

الکترونیکی ارائه نشده است.
انتقال قبض انبار: سیستم ثبت مرکزی وزارت کشاورزی تمام معامالت و صدور قبض انبار غالت را پیگیری می کند.

تسویه و ترخیص کاالی انبار: محصوالت سپرده شده با تقاضای دارنده قبض حتی با وجود عدم اتمام دوره ذخیره سازی 
ترخیص می شوند. 

اجرا و اولویت تعهدات: در صورت نکول، دارنده قبض انبار هیچ امتیازی نس��بت به س��ایر طلبکاران ندارد و روش اجرایی 
خارج از دادگاه برای قبض انبار وجود ندارد.

جرائم و مجازات: افرادی که مفاد قانون غالت را نقض کنند مش��مول مجازات اعمال ش��ده توس��ط بازرسان کشاورزی 
می گردند.
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12-ایاالتمتحدهآمریکا
12-1-مقدمهایبربخشکشاورزیوچارچوبقانونی

ای��االت متحده آمری��کا تولیدکننده عمده جهانی کش��اورزی و صادر کنن��ده طیف متنوعی از 
محصوالت، از جمله س��ویا، کنجاله س��ویا، پنبه، گندم و ذرت است. سیاست های دولت منجر به 
یک تغییر بزرگ در مزارع ش��ده و در نتیجه آن بخش کشاورزی، بهره وری قابل توجهی از دهه 

1980 تجربه کرده است.
دول��ت ف��درال به طور فع��ال در اعتبارات کش��اورزی و امور مالی در طول بح��ران اقتصادی از 
رک��ود بزرگ در دهه 1930 درگیر ش��د، و ط��ی دهه های بعد، دخالت دول��ت ادامه یافت و به 
رویه ای عادی تبدیل شد. دخالت دولت در اعتبارات کشاورزی به دو شکل بود: مداخله مستقیم 

سازمان های دولتی و حمایت از وام دهندگان شرکت های تحت حمایت دولت1.
ب��ا تصوی��ب قانون تلفیقی توس��عه روس��تا و مزرعه2 س��ال 1972، این اختیار به ط��ور دائم به 
آژانس خدمات کش��اورزی3 از وزارت کش��اورزی ایاالت متحده4 داده شد تا برای کشاورزانی که 
نمی توانس��تند تسهیالت دیگری دریافت کنند، وام مس��تقیم و ضمانت وام فراهم کند. در سال 
1916، سیستم اعتبارات مزرعه5 برای رسیدگی به فقدان اعتبارات خصوصی کشاورزی تأسیس 
ش��د. آژانس خدمات کش��اورزی از شرکت های تحت حمایت دولت است که به طور مستقیم در 
رقاب��ت با وام دهندگان خصوصی به ارائه اعتبار به تولید کش��اورزی می پردازد. در س��ال 1960 
اش��خاص حقیقی، بزرگترین س��هم از ارائه وام های کشاورزی )40 درصد از مجموع( را داشتند. 
در طول چند دهه گذش��ته، س��هم اعتبارات کشاورزی ارائه ش��ده توسط بانک های تجاری و به 
همین ترتیب س��هم سیستم اعتبارات مزرعه کمی افزایش یافته است. در حال حاضر تقریبا 44 
درصد از مجموع وام مزرعه توس��ط بانک تجاری، 39 درصد توس��ط سیستم اعتبارات مزرعه، 9 
درصد توسط اشخاص حقیقی، 6 درصد از طریق شرکت های بیمه عمر و 2 درصد توسط آژانس 

خدمات کشاورزی ارائه می گردد.
برای درک سیستم مالی کشاورزی در ایاالت متحده آمریکا، در نظر گرفتن ساختار نظام حقوقی 
آن الزم اس��ت. ایاالت متحده دارای سیس��تم دولتی فدرال است که تنها قدرت قانونگذاری در 

1. government-sponsored enterprise (GSE)
2. Consolidated Farm and Rural Development Act
3. Farm Service Agency (FSA)
4. United States Department of Agriculture (USDA)
5. Farm Credit System (FCS)



229فصل سوم / مطالعات موردی کشورها در زمینه طراحی قانون قبض انبار

ح��وزه ی محدودی، مانند امور بین ایالتی و تج��ارت خارجی دارد. بنابراین، برای مثال، در قانون 
مل��ی حاکم بر انبارها کش��اورزی، یک انبار به این صورت تعریف می ش��ود: “یک س��اختار و یا 
امکانات ذخیره س��ازی، که توس��ط وزیر تعیین شده است و در آن هر محصول کشاورزی ممکن 
اس��ت با هدف تجارت بین ایالتی یا خارجی ذخیره شود”. تمام قدرت باقیمانده برای دولت های 
ایالتی محفوظ است. اگر چه ممکن است یک قانون در دو ایالت مختلف مشابه به نظر رسد، اما 

دادگاه ها در این دو کشور ممکن است قانون را بسیار متفاوت تفسیر کنند.
درحالی که پتانس��یل اختالف سیس��تمی بین ایالت ها وجود دارد، در واقعیت، قانون تجارت بین 
آن ها یکسان است. علت این است که معامالت تجاری در ایاالت متحده باید در چارچوب قانون 
تجارت یکپارچه1 باش��ند. قانون تجارت یکسان یک مدل بس��یار تأثیرگذار توسعه یافته است و 
در طول چند دهه توس��ط دو سازمان خصوصی اصالح شده است: کمیسیون قانون یکپارچه2 و 

مؤسسه قانون آمریکا3.
قانون تجارت یکس��ان جامع است و بس��یاری از جوانب تجارت را یکپارچه می سازد. ماده 7 در 
سال 1951 رسماً اعالم شد و تا سال 2003 تجدید نظر نشد. این نسخه به طور عمده برای به 
رسمیت شناختن اسناد الکترونیکی مالکیت به کار گرفته شد. ماده 7 به طور گسترده  به عنوان 
یک مدل موفق برای قانون قبض انبار می باش��د. این قانون به عنوان مدلی برای هماهنگ سازی 
قوانین قبض انبار در میان ایالت های مختلف به کار می رود. هر ایالت در آمریکا حداقل بخشی و 
یا نس��خه ای از قانون تجارت یکسان را به تصویب رسانده است. با این حال، نسخه تصویب شده 

اغلب از ایالتی به ایالتی دیگر کمی متفاوت است.

12-2-قانونقبضانبار
در ایاالت متحده، چارچوب قانونی تنظیم انبارهای کشاورزی و قبض انبار یک سیستم پیچیده 
است که در آن یک طرح داوطلبانه فدرال، ترکیبی از قوانین ایالتی مختلف را تحت الشعاع قرار 
می ده��د. ب��ه طور کلی، انبارهای کش��اورزی می توانند بین بودن تحت قوانی��ن فدرال یا ایالتی 
انتخاب نمایند. در س��طح ملی، انبارهای کش��اورزی می توانند تحت قانون انبار ایاالت متحده4، 
مصوب س��ال 1916 و تجدید نظر آن در س��ال 2000 قرار بگیرند. قانون انبار ایاالت متحده و 

1. Uniform Commercial Code (UCC)
2. the Uniform Law Commission
3. American Law Institute
4. United States Warehouse Act (USWA)
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مقررات حمایتی آن تنها به انبارهایی که برای مجوز فدرال درخواس��ت دادند اعمال می ش��ود و 
حاوی مقررات صدور مجوز، وثیقه و بیمه، بازرسی و صدور قبض انبار است. از نظر صدور مجوز 
انبار و الزامات عملیاتی آن، ایالت ها به طور گسترده ای متفاوت هستند. از آنجا که سیستم صدور 
مجوز فدرال داوطلبانه است، انبارهای کشاورزی در این کشورها می توانند این مقررات را اعمال 
نکنن��د. هنگامی که یک انبار تحت طرح مجوز فدرال قرار می گیرد، الزامات ایالت در این دامنه 
دیگ��ر اعمال نمی ش��ود. در این مطالعه تمرکز اصلی بر روی مفاد قانون انبار فدرال اس��ت و در 

برخی موارد اطالعاتی در مورد قوانین ایالتی نیز بیان شده است.

12-3-محدوده
قان��ون انب��ار ایاالت متح��ده و مقررات تاب��ع آن در انبارهای محصوالت کش��اورزی که انتخاب 
کردند تحت طرح فدرال باش��ند، اعمال می ش��ود. دامنه کاربرد قانون انبار ایاالت متحده، برای 
انبار و مقررات قبض انبار با تعریف محصوالت کش��اورزی اعالم شده توسط وزارت کشاورزی در 
مقررات تابعه این قانون اعالم ش��ده است. یک محصول کشاورزی به عنوان “محصول کشاورزی 
ذخیره ش��ده و یا به  کار گرفته ش��ده با هدف تجارت بین ایالتی و یا خارجی، از جمله محصوالت 
فرآوری ش��ده کش��اورزی، تعیین شده توس��ط نهاد نظارتی” تعریف شده اس��ت. انبار به عنوان 
“س��اختار و یا سایر امکانات ذخیره سازی مجاز، تعیین ش��ده توسط نهاد نظارتی، که در آن هر 
محصول کش��اورزی ممکن اس��ت با هدف تج��ارت بین ایالتی یا خارجی، ذخیره ش��ود” تعریف 
می شود. در سطح ایالتی، نسخه تصویب شده قانون تجارت یکسان دامنه قبض انبار محصوالت 
کشاورزی را محدود نمی کند. بنابراین، قبض انبار برای هر نوع کاالی قابل حمل صادر می شود.

12-4-ساختارنهادی
نهاد اجرایی قانون انبار ایاالت متحده، وزارت کشاورزی می باشد. وزارت کشاورزی ایاالت متحده 
قدرت رسیدگی؛ بازرسی؛ تعیین مناسب بودن انبار برای ذخیره سازی؛ طبقه بندی انبارها؛ تعیین 
وظایف دارندگان انبار؛ تنظیم سیس��تم های ثبت الکترونیکی؛ انجام بازرسی و ممیزی از انبارها، 
س��ازمان های نظارتی دولت و مبادالت کاال؛ صدور مجوز انبارها، بازرس��ان، نمونه گیران و دیگر 
افراد درگیر؛ بررس��ی دفاتر، اوراق و حس��اب انبار؛ و همکاری با مقامات ایالتی را در اختیار دارد. 

نماینده اجرایی وزارت کشاورزی آمریکا، سازمان معاونت مدیریت عملیات کاال )داکو(1 است.
1. Deputy Administrator for Commodity Operations (DACO)
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12-5-صدورمجوزوبازرسیازانبارها
مجوز انبار طرح فدرال، اگر چه داوطلبانه است، اما انگیزه های تجاری قوی برای این مجوز وجود 
دارد و به عنوان خدمات ذخیره س��ازی کم خطر مطرح اس��ت. سازمان معاونت مدیریت عملیات 
کاال می تواند اگر”انبار شرایط مناسب برای ذخیره سازی محصوالت کشاورزی یا محصوالت دیگر 
داش��ته باش��د” مجوز انبار را صادر کند و گردانندگان انبار ملزم به تطابق انبار با الزامات قانون 

انبار آمریکا هستند.
برای دریافت مجوز تحت قانون قبض انبار، دارندگان انبار باید یک وثیقه یا دیگر تضامین مالی 
مش��خص شده توسط سازمان معاونت مدیریت عملیات کاال را به منظور تضمین انجام تعهدات 
تحت مجوز ارس��ال کنند. با گذشت زمان، س��ازمان معاونت مدیریت عملیات کاال ممکن است 
تضمین اضافی از انبارهای دارای مجوز بخواهد که اگر شرایط تضمین برآورده نشود مجوز انبار 

لغو خواهد شد.
به منظور آگاهی عمومی لیس��ت انبارهای مجاز توس��ط س��ازمان معاونت مدیریت عملیات کاال 
ارائه می ش��ود. متقاضی مجوز از س��ازمان معاونت مدیریت عملیات کاال باید یک ضمیمه برای 
نش��ان دادن انطباق با الزامات فنی دقیق ارس��ال کند. متقاضیان باید با معیارهای صدور مجوز 
مطابقت داش��ته باشند: انبار مناسب برای ذخیره سازی محصوالت؛ سیاست های عملیاتی مطابق 
با اس��تانداردهای صنعت؛ تس��لط کامل انباردار بر محل؛ همچنین انباردار حداقل الزامات مالی 
و ارزش خالص تعیین ش��ده توس��ط س��ازمان معاونت مدیریت عملیات کاال را فراهم کند. برای 
ذخیره س��ازی بیش از یک محصول کش��اورزی، الزامات مجوز در باالترین س��طح تعیین ش��ده 
اس��ت. انبارها در صورت درخواست مجوز توسط سازمان معاونت مدیریت عملیات کاال بازرسی 
می ش��وند و پس از آن در فواصل اعالم نش��ده، بازرسی برای بررس��ی انطباق با الزامات صورت 
می گیرد. انبارداران باید سوابق دقیق اسناد را حفظ کنند و به سازمان معاونت مدیریت عملیات 
کاال اطالعات مورد نیاز را ارائه دهند. در صورت نقض قانون قبض انبار و مقررات پش��تیبان آن، 
انبارداران باید فوراً گزارش خود را به سازمان معاونت مدیریت عملیات کاال ارائه دهند. دارندگان 

انبار باید آسیب و یا از دست دادن محصول را به این سازمان گزارش دهند.

12-6-تضامین
انباره��ای دارای مجوز تحت قانون فدرال، الزامات وثیقه ای اجب��اری دارند. برای دریافت مجوز 
تح��ت قانون انبار آمریکا، دارندگان انبار باید یک وثیقه و یا دیگر تضامین مالی به مقدار تعیین 
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شده توسط معاونت مدیریت عملیات کاال را برای تضمین عملکرد ارسال کنند. از دیگر تضامین 
مالی مجاز عبارتند از تعهدات بدون قید و شرط تعیین شده توسط دولت آمریکا، ارائه اعتبارات 
غیر قابل فس��خ و یا عضویت در صندوق های ضمانت یا بیمه دولتی. وثیقه باید تا یک سال پس 
از لغو مجوز و یا پس از رضایت مدعیان، حفظ ش��ود. با گذشت زمان، معاونت مدیریت عملیات 
کاال ممکن اس��ت تضمین اضافی از انبارهای دارای مجوز بخواهد. اگر ش��رایط تضمین برآورده 

نشود مجوز لغو خواهد شد.

12-7-حقوقطرفینقراردادوتخصیصریسک
تحت قانون انبار آمریکا، تبعیض توس��ط انبارها ممنوع اس��ت. تا زمانی که ظرفیت کافی وجود 
دارد و تحویل کاال بر اس��اس قواعد تجاری صورت بگیرد، انبار نمی تواند از پذیرفتن کاال امتناع 
کند. تحت قانون انبار آمریکا، وظیفه انبار ارائه محصول بدون تأخیر، پس از ارائه قبض معتبر و 
یا درخواس��ت صاحب کاال )اگر هیچ قبضی صادر نش��ده( است اما انبار می تواند قبل از ترخیص 
کاال درخواس��ت پرداخت کارمزد را بکند. انبارهای دارای مجوز باید همیش��ه، از جمله در زمان 
تعلیق مجوز، به حفظ س��طح مراقبت محصوالت کش��اورزی ذخیره شده با رعایت شرایط مجوز 
خود بپردازند. انبار کشاورزی ممکن است محصوالت قابل مبادله را با هم ترکیب کند، به شرط 
آنکه منطبق بر الزامات فنی تجویز ش��ده توس��ط معاونت مدیریت عملیات کاال باشد. در موارد 

فورس ماژور انبار هیچ مسئولیتی در قبال محصوالت نخواهد داشت.

12-8-قبضانبار
قبض انبار توسط انبار به درخواست یک فرد یا نهاد که محصوالت خود را به آن واگذار می کند 
صادر می شود، و در واقع سند مالکیت محصول است. هر انبار می تواند یک قبض انبار، که توسط 
قوانین ایالتی و فدرال تنظیم شده است، صادر کند. انبارهای دارای مجوز فدرال باید به سازمان 
معاون��ت مدیریت عملیات کاال، نام و امضای هر فرد مجاز به صدور قبض انبار را تس��لیم کنند. 
نظام فدرال برای تنظیم قبض انبار بس��یار ش��بیه مقررات ایالتی عمل می کند. انبار تحت مجوز 
قان��ون انبار آمریکا، قبض )کاغذی یا الکترونیکی( را صادر می کند. قبض می تواند قابل مبادله و 

یا غیر قابل مبادله باشد.
صدور قبض انبار بین ایالت ها نسبتاً یکسان است. صدور قبض توسط نسخه تصویب شده ایالت 
از ماده 7 قانون تجارت یکس��ان در اس��ناد مالکیت پیروی می کند. ماده 7 قانون تجارت یکسان 
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در مورد قبض انبار تا حد زیادی همانند طرح فدرال قانون انبار ایاالت متحده آمریکا اس��ت. در 
واقع حتی برای انبار دارای مجوز در سطح فدرال، مقررات قانون تجارت یکسان برای قبض انبار 
هنوز هم اعمال می شود زیرا قانون انبار آمریکا حاوی بسیاری از نیازهای اساسی در قبض نیست.

ماده 7 قانون تجارت یکس��ان به طور کلی مکانیزم صدور قبض یکس��انی برای برای انواع قبض 
را دارد: قب��ض انبار قابل مبادله و یا غیر قاب��ل مبادله و قبض الکترونیکی. ماده 3 قانون تجارت 
یکس��ان شامل مقررات عمومی بیش��تری برای تنظیم ابزار قابل مبادله است. هنگامی که قبض 
صادر شد، ممکن است به عنوان وثیقه تأمین مالی عمومی یا خصوصی کشاورزی استفاده شود. 
مکانیزم عمومی امور مالی کش��اورزی تحت ماده 9 قانون تجارت یکسان توسط مثال زیر نشان 
داده ش��ده اس��ت. یک کش��اورز به یک وام دهنده عمومی یا خصوصی برای گرفتن وام مراجعه 
می کند. وام دهنده نیاز کشاورز را بر طبق یک توافقنامه اوراق بهادار )که اموال متعلق به کشاورز 
در انبار به عنوان وثیقه به وام دهنده اعطا می گردد( برآورده می سازد. به عنوان مکمل، وام دهنده 
یک فرم رس��می تعیین ش��ده ایالتی مطابق قانون تجارت یکسان را نگهداری می کند و در زمان 

نکول وام به دادگاه ارائه می کند. 
به طور کلی، قبض انبار در هر شکل خاصی باشد، باید شامل موارد زیر باشد:

 محل انبار که در آن محصوالت ذخیره می شود؛

 تاریخ صدور قبض؛
 شماره سریال قبض؛

 ذکر اینکه کاال به چه کسی تحویل داده خواهد شد؛

 نرخ ذخیره سازی و کارمزد نگهداری؛
 شرح کاال و بسته بندی آن؛

 امضای گردانندگان انبار یا نماینده مجاز؛
 مالکیت کاال؛

 ذکر امکانات انبار و مسئولیت های دارندگان انبار که ادعای حق رهن می کنند؛

دارندگان انبار ممکن اس��ت در قبض انبار ش��رایط دیگری نیز قرار دهند، به شرطی که با مفاد 
قانون مطابقت داش��ته باش��ند. قبض انبار الکترونیکی باید دارای جزئیات بیشتری باشد. قبض 
الکترونیکی صادر شده توسط انبارهای ایالتی و یا فدرال باید در سیستم ثبت مرکزی ثبت شده 

باشد. 
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12-9-انتقالقبضانبار
به طور کلی، اگر قبض انبار با عنوان قابل مبادله ایجاد ش��ده و در یکی از بورس ها ثبت ش��ده 
باش��د، قابل مبادله اس��ت. قوانین پشت نویسی و انتقال قبض انبار در نسخه تصویب شده ایالتی 
در بخ��ش 5 م��اده 7 قانون تجارت یکس��ان آمده اس��ت. اگر قبض انبار کاغذی به نام ش��خص 
باش��د، س��پس انتقال آن نیاز به امضای شخص و تحویل قبض دارد. اما اگر خالی باشد یا به نام 
حامل باش��د، قبض انبار با تحویل به ش��خص دیگر منتقل می شود. قبض الکترونیکی، با تحویل 
الکترونیکی س��ند به ش��خص دیگری انتقال داد می ش��ود. پشت نویس��ی قبض غیر قابل مبادله 

هیچ گونه حقی برای تحویل گیرنده ایجاد نمی کند.

12-10-تسویهوترخیصکاال
تحت چارچوب قانون انبار آمریکا، وظیفه صریح انبار تحویل بدون تأخیر کاالهای ذخیره ش��ده 
پس از ارائه قبض معتبر و یا درخواس��ت صاحبان کاال )اگر هیچ قبضی صادر نش��ده( اس��ت. اما 
انبار می تواند کارمزد ذخیره سازی را قبل از ترخیص کاال درخواست کند. بنابراین انبار، کاالهای 

سپرده شده را با تسلیم و ابطال قبض انبار ترخیص می کند.

12-11-اجراواولویتتعهدات
در صورت نکول پرداخت وام، طلبکار برای وام تضمین ش��ده با پش��توانه قبض انبار می تواند از 
طری��ق مراجعه به دادگاه ه��ای قضایی ایالتی اقدام کند. طلبکارانی ک��ه قبض انبار را در اختیار 
دارند از وضعیت وصول ممتازتری نس��بت به سایر طلبکاران برخوردارند در صورتی که تشریفات 

تشکیل پرونده به درستی انجام شود. 

12-12-جرائمومجازات
قانون انبار آمریکا دو دس��ته از مجازات را در نظر گرفته اس��ت، بس��ته به اینکه آیا عدم انطباق 
شامل محصوالت کشاورزی است یا نه. برای تخلفات مربوط به محصول کشاورزی، انبار مسئول 
پرداخت بهای کاالی ذخیره شده است. برای نقض موارد غیرکشاورزی، انبار حداکثر تا 25000 
دالر جریم��ه نق��دی به ازای هر تخلف می ش��ود. فرات��ر از جریمه های نقدی، س��ازمان معاونت 
مدیری��ت عملیات کاال می تواند در حالت عدم انطباق انبار با ش��رایط قانون و مقررات، مجوز را 
ب��ه حال��ت تعلیق درآورد و یا آن را لغو کند. مجازات برای صدور قبض انبار برای محصوالتی که 
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ب��ه ط��ور فیزیکی در حال حاضر در انبار وجود ندارند، یا ب��رای کاالهایی که هنوز کیفیت آن ها 
بررس��ی نش��ده اس��ت و یا برای محصوالتی که در حال حاضر قبض انبار دیگری برایشان صادر 

شده است اعمال می گردد.

12-13-نتیجه
خصوصیات س��اختار نظارتی در ایاالت متحده، به ویژه تخصیص آن بین دولت فدرال و ایالتی، 
ی��ک تصویر پیچیده از مقررات قبض انبار ایجاد کرده اس��ت. چارچ��وب قانونی تنظیم انبارهای 
کش��اورزی و قبض انبار یک سیس��تم پیچیده اس��ت که در آن طرح ف��درال ترکیبی از قوانین 
مختلف ایالتی را در برمی گیرد. انبار کشاورزی ممکن است بین قوانین فدرال و یا ایالتی یکی را 
انتخاب کند. در سطح ملی، انبارهای کشاورزی ممکن است تحت قانون انبار آمریکا مصوب سال 
1916 و تجدید نظر س��ال 2000 قرار بگیرند. با توجه به صدور مجوز انبار و الزامات عملیاتی، 
ایالت ها به طور گس��ترده ای متفاوت هستند. برخی از ایالت ها از نزدیک بر انبارها نظارت دارند، 
در حال��ی که ایالت های دیگر نیازی به این موارد احس��اس نمی کنن��د. با توجه به مقررات انبار، 
چارچوب قانونی ش��امل صدور مجوز و نظارت نهاد ناظر، الزامات صدور مجوز، تعهدات روش��ن، 
تضمین عملکرد و تعیین مجازات می باشد. ایاالت متحده آمریکا اغلب به عنوان یک مدل برای 
دیگر کشورها در هنگام طراحی قوانین کشاورزی دیده می شود. اگرچه چارچوب قانونی آمریکا 
در تنظیم انبار و قبض انبار شامل بسیاری از اجزای الزم برای عملکرد این سیستم می باشد، اما 

می تواند استفاده از آن را برای دیگر کشورها پیچیده کند. 
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تجربه 21:
در یک نگاه- قانون قبض انبار در آمریکا

قوانین کلیدی: قانون انبار ایاالت متحده، قانون تجارت یکسان و قوانین ایالتی )سطح محلی(.
محدوده: محصوالت کشاورزی تحت قانون انبار ایاالت متحده و محصوالت قابل حمل تحت قانون تجارت یکسان.

س��اختار س��ازمانی: طرح داوطلبانه فدرال که ترکیبی از قوانین ایاالت مختلف را پوش��ش می دهد. در این طرح، سازمان 
معاونت مدیریت عملیات کاال نماینده وزارت کشاورزی و مسئول مجوز انبارها است.

مجوز و نظارت بر انبارها: صدور مجوز انبار تحت قانون فدرال طرح داوطلبانه ای است، اما تحت قانون ایالتی اجباری است.
تضامین: انبار دارای مجوز ملزم به ارائه وثیقه اجباری است.

حقوق طرفین قرارداد و تخصیص ریس��ک: انبارهای دارای مجوز باید همیش��ه، از جمله در زمان تعلیق، سطح مراقبت از 
محصوالت ذخیره شده کشاورزی را حفظ کنند.

قبض انبار: در نظام فدرال قبض کاغذی و الکترونیکی قابل مبادله و غیر قابل مبادله وجود دارد. 
انتقال قبض انبار: قبض انبارها قابل معامله هس��تند اگر این واژه در آن ذکر ش��ده باش��د. قوانین انتقال قبض انبار در هر 

ایالت موجود است.
تس��ویه و ترخیص محصوالت: تحت قانون قبض انبار، انبار باید، بدون عذر غیر موجه، کاالهای انبار را با دریافت قبض 

معتبر و یا درخواست مالک تحویل دهد.
اج��را و اولوی��ت تعهدات: در صورت نکول، طلبکار برای وام تضمین ش��ده با قبض انبار، از طریق دادگاه های ایالتی برای 

احقاق حق خود اقدام می کند.
جرائم و مجازات ها: بسته به نوع محصوالت دو دسته مجازات اعمال می شود.
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مقدمه
در این بخش رویکردهای مختلف تأمین مالی از طریق انبار و سیستم های قبض انبار در دنیا را 
ارائه خواهد شد. این بخش شامل اطالعات عملی ایجاد سیستم ها و همچنین راه هایی است که 
بانک ها از طریق کاال در زمینه های مختلف تأمین مالی کرده اند. بنابراین اطالعات ارزش��مندی 
برای کاربران این راهنما ش��امل بانک ها، مقامات دولتی و س��ایر ذی نفعان در بخش های مالی و 

کشاورزی فراهم نموده است.
محتوای ارائه  شده در اینجا به هیچ وجه جامع نبوده اما تالش شده که طیف وسیعی از تجربیات 
موجود را در بر گیرد. این بخش با بحث مختصری در مورد تجربیات عملی در آفریقای جنوبی 
آغاز ش��ده و س��پس به دو مورد آس��یایی متضاد در هند و ویتنام پرداخته اس��ت. تجربیات در 
کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا، به جز آفریقای جنوبی، به صورت خالصه تش��ریح شده اند و 
پس از آن به نمونه هایی در اقتصاد در حال گذار اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی پرداخته 
ش��ده اس��ت. این بخش با مبحثی پیرامون تکنیک های تأمین مالی بر پای��ه مدیریت وثیقه در 
شرایطی که اوضاع اقتصادی در حال تغییر و/یا اوضاع مالی بی ثبات بوده اجرا گردیده اند، به ویژه 
در اتحاد جماهیر شوری سابق در طول دهه ی 1990 میالدی و در آرژانتین در طول بحران اخیر 

نقدینگی ملی، جمع بندی شده است.

1-تجربیاتعملیدرآفریقایجنوبی
آفریقای جنوبی یکی از نمونه های اجرایی اس��ت که اخیراً موفق به ایجاد و توس��عه ی اس��تفاده 
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از قبوض انبار قابل معامله ش��ده اس��ت که از آن ها در مبادالت ذرت س��فید و زرد، گندم، دانه 
آفتابگردان، سویا و اخیراً سورگوم )ذرت خوشه ای( بهره گرفته می شود.

با آزادس��ازی بازار غالت در اواسط دهه 1990 میالدی و لغو اتحادیه های ذرت و گندم، عاملین 
ش��رکت های س��یلو و دیگر اعضای صنعت کشاورزی به دنبال یافتن راه های دیگری برای تأمین 
مال��ی از طری��ق موجودی های غالت بودند. آن ها با صدور گواهی های س��یلو که قابل انتقال نیز 
بودند ش��روع کردند، که این گواهی ها نیز به س��رعت توس��ط بانک ها پذیرفته ش��د. همزمان با 
آن ب��ورس معامالت قراردادهای آتی آفریقای جنوب��ی )SAFEX(1 معامالت قراردادهای آتی را 

راه اندازی نمود و طی آن بیش از 100 سیلو را به عنوان محل های تحویل پذیرش نمود.
بیش از 70 درصد از ظرفیت س��یلوهای مذکور متعلق به دو ش��رکت بزرگ OTK )هم اکنون با 
عنوان AFGRI ش��ناخته می شود( و Senwes اس��ت که معادل ظرفیت نگهداری نه میلیون تن 
کاال و نزدیک به 75 درصد کل ظرفیت س��یلوهای کشور است.2 به نظر می رسد این سهم باالی 
مالکیت س��یلوها توانس��ته واکنش س��ریع و هماهنگی به تغییرات اساسی سیاسی ایجاد شده با 
پایان دوران آپارتاید داده و تغییر سیستم گواهی سیلو به گواهی های الکترونیک را تسهیل کند. 

سیستمقبضانبارتلفیقشدهبایکبورسکاالیی:آفریقایجنوبی
تولید غالت در آفریقای جنوبی )حدود 12 میلیون تن س��االنه( توس��ط حدود 30.000 کشاورز 
تج��اری انجام می پذی��رد.3 از اوایل دهه 1990 میالدی این کش��اورزان از حمای��ت ایالتی، در 
چارچوب یک سیس��تم بازاریابی کنترل شده ایالتی، برخوردار ش��ده اند. کنگره ملی آفریقا آزاد 
سازی معامالت غالت را اعالم و انجمن های کاالیی موجود را منسوخ نمود ولی بخش خصوصی 
را ترغیب به ایجاد یک ساختار نهادی برای حمایت از تجارت نمود. این ساختار نیازهای مختلفی 
ازجمل��ه تدارک اطالعات بازار، سیس��تم هایی برای حل وفصل اختالفات تجاری، سیس��تم هایی 
برای تأمین مالی معامالت، مکانیزم هایی برای قیمت گذاری غالت و مدیریت ریسک قیمت ها را 

می بایست پوشش می داد.
این نیازها توس��ط دستگاه های مختلفی پوش��ش داده می شد، به عنوان مثال سرویس اطالعات 
غالت آفریقای جنوبی4 ش��رایط استفاده از گواهی های سیلو )مانند قبض انبار( را فراهم کرد، یا 

1. South African Futures Exchange
2. این شرکت ها هم اکنون شرکت های سهامی شده اند، هرچندکه قسمت اعظمی از سهام آن ها در دست جمعیت کشاورزی باقی مانده است.

3. اطالعات این ضمیمه از مقاله ی Coulter )2009( استخراج شده است.
4. South African Grain Information Service
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قراردادهای آتی و اختیار معامله هایی بر روی ذرت س��فید و زرد، گندم، س��ویا و آفتابگردان در 
SAFEX راه اندازی ش��د و بعدها جزئی از بورس سهام ژوهانسبورگJSE( 1( گردید. مجتمع های 
ذخیره س��ازی شرکتی شروع به صدور گواهی های سیلوی قابل انتقال نمودند که محل، کیفیت، 
رتبه ی تولیدکننده ای که غله را س��پرده نموده، نش��ان می داد. کش��اورزان می توانستند آن ها را 

معامله کرده و یا برای تأمین مالی نزد بانک ها ببرند.
امروزه گردانندگان سیلو، هم گواهی های سیلو با نام خود صادر می کنند و هم بیشتر گواهی های 
مورد استفاده در SAFEX را نیز صادر می نمایند. تولیدکنندگان می توانند توسط کارگزاران، غله 
خود را به فروش برس��انند و یا به طور مس��تقل محصول خود را در بازار آزاد بفروش��ند. معموالً 
قیمت نزدیک ترین ماه )نزدیک ترین سررس��ید قرارداد آتی( در SAFEX به عنوان قیمت مرجع 
در نظر گرفته می ش��ود. زمانی که تولیدکنندگان تمایل به فروش نداش��ته باش��ند می توانند به 
واس��طه ی گواهی های سیلو تأمین مالی شوند. در چنین مواردی وام  گیرنده معموالً باید ریسک 
خود را در مقابل کاهش قیمت  با استفاده از قراردادهای آتی و یا اختیار معامالتی که در بورس 
مورد معامله قرار می گیرند، پوش��ش دهد. در دس��ترس بودن ابزارهای مدیریت ریسک براساس 
گواهی های سیلو، بانک ها را در ایجاد ساختار جذاب تأمین مالی کمک نموده و نیازمند آن است 
که وام گیرنده محصول خود را با گواهی های سیلو سپرده کند. سوابق سپرده ی کاالی وام گیرنده 
در تعیی��ن خروج��ی تأمین مالی که فراهم می ش��ود مورد اس��تفاده قرار می گی��رد. خریداران 
گواهی های س��یلو ش��امل فرآوری کنندگان می توانند با ارائه آن به گرداننده سیلو کاالی پایه ی 
آن را تحویل بگیرند و یا این گواهی ها را به سرمایه گذاران بفروشند. سرمایه گذاران می توانند به 
قصد کسب سود از تغییرات پیش بینی شده ی قیمت وارد بازار شوند و در ایجاد نقدشوندگی در 

بازار و مشارکت در ریسک ایفای نقش کنند.
از آنجا که آفریقای جنوبی هیچ قانون اجرایی مصوبی برای وثایق انبار ندارد )قانون سال 1930 
میالدی نیز در دوران آپارتاید لغو گردید(، گواهی های سیلو تحت قواعد قراردادی اداره می شود. 
بورس ژوهانسبورگ به نفع سیلوها و صاحبان آن  ها به وسیله ی رویه های خود برای بیشتر غالت 
گواهی  ش��ده در آفریقای جنوبی، نظارت هایی س��ازمان یافته ایجاد نموده است. در سال 2011 
میالدی، بورس ژوهانسبورگ حدود 200 سیلو متعلق به 17 شخص را پذیرش نموده است که 
26/4 میلیون تن ذرت س��فید و زرد، گندم، آفتابگردان، س��ویا و سورگوم به این اماکن تحویل 

داده شده است.
1. Johannesburg Stock Exchange
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در پ��ی وق��وع برخی موارد نکول و تقلب مربوط به کش��ف قیمت های ناصحیحی که به وس��یله  
گردانن��دگان انبار و معامله گران صورت گرفته، بورس ژوهانس��بورگ مقررات نظارتی خود را در 
س��ال های اخیر سخت تر کرده است. نکات ذیل الزامات اساسی را که یک صاحب سیلو در حال 

حاضر باید رعایت نماید، بیان نموده است.

ثبت
صاحب سیلو باید سیلو را به عنوان یک نهاد قانونی در آفریقای جنوبی ثبت نماید.

وضعیتمالیواعتبار
سیلو باید دارای وضعیت مالی مناسبی بوده و سرمایه خالص آن به شرح ذیل باشد:

 20 میلیون راند )حدود 3 میلیون دالر( برای ظرفیت ذخیره سازی تا 60.000 تن

 40 میلیون راند )حدود 6 میلیون دالر( برای ظرفیت ذخیره سازی تا 100.000 تن

 60 میلیون راند )حدود 9 میلیون دالر( برای ظرفیت ذخیره سازی باالی 100.000 تن

معیاره��ای مالی فوق باید برای تمام س��یلوهایی که به عنوان اماکن تحویل انتخاب می ش��وند، 
محقق ش��ود. ممکن اس��ت بورس ژوهانس��بورگ نیز در هر زمانی و با صالحدید و اختیار خود 
تضامین مالی اضافی از س��یلوها درخواس��ت کند. همچنین صاحب س��یلو بای��د تأییدیه کتبی 
 SAFEX حسابرسی از وضعیت مالی و توانایی ایفای تعهدات در برابر دارندگان قبض های سیلوی
را به صورت س��االنه ارائه نماید. بورس ژوهانس��بورگ این حق را دارد که در هر زمانی ارائه یک 
صورت مالی حسابرسی نشده را از صاحب سیلو درخواست نماید. اگر صاحب سیلو نتواند کاالیی 
را که در رسید منعکس شده با همان کیفیت و کمیت مشخص شده تحویل نماید، موظف است 
که ظرف 24 س��اعت پس از اعالم بورس ژوهانس��بورگ نس��بت به تسویه نقدی با دارنده رسید 
اق��دام نماید )به جز در ش��رایط اس��تثنایی خاص( و 30 درص��د ارزش کاال را نیز باید به عنوان 

جریمه نقدی پرداخت نماید.

تجربه،تخصصوامکاناتفیزیکی
صاحب سیلو باید سابقه کاری دوساله موفق، تجربه کافی و تخصص فنی در حمل و ذخیره سازی 
کاالها داش��ته باشد. هر سیلویی باید تجهیزات و لوازم مناسب برای دریافت فله، ذخیره سازی و 
بارگیری را متناس��ب تمام شرایط آب وهوایی دارا باشد و تمام امور توسط نیروهای آموزش دیده 
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و ب��ا صالحیت انجام پذیرد. صاحب س��یلو یا باید مالک مکان آن باش��د و ی��ا اینکه آن مکان را 
برای حداقل پنج سال اجاره نموده باشد. ظرفیت ذخیره سازی سیلو باید حداقل معادل ظرفیت 
ذخیره س��ازی اس��تاندارد 10.000 تن ذرت باش��د و حداقل نرخ بارگیری در آن 500 تن در نه 

ساعت در یک روز کاری باشد.

ثبت،بازرسیوگزارشدهی
ضوابط بورس ژوهانس��بورگ یک س��ری الزامات در رابطه با این زمینه دارد. صاحب سیلو عالوه 
بر بررسی و ممیزی کاالهای تحت نگهداری، باید نسبت به یک فرد واجد شرایط برای اطمینان 
از تحقق امور متناسب با الزامات بورس ژوهانسبورگ اقدام نماید. صاحب سیلو باید یک کپی از 
تمام قبض های انبار SAFEX صادر ش��ده طی یک هفته را به بورس ژوهانس��بورگ ارائه کرده و 
بورس را از آزادس��ازی کاالها طی گزارشات ماهانه مطلع نماید. تمام قبوض سیلوی الکترونیک 
SAFEX صادر شده و ابطال شده توسط صاحب سیلو برای بورس ژوهانسبورگ به صورت برخط 
در دس��ترس است. صاحب سیلو باید تأییدیه کتبی حسابرسان خارجی مبنی بر کفایت کمی و 
کیفی محصوالت فیزیکی نگهداری ش��ده برای ایفای تعهدات س��پرده کنندگان کاال و دارندگان 
قبوض س��یلو )ش��امل قبوض س��یلوی SAFEX و غیر SAFEX( را به صورت دوساالنه به بورس 
ژوهانس��بورگ ارائه نماید. همچنین باید یک کپی از گزارشات ممیزی سرویس اطالعات غله ی 

آفریقای جنوبی را نیز برای بورس ژوهانسبورگ تهیه کند.

پوششبیمه
صاحب س��یلو می بایست س��اختمان، تجهیزات و تمام کاالهای ذخیره شده را تحت ضمانت یک 
بیمه کننده معتبر و به صورت کامل به همان نحوی که بورس ژوهانسبورگ تعیین نموده، حداقل 
در برابر خطرات آتش س��وزی، زلزله، لرزش زمین، خسارات عمدی، طوفان، سیل، خودسوزی و 
انفجار، رعدوبرق، تروریس��م، سرقت و خشونت عمومی بیمه نماید. وی باید در برابر آسیب های 
حاصل از تقلب کارکنان خود نیز بیمه ش��ده باش��د. همچنین الزم اس��ت که به صورت ساالنه 
اظهارنامه بیمه کننده مبنی بر جزئیات میزان خطراتی که صاحب سیلو در برابر آن ها بیمه شده 
به بورس ژوهانسبورگ ارائه شود و جزئیات رخدادها در رابطه با محصوالت غله معامله شده در 
بورس ژوهانس��بورگ که صاحب سیلو در یک س��ال گذشته در مورد آن ها ادعای غرامت نموده 

را نیز شامل شود.
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قابل توجه است که قوانین بورس ژوهانسبورگ به شرح ذیل است:
 س��پرده کننده کاال باید هزینه ی ذخیره سازی را براساس تعرفه ی مشخص شده توسط 

بورس ژوهانسبورگ پرداخت نماید.
 صاحبان س��یلو غالتی که در یک سیلو نگهداری می شوند و متعلق به سپرده کنندگان 

مختلف است را باید به اندازه کافی با هم درآمیزند.
 صاحب��ان س��یلو می توانند کاالها را ب��دون ارائه هیچ دلیل منطقی ب��ه دارنده وثیقه، 

سپرده کننده کاال و یا صاحب کاال به صورت متوالی بار زده، تخلیه و جابجا کنند.
 درصورت لغو پذیرش، بورس ژوهانس��بورگ این حق را دارد که یک مدیر وثیقه برای 

مدیریت فرآیند لغو پذیرش منصوب نماید.
 اختالفات مربوط به قبوض انبار SAFEX باید به سرعت به بورس ژوهانسبورگ گزارش گردد 

و به وسیله ی داوری که توسط بورس ژوهانسبورگ تعیین می گردد حل وفصل شود.
مقابله ی اولیه ی بورس ژوهانس��بورگ با تقلب و قصور، ملزم کردن صاحبان س��یلو به داش��تن 
ظرفیت فیزیکی و مدیریتی مناس��ب و ارزش خالص دارایی حداقلی 20 میلیون راند )حدود 3 

میلیون دالر( است.
در مقاب��ل، برنامه صدور مجوز انبار فدرال در ایاالت متحده ارزش پایه به میزان 150.000 دالر 
را مج��از می داند که در واقع در س��ال 2003 از 50.000 دالر به ای��ن میزان افزایش یافت. این 
اختالف نش��ان دهنده ی اختالف هدف گذاری بورس ژوهانس��بورگ و دولت ایاالت متحده است. 
درحالی که بورس ژوهانس��بورگ عمدتاً درگیر ایجاد ساختارهای تحویل کاال برای قراردادهای 
بورسی بوده، دولت ایاالت متحده به دنبال ایجاد ابزاری برای تسهیل ضروریات مربوط به تجارت 
س��یلوهای روستایی کوچک بوده اس��ت. در مقابل بورس ژوهانس��بورگ، الزامات قانونی ایاالت 

متحده بیشتر به تضمین عملکرد و سرمایه خالص کمتر توجه نموده است.
برنامه صدور مجوز ایاالت متحده س��یلوها را ملزم به ارائه اوراق قرضه بدون قید و ش��رط کرده 
و در برخ��ی ایالت ها صندوق های ضمانتی ایجاد نموده و گردانندگان انبار را ملزم به مش��ارکت 
در آن ها نموده اس��ت. هر دوی این مکانیزم ها پش��توانه های مالی اضافی برای حمایت از سیلوها 

فراهم می نمایند.
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2-تجربیاتعملیدرهند
هند س��ومین تولیدکننده ی بزرگ محصوالت کش��اورزی در دنیا با تولی��د حدود 600 میلیون 
تن اس��ت که 40 درصد تولیدات آن غالت و یک شش��م آن میوه ها و سبزیجات هستند. انبارها 
از لح��اظ ظرفیت نگهداری در مقابل رش��د تولید محصوالت کش��اورزی ن��اکام مانده اند. فقدان 
زیرساخت های نگهداری )ازجمله امکانات سردخانه ای( همراه با امکانات نگهداری ناکافی موجب 

تحمیل اتالف بسیاری شده است.

تجربیاتاولیهدرانبارداری
در نی��م قرن ابتدایی پس از اس��تقالل، دولت فدرال و فرمانداری ه��ای ایالتی بدون چون و چرا 
انبارداری توسط شخص ثالث را به عنوان یکی از نقش های بخش خصوصی پذیرفتند و قوانینی 
مطابق با آن وضع نمودند. ش��رکت انبارداری مرکزی )CWC(1  و 17 ش��رکت ایالتی به منظور 
ارائه خدمات انبارداری در سطح عمومی راه اندازی شده  و در این راستا به انتشار قبوض انبار قابل 
انتقال می پردازند. یکی دیگر از مؤسس��ات نیمه دولتی شرکت مواد غذایی هندوستان2 است که 
توانس��ته غالب عرضه ی گندم و برنج برای عرضه عمومی را پوشش دهد، نه تنها زیرساخت های 
انبارداری خود را ایجاد نموده و به کار گرفته اس��ت بلکه مش��تری اصلی شرکت های انبارداری 

عمومی نیز هست.
تا به امروز، بسیاری از ظرفیت های انبارداری هنوز هم در دست بخش دولتی است. از 31 مارس 
2010، ش��رکت انبارداری مرکزی با احتساب امکانات اجاره ای ظرفیت نگهداری 6/10 میلیون 
تن کاال، شرکت های انبارداری ایالتی )دولتی( ظرفیت نگهداری 9/20 میلیون تن کاال و شرکت 
مواد غذایی هندوس��تان ظرفیت نگهداری 8/28 تن کاال را عملیاتی کرده اند. این ش��رکت های 
دولتی در مجموع 60 میلیون تن از 91 میلیون تن ظرفیت نگهداری کاالهای کشاورزی در هند 
)شامل انبارهای سردخانه ای( را پوشش می دهند که 37 میلیون تن از این ظرفیت را خود آن ها 
اداره می کنند و باقی آن را به اجاره داده اند.3 نحوه ی مدیریت موجودی کاال در بس��یاری از این 

انبارهای دولتی به صورت دلخواه و با سلیقه ی مدیریت آن ها انجام می پذیرد.
در اواخ��ر دهه ی 1990 میالدی، تغییر قابل توجهی در رویکرد و سیاس��ت دولت در مورد بازار 
محصوالت کش��اورزی رخ داد و دولت هندوس��تان ایجاد مش��وق هایی برای انج��ام معامالت از 
1. Central Warehousing Corporation 
2. Food Corporation of India
3. داده های این زیربخش از ارتباطات شخصی با Lamon Rutten )که سابقاً در بورس چندکاالیی هندوستان بوده است( و S. Kaul گرفته شده است.
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طریق بورس و توس��عه انبارداری بخش خصوصی را در دس��تور کار قرار داد. با ایجاد مش��وق ها 
توس��ط دولت در این بخش به شکل یارانه های دولتی، نهادهای مختلف بخش خصوصی )شامل 
شرکت های تخصصی انبارداری، تعاونی های بزرگ اصلی، معامله گران، فرآوری کننده ها، گروه های 
کش��اورزی و غیره( در انبارهایی که تحت عنوان godowns )به معنی انبار( ش��ناخته می شدند، 
س��رمایه گذاری نمودند. امروزه بازیگران بخش خصوصی 20 میلیون تن از ظرفیت انبارداری را 
ب��رای خود به کار گرفته اند و 10 میلیون تن ظرفیتش��ان را برای انب��ارداری عمومی اختصاص 

داده اند.
بس��یاری انبارهای اولیه توسط تعاونی های کشاورزی اولیه برای استفاده اعضای خودشان تحت 
طرح انبارهای روستایی بانک ملی توسعه کشاورزی و روستایی1 بنا گردید که 25 تا 33 درصد 
یارانه برای س��اختن آن ها پرداخت می ش��د و درنتیجه ی آن هزاران انبار کوچک س��اخته شد. 
بیش��تر این انبارها ظرفیتی کمتر از 1.000 تن دارند و تنها تعداد اندکی از آن ها ظرفیتش��ان به 
2.500 تن می رس��د. تعداد زیادی از انبارهای باقیمانده از این طرح بالاس��تفاده بوده و یا برای 
موارد دیگری جز انبارداری اس��تعمال می ش��وند، اصوالً به خاطر اینکه کش��اورزان اعتماد کافی 
ب��ه مدیری��ت تعاونی های متولی انبارها ندارند که قادر باش��ند کاالی خود را در آنجا انبار کنند. 
عالوه بر این بس��یاری از انبارها که مورد اس��تفاده شخصی قرار می گیرد به صورت کارا مدیریت 

نمی شوند و تلفات در کیفیت و کمیت کاالها را موجب می شوند.
می��زان گروه های انبارداری/مدیریت وثیقه که در حال ملحق ش��دن به صنعت انبارداری مدرن 
هس��تند در حال افزایش اس��ت و همراه ب��ا تازه واردهای این صنعت تمرک��ز ویژه ای بر خدمات 
انبارداری عمومی دارند. در حال حاضر حدود هش��ت گروه انبارداری بین المللی و تعداد زیادی 

بازیگر محلی سبب شده اند که در هر مکان جغرافیایی بین 5 تا 15 انبار در دسترس باشد.

افزایشنقشبورسهایکاالیی
طی س��ال های 2002 و 2003 میالدی س��ه بورس الکترونیک قرارداده��ای آتی ظهور کردند: 
بورس ملی چندکاالیی2 در احمدآباد، بورس ملی کاال و مشتقاتNCDEX( 3( در بمبئی، بورس 
چندکاالییMCX( 4( در بمبئی. ش��رکت انبارداری مرکزی یکی از س��وق دهندگان بورس ملی 
چندکاالیی به سمت بهره گیری از مدیریت انبار بود و دو بورس دیگر نیز در فاصله ی زمانی کمی 
1. National Bank for Agriculture and Rural Development
2. National Multi-Commodity Exchange Ltd.
3. National Commodities and Derivatives Exchange Ltd.
4. Multi-Commodity Exchange Ltd.
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جهت ایجاد اطمینان در فرآیندهای تحویل خود درگیر این موضوع ش��دند. پس از چند س��ال 
بورس پیشرو MCX )بورس چندکاالیی( دپارتمان تحویل خود را به شکل یک شرکت جداگانه 
از خود تحت عنوان ش��رکت NBHC 1 مشتق نمود که در مدت کوتاهی تبدیل به اداره کننده ی 
 )NCDEX( پیش��رو صنعت انبارداری خصوصی هندوس��تان گردید. بورس ملی کاال و مشتقات
نیز نهاد مش��ابهی تحت عن��وان NCMSL 2 بنیان نهاد. NBHC در حالی که نقش لجس��تیکی 
خود در تحویل محصوالت کشاورزی مبادله شده در پلتفرم بورس چندکاالیی )MCX( را حفظ 
نموده اس��ت، عمده ی فعالیتش را نمایندگی مدیریت وثیقه برای بانک ها تش��کیل می دهد. در 
اواخر دهه ی 2000 میالدی س��ه بورس معامالت نقدی الکترونیک نیز فعال ش��دند. بزرگ ترین 
آن ه��ا بورس ملی معامالت نقدی3 بود که توس��ط بورس چندکاالیی )MCX( تأس��یس گردید، 
دیگری بورس��ی بود که تحت مدیریت بورس ملی کاال و مش��تقات )NCDEX( اداره می ش��ود و 
سومین بورس نیز توس��ط شرکت Reliance که یکی از بزرگ ترین شرکت های بخش خصوصی 

هند است، بنا شد. 
تمام این بورس ها و نمایندگی های مدیریت انبار آن ها به دنبال ایجاد زیرساخت فیزیکی مطلوب 
برای کنترل کیفیت سرمایه گذاری هایشان و آژانس های تضمین کیفیت و رتبه بندی برای کمک 

گرفتن بودند. در این اثنا تعداد کمی شرکت مدیریت انبار/وثیقه نیز پدیدار شدند.
قبض انبار ابزارهای تحویل در بورس ها هس��تند و طیف وس��یعی از کاالهای کشاورزی از سیب 
زمینی تا گندم و از هل تا اس��انس نعنا به وس��یله ی این ابزار دس��ت به دس��ت می ش��وند. در 
بورس های نقدی، س��پرده کنندگان کاال مختار به انتخاب بین دو گزینه فروش سریع قبض انبار 
دریافتی و یا استفاده از آن ها جهت دریافت وام هستند. آن ها تمایل به انتخاب گزینه اول دارند 

ولی ممکن است در طول زمان این تمایل آن ها تغییر کند.
در پای��ان ماه می NBHC ،2012 بی��ش از 6/2 میلیون تن کاال را در 2.000 انبار ذخیره کرده 
بود. در پنج سال گذشته، 18 میلیون تن از محصوالت کشاورزی در قبال دریافت 250 میلیارد 
روپیه )پنج میلیارد دالر( وام از بانک ها وثیقه ش��ده اند. NCMSL نیز 700 انبار با ظرفیت کلی 

بیش از 5/1 میلیون تن را تحت مدیریت خود دارد.
وام های دریافتی از طریق انبار هم اکنون رقمی بین 3 تا 5/3 میلیارد دالر تخمین زده می شود. 
توافقات مدیریت انبار4 در هند چندان رایج نیست، )طبق این توافق در یک لحظه خاص کنترل 
1. National Bulk Handling Corporation
2. National Collateral Management Services Limited
3. National Spot Exchange
4. Stock Management Agreements (SMAs)
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می ش��ود که محصول مشخصی در انبار موجود باش��د، این توافق برخالف توافق مدیریت وثیقه 
در طی زمان مس��ئولیتی را متوجه مقام مس��ئول نمی کند.( به اس��تثنای مواردی که بانک های 
بین الملل��ی کاالهای در انتظار صادرات در انبارهای گمرکی را تأمین مالی می کنند. دریافت وام 
از طریق قبض انبار صادر ش��ده توسط شرکت های انبارداری دولتی یک تجربه عملی بلندمدت 
اس��ت ولی در طول زمان از محبوبیت آن کاس��ته ش��ده اس��ت. در حال حاضر تأمین مالی از 
طریق نمایندگی های دولتی بس��یار محدود شده اس��ت چرا که برای دریافت وام تنها نگه داری 
کاال در انباره��ای ش��رکت انبارداری مرکزی و ش��رکت انبارداری ایالتی )ش��رکت های دولتی( 
را مجاز می ش��مارند. هرچند که بانک های دولتی یک بی اعتمادی پر س��ابقه نس��بت به بخش 
خصوصی دارند، اما چندین بانک دولتی نیز از جهت تأمین مالی قبوض انبار صادر ش��ده توسط 
نمایندگی های دولتی با زیان های سنگینی مواجه شده اند و اکثر بانک های ایالتی عمده ی تأمین 
مال��ی را از طریق توافق های مدیریت وثیقه انجام می دهن��د. NBHC توافقات کارفرمایی با 40 
بانک که ش��امل بزرگ ترین بانک های ایالتی می ش��ود، منعقد نموده است و البته دیگر مدیران 

انبار نیز شمار زیادی از این چنین توافقاتی را با بانک ها منعقد نموده اند.

تأمینمالیازطریققبضانبار
تأمین مالی از طریق قبض انبار در س��ال های اخیر رش��د سریعی داش��ته است اما هنوز هم به 
جایگاه اصلی خود نرس��یده، چرا که تأمین مالی قبل از برداش��ت بیش از 60 میلیارد دالر است. 
بانک ها برای قبوض انبار صادر ش��ده توسط ش��رکت انبارداری مرکزی و شرکت های انبارداری 
ایالت��ی معموالً 50 ت��ا 55 درصد ارزش کاال را تأمین مالی می کردند که این مقدار به 70 تا 75 
درصد افزایش یافت و البته برای موارد نادری که ریسک قیمتی کاالی مورد نظر مدیریت شده 
باشد، ممکن است به 80 تا 90 درصد برسد )بانک های مختلف خطوط اعتباری ویژه ای را برای 
کاالهایی ریس��ک قیمتی آنها مدیریت شده باش��د)Hedge(، ارائه می دهند(. برای کاالهایی که 
ش��رایط مبادله در بورس را احراز نکنند، بازار نقدشونده و شفافی نخواهند داشت و یا کاالهایی 
که فاسدش��دنی باش��ند، نس��بت وام به ارزش کاال )LTV( می تواند پایین تر باشد. این شرایط، 
زمانی می تواند تغییر کند که گرید محصوالت بهبود یابد و یا ش��رایط محصوالت در مواردی که 

نکول رخ می دهد برای فروش مناسب باشد.
نرخ های بهره نش��ان می دهد که بانک ها از ظرفیت سیس��تم های قبض انبار آگاهند، نرخ بهره ی 
وام های با پش��توانه ی موجودی کاال توس��ط نمایندگی های بزرگ مدیریت انبار یک تا دو درصد 
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زیر نرخ های بهره ی معمول اس��ت. با این وجود، بانک ها دغدغه های زیر را در مورد تأمین مالی 
از طریق وثیقه انبار دارند:

 بانک ها می ترس��ند در صورت تقلب، س��وءمدیریت و یا ناتوانی وام گیرنده در پرداخت 
دیون، نتوانند وام ها را بازیابی کنند.

 کاالهای س��پرده ش��ده ممکن است فاسد ش��وند، به ویژه زمانی که عمر مفید ظروف 

نگهداری آن ها به پایان برسد1، یا اینکه هم ظروف و هم کاال با هم زایل شوند.
 راه های قانونی حل و فصل اختالفات وقت گیر و ناکافی هستند، البته شرایط آن نسبت 
به اش��کال دیگر تأمین مالی کش��اورزی از طریق وام های انبار مناسب تر است چراکه به 
وسیله ی گرو گرفتن کاال حفاظت می شوند و در زمان بروز نکول نیازی به طی تشریفات 

دادگاهی ندارند.
 موانعی که بر سر راه نقل وانتقال قبوض انبار وجود دارد، مشکالت قابل توجهی را برای 

کشاورزان و دیگر سپرده گذاران کاال ایجاد می کند.
 قبوض انبار توسط شرکت های انبارداری به صورت یک شکل و یکسان صادر نمی شوند 
و انجام اقدامات جهت کاهش ریس��ک )به کارگیری مدیران وثیقه، ممیزی ها، بازرسی ها 
و بیم��ه( 0/5 ت��ا 1 درصد ارزش کاال را به هزینه ها می افزاید.2 از س��وی دیگر بانک ها به 
ای��ن نکته پی برده اند که با به کارگیری مدی��ران وثیقه، تا حد زیادی از اتالف کاالها که 
به دلیل ناهمگونی کاالهای نگهداری شده در یک مکان اتفاق می افتد، کاسته می شود.

 بهره گی��ری از قب��ض انبار تا حدی مش��کل مالیاتی در پی دارد، ب��ه ویژه مالیات های 
مربوط به ارزش فروش و حق تمبر که برخی از ایاالت آن را روی کاالی وثیقه شده وضع 
می کنند، همچنی��ن محدودیت هایی برای حقوق خریدارانی که مدعی هس��تند مالیات 

تولید کاال توسط سپرده گذار اصلی پرداخت شده است.
  از آنجایی که دولت در ایجاد یک چارچوب برای قبض انبار الکترونیکی3 بس��یار کند 
عمل می کند، این قبوض انبار تنها می توانند برای تحویل کاالهای مبادله شده در بورس 
نقش ایفا کنند. حتی هر جا که از آن ها اس��تفاده می ش��ود، الزم است یک فرآیند برای 
امحای آن ها به کار گرفته شود بدین صورت که با انتقال مالکیت قبض و در ازای تحویل 

1. زمانی که با مدیران انبار بزرگ کار شود این ریسک وجود ندارد: آن ها معموالً گواهی های کیفیت کاال را هر سه یا شش ماه بر اساس نوع کاال تمدید 
می کنند و در زمان های نزدیک شدن به انقضاء گواهی ها به بانک ها هشدار می دهند.

2. هزینه ی ماهانه در واحد انبار مقداری حدود 600 دالر تا 1.000 دالر است. بانک ها در شرایطی که تمایل به کار کردن با مدیران وثیقه ارزان تری که 
پوشش ریسک کمتری را ارائه می دهند، دارند، با بهره گیری از کارمندان خود در بازرسی ها و ممیزی های مکرر آن را جبران می کنند.

3. e-WRs
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فیزیک��ی آن، قبض انبار جدیدی جهت تحویل صادر می گردد. زمانی که بورس ها متولی 
معامالت قبوض انبار نباش��ند، تنها قبوض کاغذی مورد استفاده قرار می گیرد و بانک ها 
در مع��رض تمام ریس��ک های موجود در اثر قبوض انبار کاغذی )جعل، زوال، س��رقت و 

کپی برداری( قرار خواهند داشت.
بهب��ود در چارچوب قانونی تأمین مالی از طریق قبض انبار از اواخر دهه ی 1990 میالدی مورد 
بحث بوده است. در سال 2007 میالدی دولت هند قانون انبارداری )توسعه و مقررات( را وضع 
نمود که این قانون در اکتبر 2010 با ساختن سازمان جدید دولتی تحت عنوان سازمان توسعه 

و تنظیم مقررات انبارداری به اجرا گذاشته شد.
قانون جدید بر آن بود که کاس��تی های قانون��ی و نظارتی موجود در تأمین مالی از طریق قبض 
انبار و قابل مبادله بودن قبض انبار را پوش��ش دهد. البته در اجرا قس��مت های اصلی آن از قلم 
افتاده و اقدامات الزم برای کارا نمودن این قانون هنوز در انتظار اجرایی ش��دن هس��تند. عالوه 
بر این عاملین بخش خصوصی تاکنون تمایل چندانی برای اس��تفاده از فرمت جدید قبض انبار 
ارائه شده از خود نشان نداده اند. بیشتر قبوض انبار صادر شده در هند هنوز قابل مبادله نیستند 

حتی اگر قابل انتقال باشند.

تجربیاتعملیمنحصربهفردهند
تعدادی از جنبه های جالب توجه در تجربیات عملی تأمین مالی از طریق انبار در هند به ش��رح 

زیر است:
 هم اکن��ون اس��تفاده از تأمین مال��ی از طریق قبض انبار به عن��وان پایه ای برای دیگر 

ابزارهای مالی نیز پا گرفته اس��ت، حداقل یک مؤسس��ه تأمین مالی در س��طح خرد از 
تجمیع وام های با پشتوانه قبض انبار جهت تأمین مالی از دیگر بانک ها اقدام کرده است. 
این تجربه به بانک ها کمک کرد که حداقل پیش نیازهای اداری اولیه اعطای وام را فراهم 

نمایند.
 هند در زمینه ی تأمین مالی خرد از طریق قبض انبار از بس��یاری از کش��ورها جلوتر است. به 

عنوان نمونه در طی پنج س��ال گذشته NBHC توانسته نیاز مالی 100.000 کشاورز را که بین 
500 دالر تا 20.000 دالر بوده است، تأمین کند.

 برآورد ش��ده اس��ت که حدود یک دهم تأمین مالی از طریق قبض انبار در هند برای 
کش��اورزان انجام گرفته اس��ت. تأمین مالی های انجام ش��ده از طریق قبض انبار تا حدی  
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ابزاری برای فراهم کردن تسهیالت یارانه ای پسابرداشت به کشاورزان بوده است )عمدتاً 
بروکراسی ناگزیر در مسیر وام های یارانه ای دست وپاگیر است(.

 استراتژی های معامالتی آربیتراژی1 در بسیاری از بازارهای هند دیده می شود. در این 
روش س��رمایه گذاران در قرارداد آتی با سررس��ید نزدیک موقعیت خرید اتخاذ نموده و 
همزمان در قرارداد آتی با سررس��ید دور موقعیت فروش اتخاذ می کند. آن ها در راستای 
کس��ب سود با ریسک کم می توانند در سررسید قرارداد با سررسید نزدیک قبض انبار را 

تحویل گرفته و همان ها را در سررسید قرارداد با سررسید دور تحویل دهند.
 بورس های ملی هند در بطن جریان ایجاد شیوه های مدرن انبارداری با استانداردهای 
کیفی سطح باال بوده اند. البته در هند هر بورسی تنها با شبکه انبارهای خود و شرکت های 
تضمین کیفیت و رتبه بندی خاص خود کار می کند و شبکه ای مجزا را شکل داده است. 
به منظور ایجاد و توسعه بازار کاالیی سالم باید کلیه امکانات انبارداری و رتبه بندی برای 

تمام بورس ها در دسترس باشد و همه با هم ارتباط داشته کنند. 
 در سطوح بین المللی بیشتر وام ها توسط بانک ها تحت توافق های مدیریت وثیقه اعطا 

می ش��ود و آن ها با انتصاب یک گرداننده انبار/مدیر وثیقه و به وس��یله ی تضمین وثیقه 
توسط آنان ریسک اعتباری خود را مدیریت می کنند. در هند سهم قابل توجهی از چنین 
وام هایی توس��ط گرداننده انبار/مدیر وثیقه راهبری می ش��وند. بر اس��اس توافقنامه های 
مهمی که به امضای بانک ها رس��یده است، اگر سپرده گذار متمایل باشد، گرداننده انبار/

مدیر وثیقه برای تأمین مالی از طریق موجودی کاالی انبارشده که دارای شرایط کیفی 
از پیش تعیین ش��ده باشند، تمهیدات الزم را انجام خواهد داد. در این موارد بانک لیستی 
از مدارک مورد نیاز را در اختیار مدیر وثیقه قرار می دهد. زمانی که کشاورز یا معامله گر 
کاالهایش را س��پرده می کند، مدیر وثیقه اس��ناد معینی )مانن��د گواهی های کیفیت( را 
صادر می کند و س��ایر مدارک )مانند اظهاریه ی امضا شده مبنی بر اینکه کاال از هرگونه 
رهن و وثیقه ای آزاد اس��ت( را نیز از س��پرده کننده دریافت می کند. مدیر وثیقه پس از 
بررس��ی، مدارک را به بانک ارسال کرده و بانک وام را به حساب مشتری واریز می نماید. 
در اصل این مکانیزم با به کارگیری تکنولوژی بهبود خواهد یافت ولی وام گیرندگان برای 

مقابله با ممیزی الکترونیکی به دالیل مالیاتی با این بهبود مخالفند.

1. Cash and carry trade
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3-تجربیاتعملیدرویتنام
ویتن��ام در ط��ی دو دهه ی گذش��ته تبدیل به موتور ق��وی تولید محصوالت کش��اورزی و یکی 
از صادرکنندگان عمده این محصوالت ش��ده اس��ت. این کش��ور به صورت ساالنه چیزی حدود 
26 میلی��ون تن برن��ج تولید می کند و دومین صادرکننده بزرگ ای��ن کاال در جهان با صادرات 
1/7 میلیون تن در س��ال 2011 بوده اس��ت. ویتنام همچنین دومین تولیدکننده بزرگ قهوه و 
بزرگ تری��ن تولیدکننده بادام هن��دی، صادرکننده ی عمده کائوچو، چای، س��بزیجات، میوه ها، 

نارگیل، نی شکر، سویا، کاساوا )مونیاک(، فلفل، میخک و شیالت در جهان است.
ویتنام دارای یک بخش بانکداری پیچیده و متنوع است که شامل پنج بانک بزرگ ایالتی، 30 بانک 
س��هامی بزرگ، پنج بانک کاماًل خارجی و حدود 50 ش��عبه بانک های بین المللی می گردد. با این 
حال ناهمسانی شدیدی در تمهیدات برای تأمین مالی در بندرگاه ها و نقاط دیگر کشور وجود دارد 
)به عنوان مثال در شهرهای پیشرفته و صادراتی متفاوت با مناطق روستایی و کشاورزی است( و 
این ناهمسانی بین خدمات در دسترس برای بازیگران بین المللی و بازیگران محلی نیز وجود دارد.

بانک های بزرگ مالی تجاری بین المللی حضور گس��ترده ای در بنادر به ویژه جهت تجارت قهوه 
و فلفل دارند و با به کارگیری تس��هیالت ایمن و کارا فعاالن تجاری را جذب می کنند. موجودی 
انباری که به واس��طه ی آن ها توسط این بانک ها و یا معامله گران بین المللی تأمین مالی صورت 
می گیرد، معموالً در انبارهای تضمین ش��ده در مناطق صنعتی و توس��ط ش��رکت های انبارداری 
تخصص��ی مانند Steinweg ،Paccorine و Unicontrol و یا توس��ط ش��رکت های لجس��تیکی 
خارجی-داخلی مانند Molenbergnatie Gemadept JV نگه داری می ش��وند. حمل ونقل کاالها 
در انبارهای تضمین شده تحت نظر کارشناس گمرک واقع در محل انبار انجام می پذیرد. به طور 
کلی تس��لیم گواهی های کاال که توسط شرکت های معتبر انبارداری صادر شده، اطمینان کافی 
را برای بانک های تجاری مالی ایجاد نموده و مبنای محاسبات تسهیالت را برای آن ها مشخص 
می کن��د. برخی از معامله گران بین المللی )مانن��د Ecom ،Armajaro و Olam( نیز با انبارهای 

داخلی قرارداد می بندند.
صادرکنندگان محلی، قهوه ی کشاورزان و شرکت های تعاونی و تاجران محلی را ابتدا در انبارهای 
روستایی جمع آوری و نگه داری می کنند و سپس در انبارهای تضمین شده برای صادرات تجمیع 
می کنند. تأمین مالی این انبارها عمدتاً بر اس��اس یک رویه ی غیررس��می و غیرتشریفاتی انجام 
می پذی��رد. بانک ه��ای ویتنام و صادرکنندگان مایلند که از خدمات یکی از دو نوع ش��رکت های 

داخلی بیان شده در ذیل در زمینه  ی انبارداری بهره برند:
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  ش��رکت های ایمنی1 که از وثیقه ی انبارها در مواجهه با مش��کالت گزارش شده ناشی 
از فاصله مکانی زیاد، امکانات و تجهیزات ضعیف، افعال مجرمانه و غیرجنایی، تلفات در 

حمل و نبود بیمه محافظت می نماید.
 شرکت های مدیریت دارایی2 )که گاهی متعلق به بانک ها هستند( که اشکال مختلفی 

از خدمات مدیریت وثیقه و کنترل موجودی انبار را ارائه می دهند. آن ها معموالً در داخل 
انبارهای مشتریان بانک ها فعالیت می کنند و معموالً انجام فعالیت ها و نظارت بر امور را 

با خدمات کنترل کیفیت تخصصی می آمیزند.
ویتنام هیچ قانون انبار مش��خص و مدونی ندارد. البته یک سیستم ثبت معامالت امن ملی دارد 
که این پایگاه داده همیشه اطالعات دقیقی را ارائه نمی کند، به طور دائماً برخی مؤسسات مالی 

موفق به ثبت وثیقه نمی شوند.
بانک های��ی ک��ه به دنبال ارائ��ه خدمات تأمین مالی از طریق انبار در داخل کش��ور هس��تند با 

ریسک هایی در زمینه  های ذیل مواجه خواهند شد:
استفاده همزمان چند وام گیرنده از یک کاالی وثیقه گذاشته شده به دلیل ضعف عملکرد پایگاه 

داده ذکر شده در باال
 مشکالت در اجرای سیاست های بیمه ای

 عدم شفافیت در رویه های مواجهه با ورشکستی گردانندگان انبار

 نوسان باالی قیمت کاال
 کیفیت نامناس��ب خدمات ارائه ش��ده توس��ط بخ��ش خصوصی در زمین��ه ی انبارها، 

ش��رکت های مدیریت وثیقه، شرکت های ایمنی و دیگر خدمات حمایتی لجستیکی بین 
انبارها در طول زنجیره ی تأمین.

به واسطه ی این ریس��ک ها، بانک های ویتنامی عموماً ترجیح می دهند که تنها وثیقه ی ابتدایی 
اموال را بپذیرند. البته این موضوع درمیان محصوالت مختلف برای قهوه که عنوان زمین زراعی3 
برای آن قابل کاربرد است بیشتر مصداق دارد. بانک ها و معامله گران خارجی متمایل به دریافت 

خدمات از گردانندگان بین المللی انبارداری و لجستیکی مستقر در بنادر هستند.
با وجود این شرایط حجم کل تأمین مالی از طریق انبار در ویتنام بسیار بزرگ است. هرچند که 
بانک ه��ا اغلب تا 70 درص��د ارزش کاالها را تأمین مالی می نمایند، هزینه های تأمین مالی برای 

1. Security companies
2. Asset management companies
3. Farmland
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ش��رکت های محلی نس��بتاً باال است و براساس ش��نیده ها نرخ بهره ی سالیانه ی آن ها بین 16 تا 
20 درصد است، در حالی که گفته می شود که معامله گران بین المللی عملیات خود را در داخل 

کشور با نرخ بهره ی 3 تا 5 درصد تأمین مالی می کنند.
کش��اورزان خرد در باالدست زنجیره تأمین فاقد هر نوع تأمین مالی از طریق انبارها هستند که 
گفته می ش��ود به دلیل عدم تمرکز تعاونی ها بر روی فعالیت های کسب وکاری مرتبط است، آنها 

عمدتاً تمایل دارند که نهادهایی اجتماعی/سیاسی باشند.
به نظر می رس��د که در ویتن��ام )به ویژه در بنادر( بحران کمبود تمهی��دات کارآمد در زمینه ی 
تأمی��ن مالی وجود دارد که اقدام عاجل برای کاهش ریس��ک های اعتباری را می طلبد. بیش��تر 
مس��ائل را می توان به وس��یله ی تخصصی نمودن خدمات مدیریت وثیقه و اصالحات قانونی رفع 
نمود. برای غلبه بر آن می توان یک سیس��تم اس��توار برای انبارداری عمومی ایجاد نمود. برخی 
از ناظ��ران بر این باورند که چنین سیس��تمی باید قدرت چانه زن��ی تولیدکنندگان را باال برده و 
از فعاالن بخش پایین دس��تی زنجیره ی تأمین که هم اکنون بر بازار مس��لط هستند، دوری کند. 
همچنین بیان ش��ده که دسترس��ی بهتر به تأمین مالی که منجر به دسترسی بهتر به نهاده های 
مورد نیاز کشاورزی می گردد، اثر مثبتی بر کیفیت محصوالت ویتنام به ویژه قهوه خواهد داشت.

4-تجربیاتعملیدرکشورهایجنوبصحرایآفریقا
ط��ی س��ال های اخیر در ایجاد سیس��تم های قبض انبار در کش��ورهای جنوب صح��رای آفریقا 
تالش های قابل توجهی ش��ده است و این اقدامات بینش��ی نسبتاً غنی ایجاد نموده که می تواند 
برای دیگر مناطق نیز مفید باش��د. سه رویکرد گسترده که در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 

استفاده شده است به شرح ذیل است:
 مدیریت وثیقه و کنترل موجودی

 طرح های انبارداری عمومی در امتداد خطوط ارتباطی با ایاالت متحده و آفریقای جنوبی

 طرح های تأمین مالی براساس موجودی کاال در سطح روستایی و تأمین مالی خرد

مدیریتوثیقهوکنترلموجودی
ش��رکت های انب��ارداری و حمل ونقلی1 واقع در مبادی گمرکی، از گذش��ته خدمات انبارداری و 
مدیریت وثیقه شناخته شده ای را ارائه می کرده اند. از دهه 1970 میالدی شرکت های بازرسی با 
1. Freight forwarders
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بهره گیری از آزادسازی تجارت کاال در آفریقا و افزایش بانک های بین المللی که به دنبال خدمات 
تخصصی در این زمینه بودند به شرکت های پیشرو در این زمینه بدل شدند. 

در آفریقا در دهه های 1980 و 1990 میالدی آزادس��ازی بازارهای کشاورزی و ورود بانک های 
بین المللی باعث تش��دید ایفای نقش ش��رکت های بازرس��ی بین المللی گردی��د و بانک ها اغلب 
وام گیرن��دگان خ��ود را ملزم به امض��ای توافقات مدیریت وثیقه می نمودن��د. پس از آن مدیران 
وثیقه نقش مهمی در حصول اطمینان در زمینه جریان اعتبارات تجاری در کشورهای آفریقایی 
داش��تند. این نقش ب��ه ویژه در مورد ش��رکت های محلی پررنگ تر بود چراک��ه برخالف رقبای 

بین المللی خود، به اعتبارات با نرخ بهره های پایین در مناطق برون مرزی دسترسی نداشتند.
چندی��ن ش��رکت بین المللی ارائه دهنده خدم��ات مدیریت وثیقه در این کش��ور فعالیت دارند، 
 ،Société Générale de Surveillance  ،)ACE )Audit. Control and Expertise قبی��ل  از 
SDV ،Socotec و Drum Commodities. تعدادی ش��رکت منطقه ای نیز هستند که خدماتی 
 Transsenne ،)تانزانیا( Baltonic مشابه خدمات فعاالن بین المللی ارائه می دهند به عنوان نمونه
)س��نگال( و Ecosafe Ghana Ltd. ای��ن ش��رکت ها به جز مدیریت وثیق��ه تمهیدات بیمه برای 
آتش س��وزی و بالیای طبیعی، س��رقت، بیمه مسئولیت ناشی از اشتباهات و قصور و بیمه امانت 
و درستکاری را نیز پوشش می دهند )دو مورد آخر گاهی اوقات در ترکیب با هم و تحت عنوان 
بیمه جبران خس��ارت حرفه ای شناخته می ش��وند(. در عمل بیمه امانت و درستکاری هزینه ی 
بس��یار بیش��تری نسبت به بقیه دارد و باید ریسک های ناش��ی از تقلب و کاله برداری کارکنان و 
مدیران را پوش��ش دهد. برای این انبارها پوش��ش بیمه بس��یار ضروری است، زیرا معموالً برای 

پوشش مطالبات بزرگ، ارزش خالص آنها کفایت نمی کند.
دسترسی به خدمات مدیریت وثیقه نسبتاً محدود است چرا که اوالً هزینه های ماهیانه خدمات 
باال اس��ت و ثانیاً خدمات به صورت گس��ترده ای در محدوده بنادر اصلی گرد آمده و تمرکزشان 
بر واردات و صادرات کاالها است. در بخش های محصور به خشکی آفریقا ارائه دهندگان خدمات 
کمی حضور دارند و کیفیت خدمات آنان نیز نس��بتاً ضعیف اس��ت. با این حال تعداد زیادی از 
مؤسس��ات تجاری کشاورزی مانند شرکت های پنبه پاک کنی و شرکت های آردسازی بزرگ این 
هزینه های باال را پرداخت می نمایند، چرا که توافق های مدیریت وثیقه تنها مکانیزم هایی هستند 

که به آن ها این امکان را می دهد که به اعتبار به موقع از طریق موجودی کاال دست یابند.
تج��ارت مدیریت وثیقه تعداد زی��ادی از تقلب ها و کاله برداری ها را تجربه کرده اس��ت؛ بانک ها 
در برابر این تقلب ها با مش��کالت بس��یار و تأخیرهای طوالنی برای دستیابی به راه چاره مواجه 
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می ش��وند. تقلب ها معموالً با تبانی کارکنان مدیر وثیقه/گرداننده انبار و سپرده گذار و در برخی 
موارد بانک انجام می ش��ود.1 برخی از ش��رکت های بازرسی به دلیل ریس��ک های باال که عمدتاً 
هزین��ه ی پوش��ش بیمه ی آن ها نیز باال اس��ت، از تجارت مدیریت وثیق��ه دوری می کنند. دیگر 
ش��رکت ها نیز مواد و ش��رایط خدمات مدیریت وثیقه ای که ارائه می دهند، س��خت تر و پرهزینه 
است.2 برخی از شرکت های بین المللی بازرسی برتر که در غرب آفریقا فعالیت می کنند هم اکنون 
ترجیح می دهند از خدمات ش��رکت های اصلی اروپایی بهره برند به جای آنکه با ش��عب محلی 
SMA( آن ها کار کنند. دیگر شرکت ها نیز خدمات خود را محدود به مانیتورینگ موجودی کاال

ها( بدون تضمین درستی و تمامیت کاال کرده اند.
عملکرد این صنعت متأثر از مسائل اساسی زیادی است. تقاضای خدمات نامنظم و رقابت قیمت 
ش��دید است، که موجب ش��ده مدیران وثیقه دارای کارمندان دائمی زیادی نباشند و گاهاً برای 
قراردادهای جدید مجبورند فرآیند جذب و آموزش نیرو را به صورت عجوالنه ای انجام دهند. در 
اجرای قانون اغلب س��هل انگاری و اهمال کاری می شود که شرایط معافیت مالیاتی قابل توجهی 
را ب��رای متقلب��ان به همراه دارد. هر جا که زیانی رخ دهد، مس��ئولیت مدیران وثیقه محدود به 
مواد قرارداد نگهداری اس��ت. به گفته ی یک کارش��ناس یکی از ضعف ه��ای جدی این صنعت، 
جمله بندی قراردادها اس��ت و عبارات مختلف ممکن است باعث سردرگمی در تشخیص حقوق 
طرفی��ن قرارداد ش��ود. زمانی که مدیران وثیقه در برابر بیم��ه ادعایی را مطرح می کنند، ممکن 
اس��ت حق العمل )فرانشیز بیمه( آن قدر باال باشد که اس��تطاعت پرداخت آن را نداشته باشند و 

مجبور به کناره گیری از تجارت شوند.
در این راس��تا، ش��ایان ذکر است که برخی اشکال کمتر س��خت گیرانه در زمینه ی مانیتورینگ 
وثیقه می تواند بانک ها را درگیر وام دادن به پش��توانه کاالی مورد معامله نماید. بانک ها س��ابقاً 
نظارت بر انبارها را اغلب بدون دخالت بازرسان مستقل و به صورت مستقیم انجام می داده اند و 
برخی بانک ها هنوز هم زمانی که الزم باش��د این فعالیت را انجام می دهند. عالوه براین، بانک ها 
اغلب برای انجام نظارت تحت توافقات مدیریت کاالی انبار )SMA( با بازرسان قرارداد می بندند، 
که نوعاً فقط در رابطه با مشتریانی انجام می شود که پیش از این ارتباط قوی با بانک داشته اند و 
سابقه ی اعتباری طوالنی نیز دارند. اعتماد به این مشتریان خاص به بانک ها این اجازه را می دهد 
 )CMA( که در موارد محدودی بدون ش��رایط ایمنی اضافی که تحت توافق های مدیریت وثیقه

1. مواردی که مربوط به مدیریت وثیقه می شود از یک کشور به کشور دیگر بسیار متنوع است و ممکن است برخی از کشورها با چنین مواردی مواجه نشوند.
2. بر اساس یک منبع تحقیقاتی صنعت در سال 2009، به دلیل وجود ادعاهای بیمه ای زیاد در سطح دنیا تنها دو یا سه شرکت حاضر به پوشش بیمه ای 

مدیران وثیقه بودند.
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ایجاد می شود، به مشتریان وام دهند.
به عبارت دیگر به صورت کلی برای تأمین مالی از طریق وثیقه ی کاال سه روش نظارت مستقیم، 
توافق های CMA، توافق های SMA مورد استفاده قرار می گیرند. به رغم محدودیت هایی که در 
باال بیان شد و مسائلی که در توافق های CMA وجود دارد، شرکت های مدیریت وثیقه بیشترین 
خدمات مورد نیاز را ارائه می دهند و بیشترین تأمین مالی انبار را در کشورهای جنوب صحرای 

آفریقا و به خصوص شمال رودخانه لیمپوپو محقق ساخته اند.

طرحهایانبارداریعمومیدرامتدادخطوطارتباطیباایاالتمتحدهوآفریقایجنوبی
از دهه ی 1990 می��الدی، تالش هایی با کمک نهادهای بین المللی برای معرفی مدل انبارداری 
عمومی در کش��ورهای جنوب صحرای آفریقا انجام پذیرفت. بیشتر این تالش ها در جدول 4-1 
نمایش داده شده است.1 “تجربه 22” نیز گام هایی که ممکن است برای ایجاد چنین سیستمی 

در یک کشور نیاز باشد را نمایش می دهد.
تالش ه��ای قابل مالحظه ای در ش��رق و جنوب آفریقا صورت پذیرفته اس��ت. کاالهای انتخاب 
شده در این طرح ها ذرت، کاکائو، قهوه، پنبه، برنج و کنجد بود. در مورد ذرت که از محصوالت 
غذایی اصلی اس��ت، روند پیش��رفت کند و دشوار بود. به نظر می رسد این روند همراه با صادرات 
محص��والت به تانزانی��ا )قهوه و بادام زمینی( و اتیوپی )قهوه، کنجد و نخود( س��رعت گرفت اما 

طرح های کاکائو در کامرون، ساحل عاج و نیجریه ظاهراً نتایج بادوام محدودی داشته است.
مش��کل کلیدی در زمینه ی طرح های ذرت سیاس��ت گذاری های دولت��ی غیرحمایتی در برخی 
کش��ورهای لیست شده مخصوصاً کشورهای ش��رقی و جنوبی آفریقا است که در آنجا ذرت جزء 
مواد غذایی اصلی است. قیمت مواد غذایی از لحاظ سیاسی بسیار حساس است و این امر موجب 
مداخله ی غیرپیش بینی شده ی دولت در مرزها به وسیله ی توزیع کمک های اضطراری و ذخیره ی 
م��واد غذایی می گردد. در برخی موارد دولت ها به منظور حصول نتایج کوتاه مدت سیاس��ی بی 
هی��چ پروایی قیم��ت محصوالت غذایی را دس��تکاری می کنند. تمام این ه��ا باعث ایجاد فضای 
بی اعتم��ادی می گردد، که موجب نگرانی بخش خصوص��ی در مورد نگهداری کاال برای ماه های 
طوالنی می گردد و بانک ها نیز برای اعطای تسهیالت به پشتوانه این موجودی کاالها در انبارها 
بی میل می شوند. در غنا نیز مسأله ای مشابه با همین مورد مانع پیش روی تالش ها برای معرفی 

تأمین مالی از طریق قبض انبار غالت بود.
1. این لیست جامع نیست و شامل طرح های تعاونی ها و تأمین مالی های خرد که به صورت مختصر در انتهای این زیربخش مورد بحث قرار گرفته است، 

نمی شود.
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ت شده انبارداری عمومی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا 

جدول 4-1: عمده ی طرح های حمای
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 :AfDB ،)Agricultural Commodity Exchange(ب��ورس کاالی کش��اورزی :ACE :یادداش��ت
 Alliance(اتحاد انقالب سبز آفریقا :AGRA ،)African Development Bank(بانک توسعه آفریقا
 Common Fund(صن��دوق مش��ترک کاالی��ی :CFC ،)for a Green Revolution in Africa
 Canadian International(آژان��س توس��عه بین المل��ل کان��ادا :for Commodities(، CIDA
 Department for International(گروه توس��عه بین المل��ل :DFID ،)Development Agency
 ،)Eastern African Grain Council(شورای غالت آفریقای شرقی :EAGC ،)Development
 Financial(تعمی��ق اعتم��اد بخ��ش مال��ی :FSDT ،)European Union(اتحادی��ه اروپ��ا :EU
 Grain(انجم��ن معامله گ��ران و ف��رآوران غ��الت ماالوی :GTPA ،)Sector Deepening Trust
IFAD ،)Traders and Processors Association of Malawi: صن��دوق بین الملل��ی توس��عه 
کشاورزی)IFPRI ،)International Fund for Agricultural Development: مؤسسه بین المللی 
تحقیقات سیاس��ت غذایی)PRMC ،)International Food Policy Research Institute: برنامه 
 ،)Programme de Restructuration du Marché Céréalier(تجدید ساختار بازار غالت و حبوبات
 Swiss Agency for Development(آژان��س توس��عه و هم��کاری بین الملل��ی س��وئیس :SDC
 United Nations(برنامه توس��عه س��ازمان ملل :UNDP ،)and Cooperation International
 U.S. Agency(آژانس توسعه بین المللی ایاالت متحده :USAID ،)Development Programme
 ،)World Food Programme(برنام��ه جهانی غذا :WFP ،)for International Development
 Zambia Agricultural Commodities Agency(آژان��س کاالهای کش��اورزی زامبی��ا :ZACA
 Zambia Agricultural Commodity(ب��ورس کاالی کش��اورزی زامبی��ا :ZAMACE ،).Ltd

.)Exchange
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بسیاری از دولت ها متمایل به مداخله در بازار غالت هستند و به پذیرش رویکرد تسهیالتی که 
توس��ط دولت آفریقای جنوبی معرفی ش��ده تمایل خیلی کمی دارند. در همین حال، زیربخش 
غالت در کشورهای جنوب صحرای آفریقا نسبت به آفریقای جنوبی اغلب پراکنده و غیررسمی 
اس��ت ک��ه باعث ایجاد مش��کل برای نگه دارن��دگان کاال در زمینه مذاکرات و الب��ی برای اتخاذ 
اس��تراتژی های منسجم شده است. این عوامل در سطوح دولتی و خصوصی نگه داری کاال باعث 

هماهنگی ضعیف در این زیربخش شده است.
براس��اس جدول 1-4، چهار کش��ور قوانینی را برای تسهیل عملیات سیستم قبض انبار تصویب 
نموده اند، که هدف اصلی آن مبادله پذیر نمودن قبوض انبار و ایجاد چارچوب قانونی متناسب با 
مبادالت کاالیی و حداقل سازی بروز تقلب است. از سال 2012، دو کشور شرق آفریقا )تانزانیا و 
اوگاندا( نهادهای نظارتی رس��می منصوب نموده اند. در حالی که این نهادها در زمینه ی پذیرش 
و صدور مجوز برای انبارها و آموزش نگه دارندگان کاال فعالیت دارند، هنوز هم مش��خص نیست 
که آیا آن ها منابع کافی برای انجام مس��ئولیت های خ��ود در میان مدت و کوتاه مدت را دارند یا 
خیر1. یک س��ؤال نیز باقی است که آیا این مؤسس��ات برای اتخاذ تصمیمات دشوار در زمینه ی 
صدور مجوز برای انبارها و اجرای امور منطبق بر استانداردهای قانونی در برابر نهادهای سیاسی 
مربوطه از اس��تقالل کافی برخوردار هس��تند یا خی��ر. در زامبیا، یک مرج��ع صدور مجوزهای 
غیردولتی )آژانس کاالهای کشاورزی زامبیا2( در سال 2000 تأسیس گردید؛ این نهاد به دالیل 
مختلف به خصوص سیاست های دولتی و چارچوب قانونی غیرحمایتی و ضعف اداری و مدیریت 
در نهایت با شکس��ت مواجه ش��د. جای تأسف است که س��پرده های کاال در سال های 2004 و 
2005 به 66.000 تن رسید و درآمد خدمات آن به خوبی توانست هزینه هایش را پوشش دهد 
ولی با این حال به شکس��ت انجامید. “تجربه 8” برخی از دیدگاه ها در ارتقای انبارداری عمومی 

در این منطقه را نشان می دهد.
هماهنگی مؤثر موجود میان زیربخش های اقتصادی ممکن است موفقیت نسبی مبادالت نقدی 
محصوالت در تانزانیا و اتیوپی را توضیح دهد. بخش قهوه تانزانیا قبل از آزادس��ازی بازار قهوه، 
در عمل از نهادهای بازار محور مختلفی   بهره می برده اس��ت. این نهادها عبارتنداز: انجمن قهوه 
تانزانیا3؛ شرکت های قهوه و شرکت های تعاونی فراوری قهوه؛ یک بانک تعاونی؛ یک بانک متعلق 

1. همانطور که در باال اشاره شده، اگرچه به نظر می رسد که سیستم قهوه ی تانزانیا )Tanzanian coffee system( نسبتًا امن است، با این حال رسیدهای فروش 
بیشتر قهوه هایی که باید صادر شوند، در هر دو سطح هم به وسیله ی عملیات انبارهای مدیریت وثیقه ی دارای مجوز و هم به وسیله ی عملیات حراج اجباری کنترل 

می شوند.
2. Zambia Agricultural Commodities Agency Ltd.
3. Tanzanian Coffee Board
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به دولت س��ابق که دارای س��بد بزرگی از وام ها بود و به شرکت های قهوه در زمان کوتاه تری وام 
پرداخت می نمود؛ و ش��رکت حراج قهوه موش��ی1 که تمامی مبادالت قهوه )به جز موارد دارای 
معافیت ویژه( باید توس��ط آن ص��ورت می گرفت. این نهادهای مختلف س��طح معینی از اعتبار 
را فراهم نموده و همکاری آن ها موجب تس��هیل ایجاد سیس��تم قبض انبار برای قهوه گش��ته 
اس��ت. در حال حاضر پنج انبار دارای مجوز، س��ه شرکت تعاونی فراوری قهوه و دو رقیب بخش 
خصوصی فعال هس��تند. عالوه بر آن گروه های تجارت کش��اورزی که به صورت تخصصی قهوه 
تولی��د می کنند به صورت قابل توجهی از تأمین مالی از طریق سیس��تم قبض انبار در عملیات 

خود بهره برده اند.
در مورد صنعت بادام زمینی در تانزانیا، دولت یک ساختار بازاریابی ترکیبی شامل یک سیستم 
بازاریاب��ی اولیه تک کاناله مجاز هم��راه با فروش رقابتی برای صادرات یا فرآوری محلی را ایجاد 
نموده اس��ت. تمام بازاریابی و فروش اولیه باید توس��ط تعاونی ها )همراه با مؤسس��ات تولیدی 
کوچک تری که توس��ط اتحادیه ها حمایت می ش��وند( انجام ش��ده و آن ها باید بادام زمینی را به 
صورت حراج در انبارهای دارای مجوز از دولت به فروش رس��انند. دیدگاه ها نسبت به اثربخشی 

این سیستم متفاوت است.2

1. Moshi Coffee Auction
2. یک گزارش بانک جهانی توسط Baregu و Hoogeveen )2009( نشان می دهد که کشاورزان بادام زمینی تحت سیستم قبض انبار جاری با شرایط 
قیمت گذاری نامطلوبی مواجهند. برخی بیان می دارند که دلیل آن سیستم قبض انباری است که برای تولید بادام زمینی استفاده می شود، سیستمی که 
توسط کشاورزان کنار گذاشته شده بود، در حالی که دوباره رواج یافته است. با این وجود، تعیین قیمت ذخیره )تعیین حداقل قیمت( توسط دولت در 

مازاد تراز صادرات در نوامبر 2011 باعث ایجاد یک وقفه ی جدی در این صنعت شد و معامله گران بین المللی دیگر تمایلی به خرید محصول نداشتند.
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تجربه 22:
انبارداری عمومی درحال رشد در کشورهای جنوب صحرای آفریقا

کمک های مالی بالعوض نهادها و دولت ها با درجات متنوع اثربخشی، بیشترین حمایت عمومی را در توسعه ی سیستم های 
انبارداری عهده دار هس��تند. در برخی موارد مؤسس��ات مالی بین المللی بسیار متعهد به کار از طریق دولت ها هستند، البته 
این تعهد توانایی آن ها را برای ارتباط مس��تقیم با بازیگران بخش��ی خصوصی محدود می کند. در دیگر موارد، مؤسس��ات 
بین المللی و دولت ها فاقد یک استراتژی بلندمدت روشن، به عنوان مثال تمرکز میان دوره ای سنگین بر روی کاهش فقر 

و درگیرکردن کشاورزان خرد، در هزینه ساخت و پایداری درازمدت هستند.
کلید رش��د پایدار، ترغیب بخش خصوصی تجارت کشاورزی برای پذیرش انبارداری عمومی به عنوان یک مدل تجاری 
جذاب و س��ودآور اس��ت که گاهی می توانند در کنار عملیات تجاری مرس��وم خود یا عملیات س��نتی تأمین نهاده ها از آن 
بهره ببرند. در نتیجه برنامه های حمایتی نیازمند حداکثرس��ازی توانمندی انبار اس��ت که این به معنای جذب تمام انواع 
سپرده کنندگان کاال شامل معامله گران، کشاورزان فردی و گروه های کوچک کشاورزان است. فعالیت های ایجاد یک انبار، 
آموزش چگونگی بهره برداری از آن و رعایت الزامات قانونی، هزینه های ثابت قابل توجهی را دربر دارد که تنها در حالتی 
که فعالیت انبار به بلوغ نس��بی رس��یده است می تواند با درآمد خود این هزینه ها را پوشش دهد. تجربه های نشان می دهد 
که انبارهای غله ای که کمتر از 1.000 تن کاال را در سال نگهداری می کنند، به احتمال زیاد دوامی ندارند یا در نقطه سر 

به سر خود فعالیت می کنند.
توسعه سیستم انبارداری عمومی در کشورهای جنوب صحرای آفریقا در حال پیشرفت است و موفقیت هایی )به خصوص در 
مورد محصوالت صادراتی( داشته، اما تاکنون اثر محدودی در مورد محصوالت غذایی داشته است. هماهنگی اثربخش تر 
زیربخش های اقتصادی کلید پیشرفت آتی است و این امر وابسته به توانمندی فعاالن مختلف بخش کاالیی )دولت، بخش 

خصوصی و مؤسسات بین المللی( در همکاری مؤثر با یکدیگر است.
ممکن است بخشی از تغییر عملیات برخی فعاالن این حوزه، به ویژه صنعت کشاورزی آفریقای جنوبی و سازمان برنامه 

جهانی غذا، موجب تقویت هماهنگی میان آنها شود.
گردانن��دگان س��یلوی پیش��رو در آفریقای جنوبی با یک بازار داخلی اشباع ش��ده مواجه هس��تند و به ط��ور فعال در حال 
سرمایه گذاری در کشورهای شمال رودخانه لیمپوپو هستند. تولیدکنندگان غذا و تغذیه آفریقای جنوبی و همچنین بانک ها 
نیز در حال همراهی با این حرکت تغییر مکان تجارت کش��اورزی به س��مت ش��مال هستند. اپراتورهای سیلوی آفریقای 
جنوبی با کشاورزان )تجاری( در یک سیستم حجم باال/حاشیه سود پایین، همکاری نزدیکی دارند و تجربه باالیی در ارائه 
خدمات وثیقه انبار دارند. یکی از این ش��رکت ها AFGRI اس��ت که این چنین خدماتی را در زامبیا ارائه کرده و هنوز هم 

فعالیت خود را ادامه می دهد چرا که چارچوب سیاست های دولتی در این کشور مطلوب تر است.
برنامه جهانی غذا تبدیل به بازیگر پیشرو بازارهای داخلی چندین کشور آفریقایی شده است که ساالنه میلیون ها تن غالت، 
حبوبات و دیگر مواد غذایی را خرید می کند. این برنامه عمدتاً تأمین کاالی خود را از طریق مناقصه ها و توسط خریداران 
واجد شرایط تحت برنامه »خرید برای پیشرفت« )P4P( )از سال 2009 تا 2014( انجام می دهد. این برنامه با رویکردهای 
دیگر ش��امل خرید مس��تقیم از گروه های کشاورزی به صورت نقدی و آتی، خریداری کاال به شکل قبوض انبار و خرید از 
طریق بورس های کاالیی نیز مورد آزمایش قرار گرفته است. این روند می تواند به دلیل اینکه کارکنان تأمین کاالی این 
آژانس به صورت کلی با سیس��تم سنتی مناقصات راحت تر هستند، تلطیف گردد. به این ترتیب تصور نمی شود که برنامه 

P4P تغییری عمده در شیوه ی تأمین  کاال و خرید برنامه جهانی غذا ایجاد کند.
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سیستم قبض انبار اتیوپی مورد جالبی است که با تعمیم باال مطابقت ندارد. محرک اصلی در این 
کشور بورس ECX است که دولت اتیوپی از طریق آن کاالهای مشخص صادراتی )قهوه، کنجد و 
حبوبات( را به فروش می رساند. این کاالها قبل از فروش باید در انبارهای بورسی سپرده شوند. 
حجم کاالهایی که در س��ال های 2010 و 2011 در بورس معامله ش��ده به بیش از 509.000 
تن می رسد که باعث ایجاد یک سیستم انبارداری عمومی به صورت تقریباً یک شبه شده است.

تأمین مالی از طریق قبض انبار به تازگی در حال گس��ترش اس��ت و بانک ها ابزار اطمینان قابل 
توجهی در این سیس��تم هس��تند. با این وجود فعاالن حوزه کاال س��ؤاالت مهمی در مورد مدل 
ECX دارند، به عنوان مثال اینکه آیا این مدل اثربخش��ی بازار را افزایش می دهد، آیا این مدل 
اتیوپی را در کس��ب مزیت رش��د سریع کیفیت قهوه و محصوالت خاص کمک خواهد کرد و آیا 
این مدل احتمال نکول صادرکنن��دگان اتیوپیایی را در قراردادهای بین المللی افزایش می دهد. 
برخی از این نگرانی ها ممکن است بی اساس باشد اما الزم است که از سوی گردانندگانECX و 

کسانی که قصد ترویج این مدل را در جاهای دیگر دارند، مورد بررسی قرار گیرد.

سیستمتأمینمالیانباروسیستمقبضانبار:اتیوپی
بانک های اتیوپی مدت هاس��ت که وام هایی به پش��توانه کاال به معامله گران و مؤسس��ات دولتی 
اعطا می کنند و آن ها با نظارت مس��تقیم خود و ب��دون کمک گرفتن از مدیران وثیقه رویه های 
اعطای این تس��هیالت را انجام می داده اند. آن ها مش��کالت کمی با وام گیرندگان داشته و میزان 

بازپرداخت گزارش شده حدود 99 درصد بوده است.
دولت اتیوپی در س��ال 2003 میالدی قانون قبض انبار را برای انبارداری عمومی تصویب نمود. 
متعاقب آن وزارت کشاورزی یک واحد نظارتی ایجاد نمود که برای هشت انبار متعلق به مؤسسه 
نیم��ه دولتی تج��ارت غالت اتیوپی1 مجوز صادر نم��ود. البته وزارتخانه ت��الش نمود تعاونی ها، 
کشاورزان تجاری و دیگر فعاالن را متقاعد به سپرده نمودن گندم و ذرت نماید که البته واکنش 
کمی به آن نش��ان داده شد. در س��ال 2007 میالدی ECX به عنوان نهاد ترجیحی دولت برای 

عملیاتی سازی سیستم قبض انبار تأسیس شد، چرا که طرح اولیه متوقف شده بود.
ECX ب��ا مبادالت نقدی با هدف رس��یدن ب��ه معامالت قراردادهای آتی، آغ��از به کار نمود. در 
اعالمیه تأس��یس کارک��رد ایجاد آن این چنین بیان ش��ده: »جهت انجام وزن کش��ی و مدیریت 
موجودی کاالهای کش��اورزی و صدور قبوض انبار به منظور انجام معامالت بورسی« که ممکن 

1. Ethiopian Grain Trade Enterprise
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اس��ت انبارهایی را مدیریت کند یا به اش��خاص دیگری مجوز ایجاد انبار بدهد. ECX در س��ال 
2008 می��الدی آغ��از به کار نمود و تالش ناموفقی در جذب معامالت غالت و حبوبات داش��ت 
بنابرای��ن تمرکز خود را روی قهوه گذاش��ت. دولت اتیوپی مص��وب نمود که تمام محصول قهوه 
)اعم از صادراتی و مصرف داخلی( باید از طریق ECX در محل های حراج آدیس آبابا1 و دیردعوه2 
)واقع در ش��رق اتیوپی( معامله گردد. اتحادیه های تعاونی و کشاورزان تجاری مستثنا شده و به 
آن ها اجازه داده ش��ده بود که رأساً اقدام به صادرات نمایند. حجم معامالت قهوه به شدت رشد 
کرد و در سپتامبر سال 2011 میالدی دو کاالی صادراتی دیگر )کنجد و لوبیا( نیز تحت چنین 

اجباری قرار گرفتند.
در سال سوم فعالیت ECX )سال مالی 2011-2010( حجم کاالهای معامله شده به 509.000 
تن رس��ید که 51 درصد آن قهوه، 41 درصد آن کنجد، 7 درصد آن نخود و 1 درصد آن ذرت 
بود )ذرت تنها کاالی غیراجباری بود(.3 درآمد خالص گزارش شده برابر با 50 میلیون بیر )برابر 

با حدود 3 میلیون دالر( بوده که بازگشت سرمایه 55 درصدی را حاصل کرد.
ECX ورای عملکرد اجباری خود دارای ویژگی های خاص و منحصربه فردی بود:

 ای��ن نهاد دولتی اس��ت ولی دای��ره عضویت )245 عضو کام��ل و 283 عضو محدود( 
وس��یعی دارد که عمدتاً از بخش خصوصی هستند. تنها اعضا می توانند در بورس معامله 
کنند بنابراین اش��خاص غیر عضو که قصد انجام معامالت را دارند باید از اعضایی که به 

شکل کارگزار هستند کمک گیرند.
 تمام کاالها قبل از فروش در تاالر معامالت باید در انبارهای ECX س��پرده ش��وند. در 
اواخر س��ال مالی ECX ،2011-2010 تعداد 55 انب��ار را در 16 منطقه با ظرفیت 2/8 

میلیون کیسه )حدود 168.000 تن( ایجاد نمود.
 ECX خ��ودش انبارهایش را مدیریت می کند و تاکنون هیچ اقدامی برای صدور مجوز 

به گردانندگان خصوصی انجام نداده است. تخصیص مالکیت کاال به خریداران با استفاده 
از قبوض انبار الکترونیکی که خود ECX صادر می کند انجام ش��ده و در س��پرده گذاری 
مرکزی حفظ می گردد. یک سیس��تم تضمین عملکرد ش��امل ی��ک صندوق ضمانت، با 

بهره گیری از تجارب مناسب بین المللی ایجاد شده است.
 تمامی کاالهای ذخیره شده باید بر اساس درجه کیفیت با هم آمیخته شوند. این نیز بر 

1. Addis Ababa
2. Dire Dawa

3. داده های حاضر از گزارش ECX )2011( استخراج شده است.
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اس��اس تجربه بین المللی برای شناخت و محافظت از کاالهای با ارزش مانند قهوه عربی 
و کاکائو است.

 دول��ت ترتیبات تدارکات ش��امل مراکز تبادل اولیه در هر کابیله1 )پایین ترین س��طح 

مدیریت��ی( را به عنوان یک رویه تکمیلی فراهم نموده اس��ت ک��ه محدود به مکان هایی 
اس��ت که در آن ها محصوالت اجباری قبل از حمل ب��ه انبارهای ECX باید در آن مورد 

مبادله قرار گیرند.
 از سال 2005 میالدی، ECX از سرمایه گذاری بالعوض نهادهای مالی بین المللی بهره 
می برد و گزارش ECX )2011( حدود 20 میلیون دالر س��رمایه گذاری را در پروژه های 

جاری و طراحی شده نشان می دهد.
 ECX نیروهایی با تجارب وس��یع بین  المللی در بخش مالی به کار گرفت که عمدتاً از 

جمعیت مهاجر بودند و حقوق آن ها توس��ط نهادهای مالی کمک کننده و دولت پرداخت 
می ش��د. در ماه مارس س��ال 2012 میالدی، چهار نفر از این نیروها همچنان به فعالیت 

مشغول بودند.
ECX در ایجاد جذابیت برای کاالهای غذایی مش��کل داش��ته اس��ت که به خاطر س��طح تولید 
پایین تر از انتظار، فقدان امکانات پاک کردن محصوالت در محل، کیفیت پایین غالت )که منجر 
به درصد باالی محصوالت برگشتی شده(، ممنوعیت های صادراتی دولتی و ترس معامله گران از 
یک سیستم رسمی مانند ECX که آن ها را در معرض نظارت مقامات مالیاتی قرار می دهد، بوده 
اس��ت. در س��ال 2012 میالدی دولت طرحی برای اجبار معامالت ذرت و گندم از طریق مراکز 
اصلی مبادالت و ECX مصوب نمود و در تالش بود تا این سیس��تم را برای دیگر محصوالت نیز 

اجرایی نماید.
تا سال 2010 میالدی، ECX از قبوض انبار تنها به عنوان ابزار تحویل استفاده نمود. در سپتامبر 
2010 برنامه تأمین مالی از طریق قبض انبار کنجد و لوبیا با حمایت IFC )شرکت تأمین مالی 
بین الملل��ی( آغاز گردید. در طول 12 ماه ابتدایی این طرح بانک تجاری دولتی اتیوپی2 در برابر 
292 تن کنجد و170 تن لوبیا در سه محل ذخیره سازی حدود 14/1 میلیون دالر وام پرداخت 
نم��ود. این برنامه با دو محدودیت اصلی مواجه بود: )1( زمان سررس��ید کوتاه قبوض انبار )30 
روز ب��رای قهوه و 60 روز برای دو محص��ول دیگر( که منجر به عدم امکان پرداخت وام در برابر 
قهوه و ایجاد محدودیت دوره وام برای دو محصول دیگر می ش��د، و )2( اقدام بخش مالی دولت 
1. kabele
2. Commercial Bank of Ethiopia
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که مستلزم این بود که بانک های خصوصی اوراق قرضه ی دولتی را بخرند. در عمل بانک تجاری 
اتیوپ��ی تنه��ا بانکی بود که در ازای قبوض انبار وام پرداخت نم��ود. بانک های دیگر که تقاضای 
مشارکت در امر وام دهی داشتند، با وجود مشاهده امنیت باالی انبارهای ECX و ضمانت صریح 

دولت، ولی به خاطر الزام به خرید اوراق قرضه در این فرآیند مشارکت ننمودند.
نقطه ی قوت اصلی ECX در تمهیدات عملیاتی موجود در سیس��تم معامالتی و انبارهای متصل 
به بورس )محل های تحویل( اس��ت. عالوه بر این قبوض انبار اعتماد کافی برای بانک ها را ایجاد 
نموده و از بروز بی اعتمادی هایی که در طرح های انبار س��ایر کش��ورها اتفاق افتاده اجتناب شده 
است. مشکالت لجستیکی اصلی منتج از خرابی اینترنت و برق و کمبود ظرفیت فیزیکی )از نظر 
انبارها، مقیاس حمل و ترازوها( است. این کمبودها در حجم باالی محصوالت اجباری به راحتی 
قابل مدیریت نیس��ت و موجب ایجاد گلوگاه در مکان های خاصی می ش��ود و در بدترین حاالت 
براساس گزارش ها کامیون ها بیش از 10 روز در صف تخلیه بوده اند. از طرف دیگر در مورد قهوه 
ب��ازار س��یاه وجود دارد. برنامه ریزی اجباری برای بیش از ی��ک میلیون تن محصوالت غله ای به 

احتمال زیاد این مشکالت را تشدید می کند.
حتی اگر لجس��تیک به موفقیت انجام پذیرد و اجبار دولتی برای مقطعی قطع ش��ود، نگرانی ها 
همچنان در مورد این مدل وجود دارد. در ابتدا س��ؤالی که مطرح اس��ت این اس��ت آیا ساختار 
اجباری باعث افزایش کارایی بازار ش��ده و یا فقط مراحل کار و هزینه ها را افزایش داده اس��ت؟ 
تحقیقات مس��تقل می تواند در روش��ن نمودن این مس��أله یاری دهنده باش��د. دوم اینکه هنوز 
مشخص نشده که این سیستم دارای اثرات مثبت و یا منفی بر کیفیت کاال است. به عنوان مثال 
در میان صادرکنندگان و معامله گران بین المللی نگرانی گس��ترده ای وجود دارد که سیستم “در 
حال به شکل کاال در آوردن”1 قهوه اتیوپی است. این مورد می تواند باعث کاهش توانایی کشور 
برای بهره برداری کامل و س��ریع از بازارهای خاص می ش��ود. این نگرانی نیز وجود دارد که این 

سیستم باعث انقطاع زنجیره تأمین و تشدید نکول ها در قراردادهای صادراتی شود.

طرحهایتأمینمالیبراساسموجودیکاالدرسطحروستاییوتأمینمالیخرد
در آفریقا طرح های اعتباری متنوعی بر اس��اس موجودی کاال در س��طح روستایی و تأمین مالی 
خرد به وس��یله ی مؤسسات متعددی شامل TechnoServe در غنا، CECAM 2 در ماداگاسکار، 

1. Commoditizing
Caisses d’Epargne et de Crédit Agricole Mutuels .2 که یک اتحادیه خدمات کشاورزی و اعتباری است
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سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد)FAO(1 در نیجریه و برنامه توسعه سیستم های 
بازاریابی کش��اورزی2، ش��بکه USAWA و طرح توسعه روستایی ش��هریRUDI( 3( در تانزانیا، 

سازماندهی شده است.4
از آنجا که این برنامه ها به صورت انحصاری کش��اورزان خرد را هدف قرار داده است بنابراین در 
دسته انبارداری عمومی قرار نمی گیرند.5 در این برنامه، به استثنای طرح های TechnoServe و 
RUDI که در حال حاضر خاتمه یافته اند، کاالها عمدتاً در انبارهای روس��تایی یا ساختمان های 
ام��ن محلی به نام س��پرده کننده خرد )با محل ذخیره ی محفوظ و مش��خص( انبار می ش��وند. 
اس��تانداردهای ملی درجه بندی اعمال نمی ش��وند و قبوض انبار قابل انتقال نیستند. مؤسسات 
تأمین مالی خرد اغلب کشاورزان را تأمین مالی می کنند و در کنار آن ها بانک ها به جای تأمین 
مالی مس��تقیم کش��اورزان، نقش تأمین مالی مؤسس��ات را ایفا می کنند. فشارهای جامعه اغلب 

باعث تحمیل نرخ بهره باال به بازپرداخت های این طرح ها شده است.
در ماداگاس��کار این طرح کشاورزان خرد را در ذخیره برنج شالیزارها کمک نموده و سنگ بنای 
ایجاد نه ش��بکه تأمین مالی خرد متقابل CECAM را فراهم نموده اس��ت. تس��هیالت بر اساس 
موجودی کاال حدود 40 درصد از کل سبد وام ها را تشکیل می دهد که با سطح پرداخت حدود 
99 درصد همراه بوده اس��ت و بازیابی پایین وام های ریس��کی به پشتوانه تولیدات کشاورزی را 
جب��ران می کند. در ابتدا در مورد وام موجودی کاال، موجودی انبار باید در انبارهای روس��تایی 
تحت اداره ی مؤسس��ات تولیدی نگهداری می ش��د که با س��وء مدیریت قابل توجهی همراه بود 
و بنابرای��ن این رویه با شکس��ت مواجه گش��ت. ظاهراً موفقیتی که CECAM کس��ب کرده به 
واس��طه ی تأمین مالی برنج شالیزارهایی است که در س��اختمان های محلی نگهداری می شوند 
و ب��ه منظور نگهداری کاالی صاحب آن و تعدادی از همس��ایگان که اغلب اعضای یک خانواده 
هس��تند ساخته شده اند. برآورد می شود که از س��ال 2008 تمام شبکه های ماداگاسکار )شامل 
CECAM( مجموع��اً 55.000 تن برنج ش��الیزاری را در ح��دود 10.000 انبار ذخیره نموده اند. 
این حجم ذخیره سازی تنها حدود 4/1 درصد تولید ماداگاسکار بوده اما با این وجود برای امرار 

1. Food and Agriculture Organization of the United Nations
2. Agricultural Marketing Systems Development Program
3. Rural Urban Development Initiatives

4. برای اطالعات بیشتر در مورد طرح های ماداگاسکار و تانزانیا به Coulter )2009( مراجعه نمایید. Coulter و Mahamadou )2010( نیز این 
طرح را در نیجریه تشریح کرده اند.

5. توجه کنید که بانک های غالت در اینجا لحاظ نشده است. این مؤسسه های روستایی از دهه ی 1970 با شتاب زیادی در کشورهای ساحلی به عنوان 
ابزاری برای افزایش امنیت غذایی و دفع مازاد عرضه در بازار غالت شکل گرفتند. از آنجا که این مؤسسات عمدتاً بودجه خود را از طریق کمک های مالی 

و نه از طریق وام در مقابل موجودی کاال تأمین کرده اند، بنابراین در حوزه ی این مبحث قرار نمی گیرند.
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معاش تعداد زیادی از کشاورزان بسیار مهم است.
ای��ن مورد نمونه ای اس��ت که نش��ان می دهد چگون��ه تأمین مالی از طریق کاالی وثیقه ش��ده 
می تواند چنین کش��اورزانی را کمک کند و بازارهای روستایی را به سوی دیگر محصوالت مالی 
س��وق دهد. از س��وی دیگر، ارزیابی اخیری که در مورد پروژه PARECAM 1 )برنامه حمایتی 
مقاومت در برابر بحران های غذایی ماداگاس��کار( انجام ش��ده، نشان می دهد که تمرکز مجددی 
بر روی ذخیره س��ازی جمعی انجام گرفته که با نتایج مأیوس کننده ای همراه بوده است.2 تجربه 
ماداگاس��کار نتایج مثبتی داش��ته است اما باید توجه داشت که نقاط خطر بالقوه ای نیز به خاطر 
کشش آژانس های خارجی به رویکردهای جمعی بدون مالحظات کافی در رابطه با پایداری این 

رویکردها، وجود دارد.
از طرف دیگر موفقیت های قابل توجهی نیز در زمینه ی ذخیره س��ازی و دسترس��ی به اعتبار در 
بازارهای عمده فروشی سنتی وجود دارد. معامله گران بازار سنتی عمده فروشی اغلب ذخیره سازی 
را برای معامله گران همکار خود، کش��اورزان و دیگران با بکارگیری سیس��تمی که تا حد زیادی 
وابس��ته به اعتبار طرفین معامله و اعتماد بین آن ه��ا دارد، ارائه می دهند. این مورد در هیچ جا 
به آش��کاری بازار عظیم داواناDawanau( 3( در کانو )Kano( در ش��مال نیجریه نیست. در آنجا 
انبارها به وس��یله ی افراد و انجمن های بازار اداره می ش��وند و تمهیداتی را برای سپرده کنندگان 

کاال برای استقراض از انباردار و یا از بانک ها فراهم می کنند.

سیستمقبضانبارالکترونیکبورسکاالیاتیوپی
رویه پذیرش قبض انبار الکترونیک در بورس کاالی اتیوپی )ECX( به شرح زیر می باشد:

آمادهسازیپیشازتأمینمالیازطریققبضانبار
پی��ش از آغاز فرآین��د تأمین مالی از طریق قبض انبار، گام هایی که برای آماده س��ازی توس��ط 

طرف های مختلف باید انجام شود شامل موارد ذیل است:
 وام گیرنده ی بالقوه باید بر اساس قوانین و رویه های ECX به عنوان عضو و یا مشتری 

در ECX پذیرش شود تا بتواند کاالهای خود را در انبار ECX سپرده کند.
 بان��ک باید به منظ��ور دریافت قبوض انب��ار الکترونیک و تبادل اطالع��ات مربوط به 
وضعیت قبوض انبار با ECX، در بورس پذیرش شود تا از وضعیت تعهدات، قبض انبار و 

1. Programme to Support Resilience to Food Crises in Madagascar
2. ارزیابی جامع پروژه PARECAM را می توان در مطالعه Berarazana ،Ramanampamonjy و Clement )2011( یافت.

3. بازار داوانا بزرگ ترین بازار غله نیجریه است.
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داده های بازار آگاه شود.
 ECX بانک باید یک خط اعتباری برای وام گیرنده ی بالقوه به پش��توانه ی قبض انبار 

ایجاد نماید.

تأییدرسیدانبار)اختیاری(
زمانی که صاحب کاال، کاالی پذیرش شده را در انبار ECX سپرده می کند، انبار برگه ی دریافت 
 ECX کاال را صادر می کند که موجب ایجاد یک قبض انبار الکترونیک در سپرده گذاری مرکزی
می ش��ود. وجود این رس��ید در روز بعد توسط س��پرده گذاری مرکزی ECX در گزارش وضعیت 
مشتری عضو )MCP(1  منعکس می شود )شکل 1-4(. صاحب کاال می تواند برای دریافت وام با 
استفاده از برگه ی دریافت کاال یا یک کپی از MCP که نشان دهنده ی وجود کاالی مورد وثیقه 
اس��ت، به بانک مراجعه نماید. بانک ممکن اس��ت تمایل داشته باشد وضعیت قبض تسلیم شده 
توس��ط وام گیرن��ده و یا انطباق اطالعات برگه دریاف��ت کاال و MCP را با ECX چک کند )مثاًل 
ممکن اس��ت کاال پیش از آن در رهن رفته باشد(. بانک بر اساس اطالعات دریافتی از ECX در 

مورد رسیدگی به درخواست تأمین مالی وام گیرنده اقدام خواهد نمود.

1. Client position report
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شکل 4-1: تأیید قبض انبار

وثیقهگذاشتنقبضانباروتأمینمالی
بانک پس از دریافت درخواست تأمین مالی وام گیرنده، از ECX درخواست خواهد کرد که قبض 
انبار را در رهن بانک بگذارد. چنانچه قبض ارائه ش��ده دارای اعتبار باش��د و اطالعات ارائه شده 
توسط بانک صحیح باشد و قبض در رهن نباشد، سپرده گذاری مرکزی ECX تأیید وثیقه شدن 

قبض را به بانک خواهد داد )شکل 4-2(.
اگر بانک فرآیند ذکر شده را برای تطبیق انجام ندهد، مطابقت نوع کاال، کمیت و کیفیت کاالی 
مورد توثیق را به وس��یله ی مقایس��ه برگه دریافت کاالی وام گیرنده با جزئیات قبض انبار وثیقه 
شده بررسی خواهد کرد. اگر اطالعات مرتبط با توثیق، الزامات بانک در رابطه با کمیت و کیفیت 
دارای��ی پایه را محقق کند پرداخت وام تأیید خواهد ش��د. تأیید توثیق توس��ط س��پرده گذاری 

مرکزی ECX در MCP روزانه صادر شده و برای اعضایش منعکس خواهد شد.
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شکل 4-2: توثیق قبض انبار

نظارتوگزارشدهی
س��پرده گذاری مرکزی ECX یک گزارش روزانه حاوی وضعیت کاالی تأمین مالی ش��ده توسط 
بانک را به بانک ارائه می کند )ش��کل 3-4(. گزارش مذکور ش��امل تعداد قبوض انبار وثیقه در 
وضعی��ت فروش ممنوع، در وضعیت خارج از وضعیت ف��روش ممنوع و آن ها که فروش رفته اند 
اس��ت. اطالعات مربوط به نتایج فروش نیز به نحوی که در پایین ذکر ش��ده در این گزارش ذکر 
می ش��ود. ECX همچنین داده های زنده ی بازار در مورد قیم��ت کاالها، حجم معامالت و مانند 
این ها را در وب سایت های عمومی فراهم می کند که بانک نیز می تواند آن ها را مشاهده و شرایط 

وام های قبض انبار خود را بسنجد.
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شکل 4-3: نظارت )مانیتورینگ( و گزارش دهی

رفعمحدودیتممنوعیتفروش
ECX در جلسات معامالتی خود اجازه فروش قبض انباری که دارای محدودیت “فروش ممنوع” 
است را نخواهد داد. هر قبضی که در رهن باشد دارای محدودیت فروش ممنوع است مگر یا تا 

زمانی که بانک به صورت رسمی رفع این محدودیت را درخواست کند.
تحت توافق بین وام گیرنده و بانک، س��پرده گذاری مرکزی ECX توسط بانک از رفع محدودیت 
فروش-ممنوع قبض انبار مطلع خواهد شد. تغییر وضعیت قبض در MCP بعدی گزارش خواهد 
شد. همزمان بانک به اتاق پایاپای ECX نیز جزئیات حسابی که درآمد حاصل از فروش )پس از 

کسر هزینه های ECX و مالیات( باید به آن واریز شود را ارائه می کند )شکل 4-4(.
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شکل 4-4: رفع محدودیت فروش ممنوع

فروشقبضانبار
پس از رفع محدودیت فروش ممنوع، قبض انبار در جلسات معامالتی ECX فروخته خواهد شد. 
خریدار مبلغ ارزش معامله را به اتاق پایاپای ECX پرداخت خواهد نمود که به موجب آن فروش 
تسویه شده و مبلغ حاصل از فروش )پس از کسر هزینه های ECX و مالیات( به حساب مشخص 
ش��ده توس��ط بانک واریز خواهد ش��د. اگر ارزش قبض انبار بیش از مبلغ وام بانک و هزینه ها 
باش��د، بان��ک اخت��الف آن را به وام گیرنده پرداخ��ت خواهد نمود و اگر ارزش آن کمتر باش��د، 
وام گیرنده اختالف آن را به بانک پرداخت خواهد نمود. دس��تور رفع محدودیت فروش ممنوع به 

سپرده گذاری مرکزی
زمانی ک��ه قبض فروخته می ش��ود، تعهد )رهن( روی آن )یا قس��متی از آن که فروخته ش��ده( 
برداش��ته شده و خریدار می تواند کاال را تحویل بگیرد )شکل 5-4(. این سیستم با مجاز نمودن 
فروش کاال، بیش��ترین میزان امنیت را برای بانک ارائه می دهد بدون آنکه نیاز باش��د وام گیرنده 

سرمایه کافی برای بازپرداخت تضمین نماید.
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شکل 4-5: فروش قبض انبار

آزادسازیازتعهد)وثیقه(قبضانبار
در صورت��ی که وام گیرن��ده وام را قباًل بازپرداخت نماید و یا قیمت ب��ازاری کاال به صورت قابل 
توجهی افزایش یابد و بانک بخواهد وثیقه ی اضافی را آزاد کند، بانک باید درخواس��ت نماید که 

ECX قبض انبار وثیقه شده را آزاد سازد.
حذف از تعهد )ثیقه( در MCP گزارش شده و در قبض انبار الکترونیک نیز منعکس خواهد شد 
که به موجب آن صاحب قبض می تواند کاال را در بازار به فروش برس��اند. عواید فروش به جای 
بانک مستقیماً به صاحب کاال پرداخت خواهد شد. ارزش فروش در جلسه معامالتی توسط اتاق 
پایاپای ECX پرداخت و تضمین می شود و پس از تراز کردن )کسر هزینه های ECX و مالیات( 

مستقیماً به حساب صاحب کاال واریز می گردد )شکل 4-6(.
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شکل 4-6: آزاد نمودن قبض انبار از رهن بانک

سلبحقاقامهیدعوی
چنانچ��ه وام گیرنده نتواند وام را در سررس��یدش بازپرداخت نماید، بانک ممکن اس��ت اقدام به 
س��لب حق اقامه دعوی نماید. معموالً سررس��ید وام همان تاریخ انقضای قبض انبار ECX است. 
جریمه س��نگینی )5/3 درصد ارزش اصلی قبض انبار در روز( برای قبضی که وام آن سررس��ید 
شده در نظر گرفته شده است. البته به دالیل مختلفی ممکن است سررسید وام قبل از سررسید 
قبض انبار باش��د و یا ممکن است که وام گیرنده اقداماتی متناقض با توافقنامه وام با بانک انجام 

دهد و بانک متعاقب آن تصمیم به فروش قبض انبار بگیرد.
اگر وام به سررس��ید خود برس��د بدون آن که قبض فروخته شود )بازپرداخت انجام شود(، بانک 
ب��ه م��دت پنج روز به وام گیرنده اعالم می کند که قصد مس��دود کردن قبض را دارد. پس از آن 
وام گیرنده 15 روز مهلت اضافی برای بازپرداخت وام دارد )به عنوان مثال برای درخواست فروش 

.)ECX قبض انبار از طریق
چنانچه در دوره ی 20 روزه )5 روز اعالمی + 15 روز اضافی( وام گیرنده نتواند وام را بازپرداخت نماید، 
بانک انس��داد قبض انبار را به ECX اعالم می نماید. پ��س از آن بانک اقدام به فروش وثیقه از طریق 
ECX می کن��د )یا در صورتی که کاال از کاالهای اجبار به عرضه در ECX نباش��د، ش��خصاً اقدام به 
فروش می نماید( )شکل 7-4(. کاالهای اجباری در حال حاضر قهوه ی صادراتی، کنجد و لوبیا هستند.
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شکل 4-7: روند اجرایی آغاز مسدود کردن وثیقه

پس از آنکه بانک اطالعیه مسدود کردن وثیقه یک وام را به سپرده گذاری مرکزی ECX ارسال 
می کن��د، ECX ب��رای فروش قبض انبار/کاال 20 روز فرصت اضاف��ی دارد. در مجموع به صورت 

خودکار تا 40 روز پس از سررسید وام، بدون اعمال جریمه از سوی ECX، مهلت وجود دارد.
بانک برای فروش کاال به عامل خود دستور فروش می دهد. برای فروش از طریق ECX )در مورد 
کاالهای اجباری( بانک یک عضو واسط ECX را به عنوان کارگزار خود انتخاب می کند. در مورد 
کااله��ای غیراجب��اری مانند گندم، ذرت، لوبیا قرمز، نخود و س��ورگوم بانک این حق انتخاب را 
دارد که ش��خصاً اقدام به فروش نماید و بدین منظور می تواند با پرداخت هزینه ها و مالیات کاال 

را از انبار ECX خارج نماید.
می��زان عای��دی خالص حاصل از فروش کاال در جلس��ه معامالتی ECX توس��ط اتاق پایاپای به 
حساب بانک واریز خواهد شد. مبلغ مازاد پس از بازپرداخت وام و پرداخت جرائم به وام گیرنده 

پرداخت خواهد شد )شکل 4-8(.
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شکل 4-8: فروش وثیقه مسدود شده

5-تجربیاتعملیدراروپایشرقیواتحادجماهیرشورویسابق
از انته��ای دهه ی 1980 میالدی ب��رای وثیقه قرار دادن موجودی کاال به منظور دریافت وام در 
اروپای ش��رقی و اتحاد جماهیر شوروی سابق رویکردهای مختلفی به کار گرفته شده است. این 
رویکردها ش��امل نظارت بانک با اس��تفاده از اس��ناد و مدارک خاص دوران شوروی، به کارگیری 

مدیران وثیقه، انبارداری در مزرعه و سیستم های قانونمند و تحت کنترل می شود.
حمایت بیرونی قابل توجهی برای توسعه سیستم قبض انبار در این منطقه توسط بانک اروپایی 
بازس��ازی و توس��عه1، آژانس آمریکایی توس��عه بین المللی2، صندوق س��رمایه گذاری کاالیی3 و 
1. European Bank for Reconstruction and Development
2. U.S. Agency for International Development
3. Common Fund for Commodities
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دیگران ش��ده و بیش��تر این حمایت در ایجاد سیس��تم های صدور مجوز در راستای خط مشی 
آمریکای شمالی بوده است. یک گزارش Rutten ،FAO Höllinger و Kiriakov )2009( نشان 
می دهد که 12 کش��ور به دنبال ایجاد سیس��تم قبض انبار بوده اند، هر چند که چنین سیستمی 
تنها در سه کشور بلغارستان، مجارستان و قزاقستان به صورت کامل ایجاد گردید. این سه کشور 
به جای قوانین عمومی که کاالها و عملیات تجاری مختلفی را پوش��ش می دهند، دارای قوانین 

قبض انبار ویژه ی غالت هستند.
سیستم مجارستان شامل سه شرکت انبارداری بسیار بزرگ با سرمایه های باال است که زمینه ی 
گس��ترده ی انبارداری را پوش��ش می دهند. بلغارستان و قزاقستان بس��یار شبیه به تجربه عملی 
ایاالت متحده عمل کرده اند و در هر دوی آن ها س��ازمان های س��اختاریافته و مؤسسات نظارتی 
دولتی کارا و صندوق های غرامت تأس��یس ش��ده اس��ت. سیستم بلغارس��تان به خاطر 47 انبار 
عمومی دارای مجوز با ظرفیت مجاز بیش از 500.000 تن کاال به خوبی تا حد زیادی توس��عه 
یافته اس��ت. تجربه این کش��ور اهمیت متقاعد کردن و همراه ساختن بانک ها را یادآور می شود. 
زمان��ی که بانک ها در زمینه وام دادن از طریق قبض انبار تخصص کافی پیدا کردند و رویه های 
کارای متناس��ب با آن را ایجاد نمودند، مکانیزم وام دادن بس��یار آسان شده و هزینه های اداری 
نی��ز کم ش��د. عالوه بر این، نرخ بهره که در ابتدای ط��رح و زمانی که تنها دو بانک وام پرداخت 
می کردند 16 درصد بود، به 7 تا 8 درصد در س��ال 2008 رس��ید و 10 بانک در این زمینه باهم 

رقابت می کردند.
اجرای ناقص و یا شکس��ت خورده این طرح ها در این منطقه را می توان به عدم اجماع اولیه بین 
نهاده��ای دولتی، آژانس های بین المللی و بخش خصوص��ی در اولویت های اصلی و اجزای طرح 
نسبت داد. در برخی از کشورها، ازجمله لهستان و اسلواکی، دخالت دولت در سطح باالیی باقی 
ماند و باعث عدم رغبت کشاورزان به ذخیره سازی از طریق قبوض انبار شد. در اکراین تناقضات 

بین قوانین و ضعف فرآیند صدور مجوز باعث ایجاد فضای بی اعتمادی گردید.
برخ��الف آفریقای جنوبی، در اینجا معامالت محدودی در بازار ثانویه انجام ش��ده اس��ت که تا 
ح��دودی به خاطر ماهیت نابال��غ بورس های کاالیی و رژیم های مالیاتی اس��ت که موجب عدم 

رغبت به انتقال قبض انبار به دیگران شده است.
گزارش FAO نشان می دهد که رویکرد رایج آژانس های بین المللی بسیار غیرعملی است و آنان 
رویکرد باال به پایین با ش��دت زیاد و تمرکز بر تغییر در س��طح دولتی و مرکزی را نسبت به کار 
کردن با بانک های محلی در یک مدل از پایین به باال برای توسعه واقع بینانه ی طرح های سیستم 
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قبض انبار ترجیح می دهند. مؤلفان این گرازش به این نتیجه رس��یده اند که “اگرچه اطمینان از 
صحت عملکرد اجزای اصلی یک سیس��تم قبض انبار ضروری است اما باید مراقب بود که برنامه 
 ،Höllinger( ”کار عقب نیفتد و همچنین زمان کافی برای تعدیل و اجماع در نظر گرفته ش��ود

.)47 ،2007 ،Kiriakov و Rutten

6-تجربیاتعملیدرزمانهایتغییرسیاسیوعدمثباتمالی)اقتصادی(
در برخی ش��رایط بی ثب��ات و حاالت گذار، درآمد حاصل از ص��ادرات کاال، در واقع دارایی هایی 
بود که به منظور رفع نیازهای فوری به پول، توس��ط مؤسس��ات مالی پش��توانه وام می شد و به 
نقدینگی تبدیل می ش��د. این موضوع در هر دو مورد فدراس��یون روس��یه و در میان کشورهای 
اتحاد جماهیر شوروی سابق در طول دهه 1990 میالدی و در آرژانتین در سال 2001 که دچار 

بحران نقدینگی ملی شده بود، رخ داد.
در اتحاد جماهیر شوروی سابق، سیستم قضایی و قوانین تجاری، به خصوص در مورد موضوعات 
تسهیالت با پشتوانه وثیقه و ورشکستگی، کهنه و غیرقابل استناد )به طور کلی و نه تنها در زمینه 
قبوض انبار( بود. تعدادی از طرح های نوآورانه اجرا گردید تا پوشش نیاز فوری صادرکنندگان به 
نقدینگی پوش��ش داده شود و بانک ها اطمینان حاصل کنند که وام های آنان پس از فروش کاال 
بازپرداخت خواهد ش��د. بسیاری از این تسهیالت به وسیله ی استفاده از خدمات مدیریت وثیقه 
ایجاد گردیدند. س��ه مثال از طرح های موفق در زمان ها و مکان هایی که دارای ش��رایط پرفشار 

اقتصادی هستند در ادامه آمده است.

مبادالتخریدوعبورازمرز1
در حالی که قانون تسهیالت و وثایق انبار در اتحاد جماهیر شوروی سابق ضعیف بود ولی قانون 
فروش می توانست برای تحصیل مواد خام و نیمه   ساخته مورد استفاده قرار گیرد و به تبع آن باید 
کاال تحت کنترل مدیران وثیقه قرار می گرفت. این ساختار یک بانک )در ابتدا و عمدتاً بانک های 
هلندی( را درگیر می کرد که یک ش��رکت با هدف خاص2 )SPC( ایجاد کند که در تملک بانک 
بود و وام دهنده اسمی بود. پس از آن SPC در برخی مکان های مشخص تحت نظارت کاالها را 
خریداری کرده و اگر نیاز باشد آن ها را برای فرآوری آزاد کرده و سپس کاالها را برای صادرات 
دوباره انبار می کنند، پس از آن برای حمل آزاد ش��ده و اس��ناد حمل را به خریداران برون مرزی 
1. Purchase and tolling transactions
2. Special-purpose company
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تحویل می دهند، کس��انی که نس��بت به بانک ها تعهد پرداخت مستقیم در ازای ارائه ی اسناد را 
دارند. انبار تولیدکنندگان در ابتدا نقش مهمی در چنین مبادالتی داش��ت، چرا که مواد خام و 
محصوالت س��اخته شده نیاز بود که جایی در نزدیکی محل تولید نگهداری شوند انبار مستقلی 
در دس��ترس آنها نبود. مبلغ پرداختی SPC به تولیدکننده برابر با درآمد حاصل از فروش نهایی 
منه��ای هزینه های تأمی��ن مالی و دیگر هزینه ها بود که همان ماب��ه ازای کاالی عبوری از مرز1 

است.

مبادالتخریدوبازخرید2
یک معامله بازخرید3 نوعی از مبادالت عبور کاال از مرز4 است در حالتی که مجوزهای صادراتی 
تنها برای ش��رکت های محلی در ایالت های معینی از اتحاد جماهیر ش��وروی قابل صدور بود. در 
این مورد، کاالها در ابتدا توسط SPC خریداری شده ولی توسط یک مشتری در بندر صادراتی 
به منظور ترخیص برای صادرات، بازخرید می گشت. کاالها به نام SPC و به صورت کنترل شده 
مانند قبل نگه داری می ش��دند. البته شرکت حمل ونقل توجه داشت که رویه های صادراتی را به 
نحوی ترتیب دهد که اس��ناد حمل ونقل مس��تقیماً به بانک تحویل داده شود، و بانک آن ها را به 
بانک خریدار ارائه می کرد تا پرداخت تحت اعتبار اسنادی انجام شود. مالکیت اسمی کاالها تنها 
در دوره ی کوتاهی که اس��ناد حمل برای ایجاد ارتباط بین بانک و تولیدکننده در دست شرکت 
حمل ونق��ل بود، به ن��ام تولیدکننده بود. قبوض انبار در صورت نیاز در انبارهای بنادر اس��تفاده 

می شد، البته قبل از ورود به بندر به شدت به خدمات مدیریت وثیقه اتکا می شد.

مبادالتمحدودوثایق5
نگرانی کلیدی در آرژانتین محافظت از کاالها در برابر بانک های محلی و تأمین کنندگانی اس��ت 
ک��ه این ق��درت قانونی را دارند که صادرکننده را در هر زمانی ب��ا نماینده خود جایگزین کنند. 
از طرف دیگر محدودیت های صادرات ایجاد ش��ده توسط مؤسسات خارجی انعطاف شرکت های 
متعل��ق به بان��ک را برای درگیری در عملیات خرید و عب��ور کاال از مرز کاهش می دهد. بر این 
اس��اس، رویکرد پذیرفته شده ای استفاده می شد که در آن یک شرکت تابعه محلی توسط صادر 

1. Tolling fees
2. Purchase and repurchase transactions
3. purchase-repo
4. tolling transaction
5. Collateral ring-fence transactions
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کننده ایجاد شده و صادرکننده به عنوان شخص قرض گیرنده و صاحب کاالی خام و محصوالت 
فرآوری ش��ده ی در اولویت صادرات ایفای نقش می کرد. سهام شرکت تابعه مذکور برای امنیت 
بیشتر در رهن بانک بود و شرکت تابعه نمی توانست وامی دریافت کند و یا وامی به جز وام های 
مربوط به بانک برون مرزی مورد نظر را ضمانت کند. کاالها تحت نظارت توافق های سخت گیرانه 
مدیری��ت وثیقه بودن��د و به محض اینکه مواد خام خریداری و ب��ه انبارهای محلی تحویل داده 
می شدند، قبوض انبار )در قانون آرژانتین اسنادی قابل مبادله بودند(  به بانک برون مرزی منتقل 

می شدند.
زمانی که مواد خام در کارخانه بودند، قبوض انبار داخلی برای بانک صادر می ش��د که در ازای 
آن غالباً تأمین مالی به میزان صددرصد محصول صادرکننده انجام می ش��د. به صورت کلی در 
تش��ریفات صادرات یا مجوز های پولی مشکالت خاصی وجود نداشت چرا که این تسهیالت تنها 

منبع نقدینگی در دسترس بود.
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مقدمه
فعالیت انبارداري، هرچند به لحاظ ایجاد ارزش افزوده و اش��تغال، داراي س��هم چندان زیادي در 
اقتص�اد کش�ور نیست، لیکن از اجزاي ضروري و مؤثر بر عملکرد آن به شمار می رود، به طوري که 
امکانات این فعالی�ت را م�ی ت�وان از جمله امکانات زیربنایی کشور در نظر گرفت. گسترش کارخانه ها 
و واحدهاي تولیدي بزرگ، ع�دم تط�ابق زم�انی و مکانی مصرف با تولید داخلی و واردات کاالها، 
تأمین ذخیره نیازهاي استراتژیک کش�ور، ل�زوم نگه�داري بخش�ی از مواد و کاالهاي مورد نیاز در 
فرایند خط تولید واحدهاي اقتصادي براي م�دتی مش���خص و ... ع�واملی هس���تند ک�ه ضرورت 
ارائه خدمات انبارداري و اهمیت نس��بی آن را در عملکرد اقتصاد کش��ور نش��ان می دهند و بدون 
تردید، بخش قابل توجهی از اجزاي نظام اقتصادي کش��ور داراي ارتباط مس��تقیم با این فعالیت 

هستند.
با توجه به نقش انبار در عملکرد اقتصادی، بسیاری از کشورها کشورها به طراحی قانون انبار و 
قبض انبار پرداخته اند و در طی زمان به اصالح و تکمیل این قوانین در راس��تای بهبود فعالیت 
انبارداری اقدام نموده اند. اهمیت انبار در اقتصاد این کش��ورها به گونه ای است که شاهد تصویب 
قوانین در سطح ملی و کشوری هستیم و وزارت خانه هایی چون صنعت و معدن و کشاورزی در 
این موضوع دخیل هستند در حالی که متأسفانه در کشور ما به این مهم تاکنون به صورت جدی 
پرداخته نش��ده اس��ت و حتی با وجود تصویب نامه ای در این زمینه هیچ پیشرفتی در این حوزه 
حاصل نگردیده اس��ت. لذا ضروری به نظر می رس��د در راستای تحقق پیشرفت اقتصادی و گام 
نهادن در مس��یر توسعه، با توجه به تجربه کش��ورهای موفق در سیستم انبارداری و قبض انبار، 
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به بومی س��ازی قوانین حاکم در انبار مطابق با تجرب��ه جهانی بپردازیم و با طراحی قانون قبض 
انبار جدید و یا اصالح قوانین موجود گامی بلند در مس��یر تحول نظام انبارداری کشور برداریم. 
باید توجه داش��ت که تدوین قانون قبض انبار نیازمند بررس��ی همه جانبه ابعاد قانونی، حقوقی، 
امکاناتی کش��ور می باش��د. مطابق تجربه موفق جهانی، برای طراحی قانون انبار و قبض انبار در 
ابتدا باید سیستم انبارداری کشور و شرایط موجود آن بررسی گردد تا بتوان متناسب با شرایط 

کشور و امکانات موجود، ما هم در مسیر کشورهای موفق در زمینه انبارداری قرار بگیریم. 
در حال حاضر کس��ب مجوز تأس��یس انبار بر عهده س��ازمان صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه 
انبارداران می باش��د و هدف حمایت از ایجاد تأسیسات ذخیره سازی جهت نگهداری از محصوالت 
کش��اورزی- صنعتی و بازرگانی می باشد. انبار به محلی اطالق می شود که یک یا چند نوع کاالی 
بازرگانی یا محصوالت کش��اورزی و صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده های دامی و کش��اورزی به 
منظور ارائه خدمات انبارداری به عموم آن جا نگهداری می ش��ود و جواز تأسیس مجوزی است که 
به موجب آن متقاضی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به شروع کارهای اجرایی 

و نصب ماشین آالت اقدام کند.

روشاجرائیصدورمجوزتأسیسانباربهشرحزیراست:
1- دریافت درخواست کتبی و مدارک از متقاضی جهت صدور مجوز بهره برداری؛

2- بررسی مدارک اخذ شده مطابق چک لیست؛
3- در صورت کامل بودن مدارک مجوز تنظیم و امضا می گردد؛

4- ثبت مجوز در دبیرخانه سازمان؛
5- تحویل فیش بانکی  به متقاضی جهت واریز وجوه تعیین ش��ده بابت صدور حواله و 

حق التمبر؛
6- در صورت اخذ فیش واریزی، تحویل مجوز به متقاضی؛

7- بایگانی و نگهداری رونوشت مجوز در اداره و دبیرخانه سازمان؛

چکلیستمدارکموردنیازجهتاخذمجوزتأسیسانباربهشرحزیراست:
1- درخواست کتبی متقاضی؛

2- اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی متقاضی؛
3- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم ویژه آقایان؛
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4- اصل و تصویر آگهی تأسیس و آخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی کشور؛
5- اصل و تصویر اساس��نامه شرکت که می بایست مرتبط با فعالیت خدمات، انبارداری یا 

نگهداری کاالباشد؛
6- تکمیل فرم در خواست صدور مجوز تأسیس تأسیسات ذخیره سازی؛

7- ارائه طرح توجیهی فنی، اقتصادی و مالی؛
8- فیش بانکی) سازمان امور مالیاتی(؛

9- تأییدیه سازمان تأمین اجتماعی؛
10- تأییدیه بانک مرکزی؛

11- تأییدیه سازمان امور مالیاتی؛
اطالعات و س��وابق موجود در آرش��یو اتحادیه انبارداران حکایت از صدور پروانه کسب به شکل 
نوی��ن و کنون��ی آن به زمان تصدی گری امور اصناف و پیش��ه وران به وس��یله س��ازمان برزن و 
شهرداری ها دارد که متعاقب تصویب قانون نظام صنفی در سال 1350 این وظیفه بر عهده اتاق 
اصناف گذارده شد تا به شکل امروزی تداوم و استمرار یابد؛ لیکن قدمت ساخت و بهره بردای از 

کاروانسراها موجود در بازارهای کشور نماینگر وجود ریشه و سابقه طوالنی تر این حرفه است؛

درایرانانبارهاازنظرمالکیتبه3گروهزیرتقسیمبنديميشوند:
1- انبارهاي عمومي )دولتي(: انبارهاي عمومي کش�ور زی�ر مجموع�ه ش�رکت انباره�اي عمومي 
و خدمات گمرکي ایران است و در واقع مؤسسه اي خدماتي و بازرگاني است که در سال 1340 
با موضوع فعالیت انبارداري، تخلیه و ب�ارگیري، حفاظ�ت و ایمن�ي ک�اال تأس��یس گردیده و در 

دو بخش گمرکي و غیرگمرکي خدمات مذکور را ارائه مي کند:
 بخش غیر گمرکي: ش��رکت در برخي از مجتمعات و ش��رکت ه�اي تابع�ه خ�ود 
تع�دادي از انباره�اي خ�ود را حس���ب نی�از و درخواس���ت مش���تریان ب�ه بخ�ش 
غیرگمرک��ي اختص��اص داده که با انعقاد قراردادي انب��ار را بصورت اجاره در اختیار 
امانت گ��ذاران قرار داده و ب�راي کااله�اي رس���یده ب�ه انب���ار ق�بض انب�ار و ب�رگ 
وثیقه جهت مالک کاال صادر مي نماید که مشتري م�ي توان�د ب�ا ارائ�ه آن ب�ه شبکه 
بانکي کش��ور به عنوان ضمانت از تس���هیالت پ�ولي و اعتب���اري ب�ه می�زان ارزش 
موجودي کاالي امانت س��پاري ش��ده خود در انبارهاي ش���رکت به�ره من�د گردد. 
ضم��ن اینک��ه قبض انبار و برگه وثیقه صادره این ش��رکت قابل نقل و انتقال بوده و 
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صاح��ب کاال مي تواند با ظهرنویس��ي برگ وثیقه، مال خ���ود را ب�ه دیگ�ري واگذار 
نمای��د. انباره��اي این بخش با امکانات مناس��ب و مجه�ز ب�ه سیس���تم ه�اي اعالم 
حریق و دوربین هاي مداربس��ته، از شرایط بسیار مطمئن حفاظت و ایمني برخوردار 
ب��وده و کلی��ه مراحل فرآیند ثبت ورود و خروج کاال به وس��یله رایانه انجام مي گیرد 
و متناس��ب با حجم، نوع، و بس���ته بن�دي ک�اال ب�ه تهی�ه تجهی�زات و ماشین آالت 
متنوع براي جابجایي کاالها اقدام مي گردد. ب�ه موج�ب آئ�ین نام�ه مص�وب شرکت 
انبار عمومی و خدمات گمرکی، کاالهاي رسیده به انبار در بخش غیرگمرکي از زمان 
ورود تا خروج کاال  از انبار در مقابل آتش س��وزي، س��قوط هواپیما و صاعقه و زلزله 

بیمه مي گردد.
 بخش گمرکي: این بخش فعالیت ش��رکت از س��ال 1350 بنا به نیاز و درخواست 
گم��رک ایران آغاز بکار نم���ود. تجرب�ه علم�ي و عمل�ي ش���رکت در زمین�ه ارائ�ه 
خدم��ات انبارداري، تخلی��ه و بارگیري، حفاظت و ایمن�ي ک���اال ب�راي روی�ه ه�اي 
مختل��ف گمرکي همچ��ون واردات، صادرات، کابوتاژ1، ترانزی��ت خارجي و داخل�ي، 
قاچاق، قضائي و .... و احداث مجتمعات وسیع و تهیه انبارهاي مختلف نگهداري کاال 
در سطح کشور و بکارگیري نیروي انساني مجرب و توانمن�د موج�ب جل�ب اعتماد، 
تحکیم و توس��عه همکاري ها با گمرک جمهوري اس��المي ایران ش��ده، به طوري که 
توسعه مجتمع هاي شرکت روند رو به رشد داش�ته و در ح�ال حاض�ر در بزرگترین 
گمرکات زمیني، هوائي و دریایي کشور نظیر غرب تهران، شهریار ته�ران، فرودگ�اه 
ام�ام خمین�ي )ره(، بندر لنگه، سهالن تبریز، جلفا، بازرگان، ارومیه، آس�تارا، مش�هد، 
ی�زد، هم�دان، س��منان، شهرکرد، قزوین و اصفهان فعالیت مي کنند. این شرکت در  
س��ال 1386 با راه اندازي مجتمع انبارهاي عمومي بن�در لنگ�ه، حض�ور خود را در 

بنادر کشور آغاز نموده است. 
کلیه انبارهاي این بخش به تجهی�زات سیس�تم اع�الم حری�ق و دورب�ین ه�اي مداربسته 
مجهز بوده و مجتمات ش��رکت داراي نیروها و تجهیزات مس��تقل آتش نشاني مي باشند 
و کلیه کاالهاي رس��یده به انبار براس��اس ماده 45 ق�انون ام�ورگمرکي، از زمان ورود تا 
هنگام خروج به موجب بیمه نامه منعقده با بیمه تحت پوشش مي باشد تا صاحب کاال از 
1. طبق مفاد قانون عبارت است از حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه های مرزی است و کاالیی که از لحاظ نزدیکی راه با 
رعایت صرفه جویی تجارتی از یک نقطه به نقطه دیگر کشور با گذر از خاک کشور خارج حمل شود نیز مشمول مقررات کابوتاژ می شود و در این موارد 
هرگاه کاالی کابوتاژی با وسایط نقلیه داخلی حمل شود وسیله نقلیه نیز تابع تشریفات کاالی کابوتاژی خواهد بود اصطالحا  پروانه خروج موقت وسیله 

نقلیه رانیز کابوتاژ گویند.
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حی�ث خس�ارت هاي احتم�الي ناش�ي از آت�ش سوزي، انفجار و صاعقه دغدغه اي نداشته 
باشد. 

2- انبارهاي خصوصي: انبارهاي خصوصي، انبارهایي هس�تند ک�ه مالکی�ت آن در اختی�ار بخش 
خصوصي است. افراد براي تأسیس این انبارها باید از اتحادیه انبارداران منطق�ه اي که انبار در آن 

قراردارد پروانه کسب اخذ نماید. این انبارها ب�ه دو گ�روه عم�ده تقس�یم  مي شوند:
 انبارهاي اختصاصي: انبارهایي که مالک انبار مالک کاالهایي است که در انبار نگهداري 

مي شود.
 انبارهاي غیر اختصاصي: انبارهایي که مالک انبار مالک کاالهایي که در انبار نگهداري 

مي شوند نیست.
3-  انباره��اي تعاون��ي: انبارهاي تعاوني انبارهایي هس��تند که مالکی��ت آن به ص�ورت تع�اوني  
مي باش��د. این انباره�ا نی���ز همانن�د انباره���اي خصوص�ي ب�ه دو گ���روه اختصاص�ي و غی�ر 
اختصاصي تقسیم مي شوند و پروانه کسب آن ها نی�ز توس�ط اتحادی�ه انب�ارداران ص�ادر مي شود.

نگاهی گذرا به میزان خس��ارات و زیان های وارده به س��رمایه های ملی در طول سالیان قبل که 
ناشی از آتش سوزی و دیگر حوادث  است؛ مبرهن می سازد که عدم رعایت نکات ایمنی ناشی از 
آتش سوزی آب گرفتگی؛ نفوذ حیوانات موذی و حشرات؛ عدم رعایت اصول معماری و استفاده از 
سازه های نامناسب و چیدمان ناصحیح چه میزان خسارات و زیان هائی را به اموال دولتی و ملی 
وارد نموده است که شاید جبران آن تا سال ها امکان پذیر نباشد. از این جهت است که می باید 
ضوابط متقن و مدون و تس��هیل کننده ای با ضمانت های اجرائی قانونی و محکم تهیه و تنظیم 
و توس��ط س��ازمان های صنفی با فراگیری محیطی به مورد اجرا گذارده شود. تالش ایران برای 
پیوستن به بازارهای دیگر کشورها و پیمان تجارت جهانی هم چنین ضرورت ها و نیازهای پیش 
گفته و آتی الذکر لزوم نوس��ازی؛ ساماندهی و انتظام بخش��یدن و تجهیز امکانات و ناوگان های 

موجود در انبارها و سردخانه ها و استاندارد نمودن این گونه محیط ها را دو چندان می نماید. 
در شهر تهران در قبال 285 واحد صنفی دارای پروانه کسب، قریب به 445 واحد فاقد پروانه 
مورد شناس��ائی قرار گرفته است. در حال حاضر بدلیل نامتوازن بودن تصمیمات؛ ناهماهنگی 
مراک��ز مس��ئول و ناهنجاری های ناش��ی از فعالیت واحدهای فاقد ضابط��ه موجب بی نظمی و 
نابس��امانی در نحوه نگهداری کاالها و امانات گردیده اس��ت به گونه ای ک��ه چیدمان اقالم در 
واحدها بصورت س��لیقه ای و فارغ از اصول علمی انجام می پذیرد. مبحث ایمن سازی و تفکیک 
انبارها می باید متکی بر اصول و آئین نامه خاص که مبین رفتارهای اقتصادی س��الم باش��د و 
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تمامی نیازها و خواس��ته های تجارت داخلی و بازرگانی خارجی را پاس��خگو باش��د قرار گیرد. 
در مقول��ه نگه��داری صحیح امانت و صیانت از س��رمایه های ملی و الزام اف��راد به رعایت آن 
ه��م چنی��ن ضرورت بکارگیری ابزارهای پیش��رفته و نوین همگام با عل��م و تکنولوژی؛ وجود 
اتحادیه مقتدر ضرورت دارد. در این راستا در اجرای مواد 12 و 17 قانون نظام صنفی مصوب 
1382/12/24 مجلس شورای اسالمی دستوراتی به منظور اطالع، رعایت و اجرای آن از تاریخ 
1391/01/01 به واحدهای صنفی ابالغ گردید و عدم رعایت هر یک از نکات این آیین نامه به 
منزله عدم اجرای دستورات قانونی تلقی شده و به موجب بند د از ماده 28 قانون نظام صنفی 
موجبات ابطال پروانه کسب و تعطیلی واحد صنفی فرد متخلف را به همراه خواهد داشت. این 

دستورالعمل در ادامه این مقاله آورده شده است.
با توج به اینکه تنها ش��رکت تخصصی انبارداری موجود با امکان صدور قبض انبار با قابلیت 
توثیق و معامله در بازار ثانویه، ش��رکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی می باش��د؛ جای 
سوال است چرا با توجه به نیاز کشور، هیچ شرکت دیگری به صورت تخصصی وارد این حوزه 
نشده است. الزم به ذکر است بورس کاالی ایران، گمرک جمهوری اسالمی و سازمان مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی نیز با توجه به شرایط و نیاز خود در حوزه انبارداری ورود پیدا کرده اند 
و در این حوزه از دس��تورالعمل، قوانین و آیین نامه های اجرایی خود تبعیت می کنند که هر 
یک به تفصیل در ادامه ش��رح داده شده اس��ت. آن چه که مشخص است چند بخشی بودن 
فعالیت های انبارداری و پیچیدگی نظام آن در ایران می باشد. لذا در این گزارش سعی شده 
با بررسی سیر تحول انبار و انبارداری در ایران به بررسی شرایط و هریک از نهادهای درگیر 
در حوزه انبار پرداخته شود و در نهایت با ارائه گزارش مرکز آمار ایران از موجودی انبارها و 
س��ردخانه های کش��ور و بیان نواقص قانونی و اجرایی کشور، پیشنهاداتی در راستای لزوم به 

روزرسانی قوانین انبار و ایجاد نظام یکپارچه انبارداری مطرح شده است.
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1-سیرتحولانباروانبارداریدرایران
ت��ا قبل از ش��هریورماه س��ال 1340 به علت فق��دان قوانی��ن مخصوصی که بتوان��د وظایف و 
مس��ئولیت های صریح انبارداران و امانت گیرندگان کاال را در مقابل صاحبان آن ها تعیین کند و 
همچنین به واسطه عدم آشنایی بسیاری از صاحبان کاالها به اصول جدید انبارداری متداول در 
کشورهای مترقی جهان، وضع اغلب انبارداری تجاری ایران فوق العاده اسف بار بود. صدها بنگاه و 
موسسه و هزاران افراد عامل در نقاط مختلف تهران و شهرستان ها و نقاط مرزی و بنادر ها با دایر 
کردن محوطه های محصور مس��قف و یا روباز، س��ال های سال بود که به شغل انبارداری اشتغال 
داش��ته و این مکان ها را به نام بنگاه، گاراژ، انبار کاال، تیمچه، قیصریه، بارانداز، س��رای تجاری 
و نظای��ر آن ها نامیده و می نامیدند. در این گون��ه انبارها هیچ گونه مقرراتی جز عرف محلی بین 
صاحب کاال و انباردار حاکم نبوده و اغلب اختالف شدید بین طرفین ایجاد می شد. کارمندان و 
کارگران این انبارها اغلب از یک سرایدار یا نگهبان و چند باربر که حتی سواد خواندن و نوشتن 
هم نداش��تند یا قپاندار و متصدی توزین کاال و نظایر آن تش��کیل می ش��د. حمل و نقل داخلی 
انبار بیش تر بر روی دوش انسان یا حیوان انجام می گرفت و چرخ های دستی و گاری جزء ابزار 
پیشرفته آن ها تلقی می شد. آمار موجودی انبار و مقادیر کاالهای مختلف متعلق به اشخاص در 
بیش��تر مواقع با مداد به طور بس��یار کثیف که بر روی کاغذ نوشته می شد، استخراج می گردید. 
توزین کاال، عالمت گذاری و شمارش و پلمپ کردن صندوق ها و عدل و بازرسی و ورود و خروج 
کاال و طرز چیدن عدل ها در محوطه های انبار و س��ایر عملیات طبق رویه های بس��یار قدیمی و 
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پرزحم��ت و غیرقاب��ل اطمینان انجام می گرفت. وجود موش و حش��رات موذی در انبار غیرقابل 
اجتن��اب بود و هیچ گونه اقدامی برای ضدعفونی و تهوی��ه انبارها به عمل نمی آمد و چون اغلب 
انبارها بیمه نمی شد؛ در صورت بروز حریق یا حادثه دیگری هیچ راهی برای جبران زیان وارده 
به صاحب کاال در دست نبود. تا اینکه در  ششم بهمن ماه 1340 طی تصویب نامه هیئت وزیران 
ش��رایط تأسیس انبارهای عمومی از تصویب گذشت و اولین ش��رکت سهامی انبارهای عمومی 

ایران در 12 دی ماه همان سال تأسیس و به ثبت رسید. 

تصویبنامه169521مورخ1340/6/11مربوطبهتأسیسانبارهایعمومی
ماده1: انبار عمومی مؤسس��ه ای است بازرگانی که به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه 
و محص��والت صنعتی و فالحتی و کاالهای صاحبان صنایع و کش��اورزان و بازرگانان با موافقت 
هیأت نظارت بر انبارهای عمومی و با رعایت مقررات این قانون و آئین نامه های مربوطه به صورت 

شرکت سهامی تأسیس و بر طبق مقررات قوانین ایران به ثبت رسیده باشد. 
تبصره: کلیه سهام شرکت های مذکور در این ماده باید با نامبرده و الاقل شصت درصد آن متعلق به 
اتباع ایرانی و یا شرکت ها و مؤسساتی باشد که اکثریت سهام آن ها به اتباع ایران تعلق داشته باشد. 
ماده2: انبارهای عمومی کاالهای مذکور در ماده یک را در مقابل قبض رسید و برگ وثیقه که 
طبق مقررات این قانون و آئین نامه های مربوط صادر می ش��ود به امانت می پذیرند قبض رسید، 
مدرک مالکیت و س��پردن کاال در انبارهای عمومی بوده و برگ وثیقه بعد از ظهرنویس��ی دلیل 

وثیقه بودن کاال می باشد. 
ماده3:حداقل س��رمایه انبارهای عمومی که در تهران تأس��یس می شود یک صد میلیون ریال 
و در شهرس��تان ها مشروط بر این که در تهران شعبه نداشته باشند پنجاه میلیون ریال می باشد 
و هنگام ثبت الاقل پنجاه درصد سرمایه بایستی نقداً پرداخت و عیناً در بانک ملی ایران تودیع 
ش��ده و قبض آن ضمیمه س��ایر مدارک به اداره ثبت شرکت ها تسلیم شود و همچنین انبارهای 
عمومی مکلفند در موقع تأس��یس س��پرده نقدی با ضمانت بانکی برابر پنج درصد سرمایه ثبتی 

خود به بانک مرکزی بسپارند. 
ماده4: انبارهای عمومی مس��ئول حفظ و نگهداری کاالهای سپرده و جبران خسارت وارده به 
1. مقرراتی است که مراجع و مقامات دولتی در حدود صالحیت در امور معین و مشخص وضع می نمایند )در اموری غیر از امور مورد نظر قانونگذار( . مجوز 
حقوقی دولت در وضع تصویب نامه ناشی از مسئولیت است. تصویب نامه محتوی امری معین و محدود است به صورت متن واحد تدوین می شود ولی ایین 

نامه مشتمل بر قواعد عام و کلی متعدد و مرتبط است.
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آن میزان ارزش اظهار شده کاال در موقع تودیع می باشند ولی مسئول خسارات ناشی از مسامحه 
یا عمل تودیع کننده و خسارات ناشی از خود کاال و نقص بسته بندی و )فورس ماژور( نمی باشد. 
ماده5:انبارهای عمومی مکلفند س��پرده شده به انبار را به حساب صاحب کاال به موجب بیمه 

نامه عمومی در ایران بر ضد خطراتی بیمه نمایند. 
تبصره- انبار عمومی به میزان هزینه انبارداری و دارنده برگ وثیقه به میزان طلب خود نس��بت 

به خسارات پرداختی بیمه گر به ترتیبی حق تقدم خواهند داشت. 
م�اده6: قب��ض رس��ید و برگ وثیق��ه انبارهای عمومی را می ت��وان توأم ی��ا جداگانه از طریق 
ظهرنویسی منتقل نمود. در صورت ظهرنویسی برگ وثیقه کاالی مربوطه به آن در گرو شخصی 
که ظهرنویس��ی بنفع او شده قرار خواهد گرفت. در صورت ظهرنویسی قبض رسید مالکیت کاال 

به انتقال گیرنده منتقل خواهد شد. 
تبصره- انتقال مالکیت کاال در هیچ مورد به حقوق کس��ی که برگ وثیقه به نفع او ظهر نویسی 

شده لطمه ای نخواهد زد و حق وثیقه گیرنده کاال در هر حال محفوظ خواهد بود.
ماده7:کس��ی که قبض رسید یا برگ وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده می تواند تقاضا کند که 
ظهرنویس��ی با قید نام و نام خانوادگی و محل اقامت او ومیزان وام با قید تاریخ در دفاتر انبار و 
در ظهر برگ وثیقه ثبت شود ولی اولین ظهرنویسی برگ وثیقه باید در موقع وثیقه گذاردن کاال 
در دفاتر انبار به ثبت برس��د و در غیر این صورت وثیقه مزبور در مقابل ش��خصی که وثیقه خود 
را به ثبت رس��انیده معتبر نخواهد بود و به عالوه شخص متخلف اشخاص ثالث مسئول خسارت 

وارده از تخلف خود خواهد بود.
ماده8: ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ماحصل 
فروش کاال برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباش��د دارنده برگ وثیقه می تواند نسبت به 

بقیه طلب خود به صاحب کاال به هر یک از ظهرنویسان قبلی مراجعه نماید.
ماده9: دارنده قبض رس��ید )مالک کاال( می تواند تمام مبلغ مذکور در ظهر برگ وثیقه را قبل 

از انقضای سررسید وام در صندوق انبار عمومی تودیع و کاالی خود را مسترد دارد.
م�اده10: دارن��ده برگ وثیقه می تواند ده روز پس از انقض��ای موعد مذکور در برگ وثیقه برای 
وصول طلب خود اجرای مفاد آن را بر طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد الزم االجراء از طریق 
انبار عمومی از ثبت محل درخواس��ت نماید و در این مورد ادارات ثبت مکلف به اجرای مقررات 

مربوط به اسناد الزم االجرا هستند. 
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تبصره - در مورد مذکور در این ماده پرداخت هزینه انبارداری و حق بیمه از حاصل فروش کاال 
بر طلب دارنده برگ وثیقه تقدم خواهند داشت. 

ماده11: چنان چه قبض رسید یا برگ وثیقه مفقود شود ذی حق آن می تواند به دادگاه شهرستان 
محل تودیع کاال مراجعه نماید و دادگاه مکلف اس��ت مراتب را در س��ه نوبت متوالی هر ده روز 
یک بار در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محل منتشر نماید و معترضین می توانند در ظرف ده 
روز از تاریخ انتش��ار آخرین آگهی اعتراض خود را به دادگاه مزبور تس��لیم نمایند در صورتی که 
اعتراض بعمل آید دادگاه بر طبق مقررات به دعوی رس��یدگی خواهد نمود و چنانچه اعتراضی 
نشود دادگاه پس از احراز مالکیت متقاضی به احراز وقوع وثیقه رأی صادر خواهد نمود و در هر 

حال دادگاه می تواند صدور حکم را موکول به أخذ تأمین کافی از طرف متقاضی بنماید.
تبصره - مرور زمان دعاوی مربوط به قبض رس��ید و برگ وثیقه مفقود در س��ال از تاریخ دادن 
تأمی��ن در ای��ن ماه بوده و در پای��ان این مدت تأمین آزاد و هیچگون��ه دعوائی در این مورد در 

محاکم مسموع نخواهد بود. 
م�اده12: به منظور نظارت در تأس��یس و اداره انبارهای عمومی هیأت��ی بنام هیأت نظارت بر 
انبارهای عمومی مرکب از اش��خاص زیر در وزارت بازرگانی تش��کیل خواهد شد. معاون وزارت 
بازرگان��ی )رئیس هیأت نظارت( نماینده وزارت دادگس��تری - نماینده مرکزی ایران - نماینده 
اطاق بازرگانی تهران و سه نفر از متخصصین امور اقتصادی به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب 
هیأت وزیران- انجام امور اداری هیأت نظارت با وزارت بازرگانی خواهد بود و اختیارات و وظایف 

هیأت نظارت بر انبارهای عمومی به موجب تصویب نامه هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده13: انبارهای عمومی مکلفند عالوه بر ذخیره احتیاطی که در قانون تجارت برای شرکت های 
سهامی پیش بینی شده است 25 درصد از سود ویژه سالیانه خود را به حساب ذخیره مخصوص 
منظور نمایند. تا اینکه اندوخته مزبور معادل س��رمایه پرداخت شده انبار شود و بعد از آن ادامه 
تش��کیل ذخیره مزبور اختیاری است. پرداخت از اندوخته مزبور برای جبران ضرر و زیان انبار با 

موافقت هیأت نظارت بر انبارهای عمومی خواهد بود.
م�اده14: در ص��ورت تخلف انباره��ای عمومی از اج��رای مقررات این قان��ون و تصویب نامه و 
آئین نامه ه��ای آن وزارت بازرگانی می تواند به پیش��نهاد هیأت نظارت با رعایت تش��ریفاتی که 
در تصویب نام��ه مربوطه پیش بینی خواهد ش��د اجازه ادامه تمام یا قس��متی از عملیات انبار را 
بطور موقت یا دائم س��لب نماید. در این صورت انبار عمومی نمی تواند جز برای تس��ویه عملیات 
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گذش��ته اقدام جدیدی به عمل آورد. انبارهای عمومی می توانند در ظرف ده روز از تاریخ ابالغ 
این تصمیم به هیأت وزیران شکایت نمایند و تصمیم هیأت وزیران در این مورد قطعی است.

م�اده15: انباره��ای عمومی مکلفند مبلغ��ی که به موجب آئین نامه اجرائ��ی این قانون معین 
خواهد شد تمبر بر روی قبض رسید و برگ وثیقه باطل نمایند؛ تمبر برگ رسید در موقع تودیع 

کاال و تمبر برگ وثیقه هنگام اولین ظهر نویسی آن باطل خواهد شد.
ماده16: ش��رایط و مقررات مربوط به تش��کیل هیأت نظارت و حدود اختیارات آن و همچنین 
جزئیات مربوط به تأس��یس انبارهای عمومی و سایر شرایط تأسیس و اداره انبارهای عمومی به 

موجب تصویب نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین خواهد شد.
ماده17: وزارت خانه های بازرگانی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می باشند.

2-شرکتانبارهایعمومیوخدماتگمرکیایرانوپذیرشانبارها
»شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران« در سال 1340 بر اساس »تصویب نامه قانونی تأسیس 
انباره��ای عمومی« به منظور قبول امانت و نگهداری مواد اولیه، محصوالت صنعتی و فالحتی و 
کاالهای صاحبان صنایع و کش��اورزان و بازرگان��ان با موافقت هیئت نظارت بر انبارهای عمومی 
و با رعایت مقررات قانون »تأس��یس انبار عمومی« و آیین نامه های مربوطه، به صورت ش��رکت 
س��هامی تأس��یس و بر اس��اس مقررات ایران به ثبت رسیده اس��ت. اما اکنون و پس از گذشت 
بیش از 55 س��ال از زمان تأسیس، ش��رکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران )سهامی 
عام(، موسس��ه ای بازرگانی و دارای ماهیت عام المنفعه )مشارکت در تأمین حقوق بازنشستگان 
کش��وری( با فعالیت اقتصادی در زمینه انبارداری، تخلیه، بارگیری، حفاظت و ایمنی کاال است. 
این ش��رکت هم اکنون توانسته با تأسیس ش��رکت های تابعه، احداث مجتمع های وسیع و تهیه 
انبارهای مختلف نگهداری کاال در سطح کشور، به ویژه در مبادی ورودی و خروجی اصلی کاال، 

همکاری با صاحبان، واردکنندگان و صادرکنندگان کاال را داشته باشد.
ش��رکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران از اردیبهش��ت ماه سال 1352 تاکنون نیز با 
تأسیس شعب گمرکی، خدمات خود را در چارچوب رویه های گمرکی و تجاری همچون واردات، 
صادرات، کابوتاژ، ترانزیت خارجی و داخلی و... ارایه می دهد. این شرکت در سال 1351 با هدف 
تبادل اطالعات، دانش و تجربه در کنار نمایندگان کش��ورهای اس��ترالیا، بلژیک، فرانسه، یونان، 
ایتالیا، س��وییس، ایاالت متحده آمریکا و انگلستان، به عنوان عضو مؤسس فدراسیون بین المللی 



| چارچوب های حقوقی انبارداری و تأمین مالی از طریق قبض انبار 304

انجمن های انبارداری و لجستیک )IFWLA( به عضویت این ارگان بین المللی در آمد. در حال 
حاضر شرکت با تأسیس 25 شرکت و شعبه در بزرگ ترین و اصلی ترین گمرکات زمینی، هوایی 
و دریایی کشور فعالیت مستمری دارد. شرکت سهامی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، 
خدمات خود را در گمرکاتی نظیر غرب تهران، شهریار تهران، جنوب تهران، فرودگاه بین المللی 
امام خمینی)ره(، فرودگاه بین المللی ش��هید هاشمی نژاد مشهد، فرودگاه بین المللی شهید مدنی 
تبریز، بندر لنگه، س��هالن تبریز، جلفا، نوردوز، بازرگان، ارومیه، س��رو، آستارا، مشهد، سرخس، 
لطف آباد، اینچه برون، یزد، همدان، س��منان، ش��هرکرد، قزوین و اصفهان ارایه می کند که بنا بر 
درخواس��ت و نیاز گمرک ایران، ارایه خدمات به س��ایر گمرکات اجرایی کشور نیز از سوی این 

شرکت امکان پذیر خواهد بود. 
همچنین این ش��رکت در برخی از شعب و ش��رکت های تابعه مانند غرب تهران، شهریار تهران، 
س��هالن و یزد، تعدادی از انبارها را حس��ب نیاز و درخواس��ت مش��تریان به بخش غیرگمرکی 
اختصاص داده که با انعقاد قرارداد، انبار را به صورت اجاره در اختیار امانت داران قرار می دهد. بر 
این مبنا، توس��عه انبارهای غیرگمرکی و ارایه خدمات مرتبط با این حوزه همواره از اولویت های 
این شرکت بوده است. در چارچوب این قرارداد، شرکت برای کاالهای رسیده به انبار، قبض انبار 
و برگ وثیقه برای مالک کاال صادر می کند که این قبوض و برگه وثیقه، قابل نقل و انتقال بوده 
و صاحب کاال می تواند با ظهرنویسی برگ وثیقه، مال خود را به دیگری واگذار کند. همچنین در 
بخش غیرگمرکی به موجب آیین نامه مصوب شرکت، عالوه بر اعمال تمهیدات ایمنی، حفاظتی 
و حراس��تی دقیق، کاالهای رس��یده به انبار در این بخش از زمان ورود تا خروج کاال از انبار در 

مقابل تمامی خطراتی که کاالی مشتریان را تهدید می کند، بیمه می شوند.
تمامی انبارهای این ش��رکت در مساحتی بالغ بر هش��ت میلیون مترمربع به تجهیزات سیستم 
اعالم حریق و دوربین های مداربس��ته مجهز بوده و شرکت ها و شعب وابسته نیز برای پیشگیری 
از آتش س��وزی ها و س��ایر خطرات احتمالی دارای نیروها و کارشناسان آموزش دیده و تجهیزات 
ایمنی و حفاظتی آتش نشانی مانند سیستم های آبرسانی، شیرهای هیدارنت و کپسول های آتش 
نش��انی هستند. در ضمن، تمامی کاالهای رسیده به انبار بر اساس ماده 45 قانون امور گمرکی، 
از زمان ورود تا هنگام خروج به موجب بیمه نامه منعقد ش��ده با یک ش��رکت بیمه معتبر، تحت 
پوشش است تا صاحب کاال از حیث خسارت های احتمالی ناشی از آتش سوزی، انفجار و صاعقه 
دغدغه ای نداش��ته باش��د. البته کاالهای آتش زا و خطرناک در انبارهای ویژه نگهداری می شوند. 
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همچنین تمامی انبارها از شرایط بسیار مطمئن حفاظت و ایمنی برخوردار بوده و تمامی مراحل 
فرآیند ثبت ورود و خروج کاال به وسیله رایانه انجام می گیرد.

رعایت اس��تانداردهای ایمنی و بهداش��تی برای کاالهای فاسد شدنی و مواد غذایی با استفاده از 
آزمایشگاه های مجهز، مراعات اصول صحیح صفافی و اختصاص هر انبار به کاالی معین با رعایت 
نکات فنی و فاصله های الزم برای دسترس��ی راحت و س��ریع به آنها، موارد ایمنی دیگری است 
که به آن توجه ش��ده است. عالوه بر بیمه تمامی کاالها از زمان ورود به شرکت تا هنگام خروج 
آن ها در مقابل حریق از سوی شرکت های معتبر بیمه، مراقبت 24 ساعته از آن ها با بهره گیری 

از پرسنل در امر حفاظت از موارد دیگری است که به آن توجه شده است.
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ت در سال 1394 به شرح زیر اس
نرخ تعرفه خدمات انبارداری این شرک

ت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
ص:تن یا دستگاه/ نرخ: به روز � ریال( در شرک

جدول1-  نرخ تعرفه انبارداری کاالی تجاری )شاخ

گروه کاال/ مدت انبارداری
تا 15 روز

تا 30 روز
تا 45 روز

تا 60 روز
از 61 روز به باال

نرخ قابل اجرا
نرخ قابل اجرا

نرخ قابل اجرا
نرخ قابل اجرا

نرخ قابل اجرا
متفرقه )پالت، صندوق، کیسه و ...( هرتن

18573
20377

21013
20165

21227
آهن آالت بسته بندی شده

7027
7730

8432
9135

9837
ش زا )هرتن(

ک و ات
کاالی خطرنا

35166
50941

53702
50941

55187
کاالی پرتوزا)رادیو اکتیویته( هر تن

169133
180409

190275
204369

204369
کاالی 

سردخانه ای
باالی صفر

331118
350221

369323
390548

408592
زیر صفر

375267
397978

420265
441808

449516
209-208

کانتینر 20 فوت پر )هردستگاه(
84566

98661
105708

112755
112755

207
کانتینر 20 فوت خالی )هردستگاه(

28189
32417

35237
38761

422831
910-210

کانتینر 40 فوت پر )هردستگاه(
122755

126849
140943

155038
169133

209
کانتینر 40 فوت خالی )هردستگاه(

42283
49331

70471
81748

84566
200

ماشین آالت مستعمل غیر خودرو )هرتن(
9798

10614
11430

12245
13062

201
ک )سواری وانت( هر دستگاه

خودرو سب
326545

244909
244909

244909
244909

حیوانات زنده

251
پرندگان )هرقطعه(

28189
35237

42283
49321

56378
252

س(
اسب )هر رأ

140943
169133

183277
190275

190275
253

گ و از این قبیل )هرقالده(
انواع س

84566
91615

98661
105708

112755
254

س(
دام اهلی )هر رأ

112755
119803

126849
133897

133897
212

هواپیما و بالگرد )هردستگاه(
417500

557000
696000

835000
920000
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توضیحات:
الف: در محاس��به هزینه های انبارداری کاالهای تجاری که ش��اخص آن تن می باشد، کسر تن، 

تن محسوب می گردد.
ب: هزینه خدمات ماشینی برای هر بار صدور قبض انبار یاپیجک خروجی کلیه کاالها 250000 

ریال وصول می گردد و صدور مجدد نیز به همان میزان خواهد بود.
ج:هزینه باسکول برای هر وسیله)پر و خالی( 50000 ریال وصول می گردد.

د: وفق مصوبه گذشته
ه�: فرمول محاسبه انبارداری: وزن)تن( * مدت* نرخ*130

و: در خص��وص حیوان��ات زنده با توجه به کمبود امکانات نگه��داری در صورت ارائه تعهد برای 
ترخی��ص فوری آن ها، اقدام خواهد گردید در غیر این صورت هرگونه عواقب نگهداری ناش��ی از 
عدم ترخیص فوری متوجه صاحب حیوان می باش��د. بنابراین صاحب حیوان می بایست در اسرع 

وقت نسبت به ترخیص آن اقدام نماید.
ز: به دارو 30 درصد تخفیف ارائه می گردد.

در س��ال 1359 به منظور تمرکز امور مربوط به عملیات تخلیه و بارگیری انبارداری، و حفاظت 
کاال در اماک��ن گمرکی در یک س��ازمان واحد و ایجاد  هماهنگی بین س��ازمان های ذیربط و از 
بین بردن نابرابری های گذشته و در جهت حفظ منافع عموم از تاریخ تصویب این الیحه قانونی 
)1359/2/20( کلیه سهام شرکت سهامی انبارهای عمومی ایران ملی اعالم و سهام ملی شده به 

مالکیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان صاحب سهام منتقل گردید. 
 تبصره 1: اساسنامه شرکت با توجه به مسئولیت ها و وظایف فعلی و آتی شرکت تنظیم گردیده 

و ضمیمه است.
 تبصره 2: آیین نامه اس��تخدامی شرکت به وسیله وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و پس از 

تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
 تبصره 3: ضوابط مربوط به ارزیابی و بازپرداخت قیمت سهام بخش خصوصی پس از حسابرسی 
دقیق از وضع مالی ش��رکت و تعیین ارزش واقعی سهام با رعایت موازین قانونی تنظیم و پس از 

تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.
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اساسنامه1شرکتملیانبارهایعمومیوخدماتگمرکیایران2
 اساس��نامه ش��رکت ملی انبارهای عمومی و گمرکی ایران در تاریخ 1359/02/20 تعیین ش��د. 

شامل سه فصل به شرح ذیل است:

فصلاول:نام/نوع/موضوع/سرمایه/مدتومرکزاصلیشرکت
ماده1:نام ش��رکت:  ش��رکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران که اختصاراً از این 

پس شرکت نامیده می شود.
ماده2: نوع شرکت:  سهامی

ماده3:موضوع شرکت:
الف: انجام کلیه عملیات تخلیه، بارگیری، انبارداری و حفاظت کاالهای وارده به اماکن گمرکی 
) اعم از کاالهای وارداتی و صادارتی( و همچنین کلیه  عملیاتی که برای اجرای تش��ریفات قانون 

امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن و نیز آیین نامه اصول ایمنی انبارها الزم است.
 تبصره: منظور از اماکن گمرکی امکنه ای اس��ت که کاالهای مشمول انجام تشریفات گمرکی در 

آن نگهداری می شود.
ب: قب��ول و نگه��داری و تحویل کاالهایی که بر اس��اس تصویب نامه قانونی تأس��یس انبارهای 

عمومی مصوب 1340.6.11 به شرکت سپرده می شود.
 تبصره - شرکت نمی تواند کاالهای موضوع بند ب را در اماکن مذکور در بند الف نگهداری نماید.

ج: صدور قبض رسید و برگ وثیقه گواهی انبار و هر ورقه دیگری در قبال کاالهای موضوع بند 
ب که جهت نگهداری تحویل شرکت شده است.

 تبصره: نوع کاالهایی که می توان برای آن ها برگ وثیقه صادر کرد ش��ورای نظارت و هماهنگی 
تعیین خواهد نمود و به هر حال برای کاالهایی که در  اماکن موضوع بند الف نگهداری می شود 

نمی توان برگ وثیقه صادر نماید.
ماده4: س��رمایه و تعداد سهام شرکت:  سرمایه ش��رکت مبلغ 2370545000 ریال منقسم به 

1. اساسنامه شرکت در حقیقت سندی است که به آن اعتبار می دهد. و در آن خط مشی و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء 
شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومی و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگی تعیین جانشین مدیرانی که فوت 
یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول می شوند معین می گردد و کلیه مواد آن برای اعضاء الزم الرعایه می باشد و همان طوری که در زندگی یک شخص 
حقیقی سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش می شود در شخص حقوقی نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار می دهد و حدود اختیارات و وظایف 

مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگی عملکرد آنها در آن قید می گردد.
2. گزارش شده در بخش مقررات و قوانین سایت مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی ایران
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2370545 س��هم یک هزار ریال تماماً پرداخت شده و متعلق به دولت جمهوری اسالمی ایران 
 می باشد و نمایندگی صاحب سهام با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده5: مدت شرکت:  مدت شرکت نامحدود است.
ماده6: مرکز اصلی شرکت:  مرکز اصلی شرکت در تهران واقع در کیلومتر 13 جاده قدیم تهران 

کرج است.

فصلدوم:ارکانشرکت/وظایفشرکت
ماده7: شرکت دارای ارکان زیر است:

الف: مجمع عمومی
ب: شورای نظارت و هماهنگی

ت: هیأت مدیره
ث: مدیرعامل

ج: بازرس حسابرس

)مجمععمومی(:
ماده8: مجمع عمومی شرکت مرکب از وزرای امور اقتصادی و دارایی- بازرگانی و راه و ترابری 

است و ریاست آن با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده9: مجمع عمومی عادی در اواخر خرداد ماه هر سال بنا به دعوت هیأت مدیره و با حضور 

کلیه اعضاء مجمع تشکیل و تصمیمات آن با  اکثریت آراء قابل اجرا است.
 تبص��ره - اعضای هی��أت مدیره و مدیرعامل و بازرس ) حس��ابرس( بدون داش��تن حق رأی در 

جلسات مجمع عمومی شرکت می نمایند.
ماده10: مجمع عمومی عادی ممکن اس��ت بطور فوق العاده بنا به دعوت هیأت مدیره و بازرس 

تشکیل گردد.
 تبصره 1: دستور کار جلسه باید در دعوت نامه های مجمع عمومی عادی و یا فوق العاده قید شود.

 تبصره 2: مجمع عمومی یک نفر را به پیش��نهاد هیأت مدیره به س��مت دبیر مجمع انتخاب که 
صورت جلس��ات مجمع عمومی را پس از تصویب به امضای رییس مجمع رس��انیده و در پرونده 

مخصوصی نگهداری نماید.
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ماده11: وظایف مجمع عمومی عادی:  
الف:بررسی و تصویب برنامه عملیات و طرح های کلی شرکت و ارقام کلی بودجه جاری 
و سرمایه ای شرکت بودجه پیشنهادی باید حداقل دو هفته قبل از تشکیل جلسه از طرف 

هیأت مدیره برای کلیه اعضاء مجمع فرستاده شود.
ب: رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت با توجه به 
گزارش سالیانه هیأت مدیره و بازرس ) حسابرس(  گزارشات مذکور باید حداقل دو هفته 

قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار کلیه اعضاء مجمع عمومی قرار گیرد.
ت: اتخاذ تصمیم درباره تشکیل یا انحالل شرکت های فرعی و وابسته و هرگونه فعالیت 

بازرگانی در قالب فعالیت های شرکت.
ث:  اتخاذ تصمیم نس��بت به میزان ذخیره و اندوخته های پیشنهادی هیأت مدیره اجازه 

چگونگی استفاده از آن ها.
ج: انتخاب بازرس ) حسابرس(

ح: تصویب قرارداد حسابرسی با شرکت به پیشنهاد هیأت مدیره.
خ: تعیین خط مشی عمومی شرکت

د: انتخاب و تغییر مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره با توجه به ماده 16 اساسنامه.
ذ: اتخاذ تصمیم درباره هر موضوع دیگری که با رعایت مفاد این اساسنامه در صالحیت 

مجمع عمومی عادی بوده و در دستور جلسه قرار گرفته  باشد.
ماده12: وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

الف: تغییر مواد اساسنامه
ب: هرگونه تغییر در سرمایه شرکت

ت: انحالل شرکت

 )شوراینظارتوهماهنگی(
ماده13: شورای نظارت و هماهنگی از نمایندگان متخصص و با تجربه و تام االختیار که از طرف 

سازمان های زیر برای مدت دو سال انتخاب و  معرفی می گردند تشکیل می شود:
الف: وزارت بازرگانی

ب:گمرک ایران
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ت:سازمان بنادر و کشتیرانی
ث: راه آهن دولتی ایران
ج:  بانک مرکزی ایران

ح: اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران
خ:یک نفر از کارکنان انبارهای عمومی به انتخاب کارکنان.

ماده14: ش��ورای نظارت و هماهنگی در محل ش��رکت الاقل هفته ای یک بار به دعوت رییس 
شورا که نماینده وزارت بازرگانی خواهد بود تشکیل  می گردد لکن در هر مورد که یکی از اعضاء 

شورا یا هیأت مدیره الزم بداند از اعضاء شورا دعوت به عمل خواهند آورد.
جلس��ات شورا با حضور حداقل 5  نفر از اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء 

معتبر خواهد بود.
ماده15:ش��ورای نظارت و هماهنگی جانش��ین هیأت نظارت بر انبارهای عمومی موضوع ماده 
 12تصویب نامه قانونی تأس��یس انبارهای عمومی مصوب 1340.6.10 خواهد بود و به استثنای 
اموری که به موجب این اساسنامه به عهده ارگان دیگری از شرکت واگذار گردیده کلیه وظایف 
هیأت نظارت بر انبارهای عمومی به عهده شورای مذکور خواهد بود و عالوه بر وظایف مندرج در 

قانون مزبور موارد زیر نیز جزء وظایف شورای نظارت و  هماهنگی می باشد.
الف:بررسی مشکالت طرح شده از طرف شرکت و اظهار نظر در مورد رفع آن.

ب:بررسی مشکالت سازمان های مربوط در ارتباط با وظایف شرکت.
ت: اظهار نظر مشورتی در مورد آیین نامه های مربوط به شرکت.

ث:اظهار نظر در مورد دستورالعمل های صادره وسیله شرکت.
ج:نظ��ارت بر نحوه اجرای وظایف ش��رکت از طریق عزیمت به واحدهای اجرایی و ارائه 

نظرات اصالحی.
ح: ایجاد هماهنگی بین سازمان های مربوط در جهت رفع مشکالت شرکت.

 تبصره: س��ازمان های مربوط موظفند بر اساس مصوبات شورا نسبت به اجرای تصمیمات متخذه 
اقدام نمایند.

)هیأتمدیره(
ماده16:هیأت مدیره ش��رکت مرکب از چهار نفر شامل مدیرعامل و سه عضو دیگر خواهد بود 
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که به شرح زیر نصب و یا عزل می شوند:
ال�ف:مدیرعامل به پیش��نهاد گمرک ای��ران و موافقت وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و 

تصویب مجمع عمومی از بین افراد ذیصالح و با تجربه در موضوع فعالیت شرکت.
ب: س��ه عضو دیگ��ر هیأت مدیره ب��ه پیش��نهاد مدیرعامل و تصوی��ب مجمع عمومی. 
 مدیرعام��ل و اعضاء هیأت مدی��ره به طور موظف و تمام وقت در ش��رکت انجام وظیفه 
می نمایند و اش��تغال آن ها در مدت تصدی به مش��اغل دولتی و خصوصی ممنوع خواهد 
بود. هر یک از اعضاء هیأت مدیره به تشخیص مدیرعامل مسئولیت اداره قسمتی از امور 

شرکت را بر عهده خواهد داشت.
ماده17: مدیرعامل و اعضاء هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب می شوند و تجدید انتخاب 

آنان بالمانع است.
 ماده18: بعد از انقضاء دوره تصدی هیأت مدیره مادام که هیأت مدیره جدید انتخاب نشده اند 

اعضاء سابق کماکان وظایف خود را انجام خواهند داد.
 م�اده19: در ص��ورت عزل هر یک از اعض��اء هیأت مدیره مدت عضوی��ت عضو منتخب جدید 

همزمان با سایر اعضاء هیأت مدیره به اتمام می رسد.
ماده20:جلسات هیأت مدیره بر حسب تشخیص و به دعوت مدیرعامل و یا به پیشنهاد دو نفر 

از اعضاء هیأت مدیره الاقل هفته ای یک بار تشکیل  می گردد.
ماده21: جلسات هیأت مدیره با حضور حداقل سه نفر از اعضاء هیأت مدیره رسمیت داشته و 

در هر صورت تصمیمات متخذه با اکثریت سه رأی  معتبر است.
 تبصره: خالصه تصمیمات هیأت مدیره در دفتری ثبت و توس��ط اعضاء حاضر در جلسه امضاء و 

در مرکز شرکت نگهداری می شود.
 وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

ماده22: به اس��تثنای وظایف و اموری که به موجب مفاد صریح این اساس��نامه و یا به موجب 
الیحه قانونی اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب1351 در صالحیت مجمع عمومی است.

هیأت مدیره نسبت به اداره، امور شرکت در حدود موضوع شرکت دارای اختیارات تام بوده و در 
انجام امور  زیر دارای اختیارات و صالحیت تام می باشد:

الف:پیش��نهاد تشکیالت شرکت بنا به پیش��نهاد مدیرعامل با رعایت قوانین و مقررات 
موضوعه با مشارکت سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
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ب: تهیه آیین نامه اس��تخدامی و مالی و معامالتی ش��رکت و پیشنهاد آن به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی جهت تقدیم به هیأت وزیران.

ت:تصویب کلیه آیین نامه ها و مقررات داخلی شرکت بنا به پیشنهاد مدیرعامل تنظیم و 
تصویب دستورالعمل های نحوه انجام عملیات مندرج در ماده 3  اساسنامه.

 تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل های موضوع این بند که با امور گمرکی ارتباط داشته باشد با 
مشارکت قبلی گمرک ایران خواهد بود.

ث: اخذ تصمیم نسبت به قراردادها و معامالت با رعایت مفاد آیین نامه مالی و معامالتی 
شرکت.

ج: اجازه تحصیل اعتبار و استقراض.
ح: تأسیس یا انحالل شعبه، نمایندگی و مجتمع های شرکت در هر نقطه از کشور.

خ: اجازه احداث هرگونه ساختمان و انبار و توسعه و تکمیل آن ها.
د: تعیین نماینده شرکت در هیأت مدیره شرکت های وابسته به پیشنهاد مدیرعامل.

ذ: تعیین صاحبان امضای مجاز و تعهدآور شرکت.
ر: تهیه ارقام کلی بودجه جاری و سرمایه ای شرکت برای تصویب مجمع عمومی.

ز: تهیه برنامه عملیات و طرح های کلی شرکت جهت تصویب مجمع عمومی.
س: پیشنهاد هرگونه مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی به مجمع عمومی.

ش: پیشنهاد در مورد تشکیل و یا انحالل شرکت های وابسته به مجمع عمومی.
ص: پیشنهاد خرید و فروش و واگذاری سهام شرکت  های وابسته به مجمع عمومی.

ض: تهیه گزارش هیأت مدیره و ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه و پیشنهاد میزان 
ذخیره ها و اندوخته های شرکت و دستور کار جلسه مجمع عمومی.

ط:حفظ حقوق شرکت به طور کلی و استیفاء حقوق شرکت از هر شخص اعم از حقیقی 
یا حقوقی و اقامه هر نوع دعوی بدین منظور اعم از حقوقی یا  جزایی علیه هر شخص و 
دفاع در قبال دعاوی مطروحه علیه شرکت توسط هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی و 
تعقیب آن تا مرحله فرجامی با حق دعوی خسارت و صلح و سازش و تعیین وکیل سازش 
و ادعای جعل نس��بت به س��ند طرف و اس��ترداد آن و تعیین جاعل و تعیین مصدق و 
کارشناس و پرداخت دستمزد کارشناس یا کارشناسان و استرداد دعوی و دعوی متقابل 
و جوابگویی به آن دعوی و جلب ثالث و دفاع از آن دعوی و حق درخواست  صدور برگ 
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اجرای��ی و تعقیب عملی��ات اجرایی و اخذ محکوم به و مراجعه ب��ه ادارات ثبت و صدور 
اجراییه علیه متعهدین ش��رکت و تقاضای صدور سند  مالکیت بنام شرکت و حق تعیین 
وکی��ل با حق توکی��ل ولو کراراً و عزل وکیل و وکیل توکیلی و پرداخت حق مش��اوره و 

حق الوکاله به وکالی انتخابی.
 عق��د ه��ر نوع قرارداد و فس��خ و اقاله آن ها و خرید و فرش و اموال منق��ول و غیر منقول بنام و 
برای ش��رکت به هر نحوی که مصالح شرکت اقتضا نماید با حق اسقاط خیارات و انجام معامالت 
رهنی و ش��رطی و اجاری و اس��تیجاری با هر شخص اعم از حقیقی یا حقوقی با هر قید و شرط 

و به هر مدت.

)مدیرعامل(
ماده23:مدیرعامل باالترین مقام اجرایی ش��رکت بوده و مسئول اجرای مصوبات هیأت مدیره 
در حدود مفاد این اساس��نامه می باش��د. مدیرعامل مسئول حس��ن جریان امور و حفظ حقوق و 
منافع و اموال شرکت بوده و برای اداره امور شرکت و اجراء مصوبات هیأت مدیره دارای حقوق 
و اختیارات تام بوده و نمایندگی ش��رکت را در مقابل کلیه مقامات و اش��خاص اعم از حقیقی یا 

حقوقی دارا می باشد.
ماده24: مدیرعامل حق نصب و عزل کلیه کارکنان و رؤسای شعب شرکت و اتخاذ تصمیم در 

مورد کلیه امور پرسنلی با رعایت مقررات و آیین نامه های موضوعه را دارد.
م�اده25: مدیرعام��ل می تواند قس��متی از اختیارات خود را به اعضاء هی��أت مدیره و مدیران 
و رؤس��ای ش��عب ش��رکت تفویض نماید. بدیهی اس��ت  تفویض اختیار موجب سلب مسئولیت 

مدیرعامل نخواهد بود.

بازرس)حسابرس(
ماده26:مجمع عمومی بازرس قانونی ) حسابرس( را برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

 وظایف بازرس ) حسابرس(
ماده27: رس��یدگی به ترازنامه و حس��اب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و تأیید صحت و 
تصدیق و مطابقت آن ها با دفاتر ش��رکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به 
مجمع عمومی، بازرس ) حسابرس( مکلف است گزارش مربوط به ترازنامه و حساب سود و زیان 
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ش��رکت را حداقل بیست روز قبل از تشکیل مجمع عمومی س��الیانه همراه با گزارش مربوط به 
وضع عمومی ش��رکت تسلیم هیأت مدیره نماید، هیأت مدیره گزارش  بازرس را همراه با نظریه 

خود و ترازنامه و حساب سود و زیان به مجمع عمومی تسلیم خواهد نمود.
ماده28: بازرس می تواند در هر موقع اموال و دارایی و بدهی ش��رکت را مورد رس��یدگی قرار 
داده و هر زمان مقتضی بداند به کلیه دفاتر و قراردادهای شرکت مراجعه نماید و مدیران شرکت 

مکلفند کلیه تسهیالت الزم را در انجام وظایف بازرس فراهم نمایند.
ماده29: بازرس موظف اس��ت عملیات مالی و محاس��باتی و حس��اب دارایی و بدهی شرکت را 
الاقل در هر س��ال دو مرتبه رسیدگی نموده و نظر خود  را نسبت به صحت و سقم آن به مجمع 

عمومی گزارش دهد.
ماده30: بازرس موظف است در هر مورد که متوجه قصور و سوء جریاناتی در امور شرکت شد 

مراتب را به مجمع عمومی گزارش دهد.
 ماده31: بازرس می تواند عنداللزوم مستقیماً از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

ماده32: بازرس می تواند در صورت اقتضاء به مسئولیت خود از نظر کارشناسان استفاده نماید 
مش��روط بر آن ک��ه آنان را قباًل به ش��رکت معرفی و  موافقت هیأت مدیره را نس��بت به میزان 
دس��تمزد آنان اخذ نموده باش��د، در این صورت شرکت موظف به پرداخت دستمزد کارشناسان 

می باشد.

فصلسوم:مقرراتمتفرقه
ماده33: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال 

پایان می یابد.
ماده34: هیأت مدیره مکلف است هر شش ماه یک بار صورت دارایی و بدهی شرکت را تنظیم 

و به بازرس تسلیم نماید.
ماده35: هیأت مدیره مکلف اس��ت بعد انقضاء سال مالی صورت دارایی و بدهی و نیز ترازنامه 
و حس��اب عملکرد و حس��اب سود و زیان شرکت را  به ضمیمه گزارش��ی درباره فعالیت و وضع 
عمومی ش��رکت طی س��ال مالی مزبور تنظیم و الاقل یک ماه قبل از تش��کیل مجمع عمومی 

سالیانه در اختیار  بازرس قرار دهد.
 ماده36: تعیین نرخ اس��تهالک انواع دارایی برای ش��رکت تابع نرخ های تعیین شده در قانون 
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مالیات های مستقیم خواهد بود.
ماده37:شرکت مکلف است عالوه بر ذخیره مخصوص پیش بینی شده در ماده 13 تصویب نامه 
قانونی تأس��یس انبارهای عمومی، پنج درصد از س��ود  ویژه را به عنوان اندوخته قانونی منظور 

نماید.
م�اده38: باقیمانده س��ود ویژه حاصل از عملیات ش��رکت پس از وض��ع مبالغی که به موجب 
مقررات این اساس��نامه و یا قانوناً بایس��تی موضع گردد به حس��اب خزانه داری کل کش��ور واریز 

می شود.
ماده39: مدیر گمرک هر محل موظف اس��ت در صورت مش��اهده هرگونه قصور و تخلف و یا 
عدم انجام مصوبات هیأت مدیره و دستورالعمل ها و آیین نامه ها و وظایف قانونی شرکت در رابطه 
با امور گمرک از ناحیه مس��ئولین شرکت موارد را به مس��ئولین انبارهای عمومی محل به طور 
ش��فاهی و کتبی  منعکس نماید تا در اس��رع وقت نسبت به رفع و حل مشکالت مورد نظر اقدام 
نمایند و در صورتی که به موقع اقدامی به عمل نیاید موضوع را با ذکر  دالئل و نوع مش��کالت و 

نواقص جهت اتخاذ تصمیم الزم به هیأت مدیره شرکت گزارش کند.
ماده40: ش��رکت موظف است در اجرای تکالیف قانونی ناشی از قانون امور گمرکی و آیین نامه 
اجرایی آن در بخش��نامه ها و دس��تورات گمرک ایران  امکانات و تسهیالت و همکاری الزم را به 

درخواست گمرک هر محل فراهم سازد.
م�اده41: گم��رک می تواند در هر موقع که ضروری و الزم باش��د برای کنت��رل و جلوگیری از 
هرگونه اختالف و اشتباه و نقل و انتقال احتمالی کاال و  تطبیق دفاتر به مسئولین شعبات انبارها 
مراجعه و نس��بت به بررس��ی دفاتر و مدارک و موجودیت کاالهای انبارها رس��یدگی های الزم 

معمول دارد و  مسئولین انبار نیز مکلف به همکاری و ایجاد تسهیالت الزم می باشند.
م�اده42: آن قس��مت از مقررات تصوی��ب نامه قانونی م��ورخ 1340.6.11 و آیین نامه مصوب 
1340/10/2  هی��أت وزی��ران مربوط به انبارهای عمومی  و اصالح��ات بعدی آن که با مفاد این 

اساسنامه و وظایف پیش بینی شده برای ارگان های این شرکت متناقض است لغو می شود.
ماده43: در مورد مس��ائلی که در این اساس��نامه پیش بینی نش��ده طبق مقررات قانون اصالح 

قسمتی از قانون تجارت و سایر قوانین و مقررات جاریه  عمل خواهد شد.
در س��ال 1378، برای پرداخت بخش��ی از بدهی های دولت به صندوق بازنشس��تگی کشوری و 
س��ازمان تأمین اجتماعی صد درصد )100درصد( سهام دولت و سایر حقوق و امتیازات مربوط 
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در ش��رکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی به صندوق بازنشس��تگی کشوری وسازمان 
تأمین اجتماعی که براس��اس اصل یکصدو بیس��ت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 
و به اس��تناد تصویب نامه ش��ماره .53409 ت 22288 ه� مورخ 1378.10.7 به عنوان تصمیم 
هیأت وزیران اتخاذ شد،  واگذار گردید تا طبق مقررات قانون تجارت و با رعایت قوانین و مقررات 
مربوط اداره ش��ود. صندوق بازنشستگی کشوری موظف شد اقدامات قانونی را در مورد مالکیت 
س��هامی که به آن واگذار شد، معمول دارد و سازمان بورس اوراق بهادار تهران ملزم شد حسب 
درخواس��ت س��ازمان بازنشس��تگی کش��وری حداکثر ظرف 3 ماه از تاریخ درخواست نسبت به 
قیمت گذاری س��هام واگذار ش��ده برابر ضوابط بورس اقدام و گزارش مربوط را به سازمان مذکور 

اعالم نماید.
از زمان واگذاری س��هام این ش��رکت به تأمین اجتماعی، واژه ملی از نام شرکت حذف گردید و 
به نوعی این شرکت از حالت انحصاری خارج گردید اما با گذشت 8 سال از این اقدام، شاهدآن 
هس��تیم که هیچ ش��رکت دیگری در این حوزه وارد نشده است. شاید بتوان گفت فضای موجود 
انبارداری در ایران و عدم وجود عامل انگیزش��ی برای ورود به  این حوزه از دسته عواملی باشند 
که بی میلی حضور و ورود به این عرصه را رقم زده اس��ت. ناگفته نماند که ش��رکت انبارداری 
عمومی و خدمات گمرکی با سابقه 54 ساله در حوزه انبارداری تمام فعالیت های گمرکی کشور 
و همچنی��ن انبارداری در حوزه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را در انحصار خود قرار داده اس��ت 
و این گونه ش��انس برای حضور و فعالیت س��ایر شرکت ها کمرنگ شده است. برای نمونه شرکت 
طریق القدس یکی از ش��رکت هایی اس��ت وارد این عرصه گردید اما به دلیل عدم تجربه کافی و 

توان رقابتی با این شرکت از صحنه رقابت حذف گردید.

3-گمرکوپذیرشانبارها
گمرک جمهوري اس��المي ایران سازماني دولتي تابع وزارت امور اقتصادي و دارایي است که به 
عنوان مرزبان اقتصادي کش��ور نقش مح��وري و هماهنگ کننده را در مبادي ورودي و خروجي 
کشور دارد و مسئول اعمال حاکمیت دولت در اجراي قانون امورگمرکي و سایر قوانین و مقررات 
مرب��وط به ص��ادرات و واردات و عبور )ترانزیت( کاال و وصول حقوق ورودي و عوارض گمرکي و 
مالیات هاي مربوطه و الزامات فني و تس��هیل تجارت است. گمرک جمهوري اسالمي ایران براي 
انجام وظایف قانوني خود، سطوح واحدهاي اجرایي مورد نیاز را بدون رعایت ضوابط و تقسیمات 
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کش��وري و ماده )30( قانون مدیریت خدمات کشوري، متناسب با حجم و نوع فعالیت ها تعیین 
مي نماید. تشکیالت گمرک و واحدهاي اجرایي متناسب با وظایف و مأموریت هاي محوله توسط 
گمرک جمهوري اس��المي ایران تهیه مي ش��ود و پس از تأیید وزیر ام��ور اقتصادي و دارایي به 
تصویب هیأت وزیران مي رسد. گمرک جمهوري اسالمي ایران شامل ستاد مرکزي گمرک ایران 

و گمرک هاي اجرایي است. وظایف و اختیارات گمرک جمهوري اسالمي ایران عبارتند از:
1. اعمال سیاست هاي دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کاال؛

2. تشخیص و وصول حقوق ورودي و سایر وجوه قابل وصول قانوني توسط گمرک ایران؛
3. انج��ام تش��ریفات قانوني ترخی��ص و تحویل کاال به صاحب یا نماین��ده قانوني وي و 
بررس��ي اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسر دریافتي یا 

استرداد اضافه دریافتي؛
4. کنترل و نظارت بر امر عبور کاال از قلمرو کشور؛

5. اجراي قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه هاي مرزي، مرزنشینان و پیله وران؛
6. اعمال مقررات گمرکي درباره معافیت ها و ممنوعیت ها در بخش هاي صادرات قطعي، 
ص��ادرات موق��ت، واردات قطعي، واردات موقت، کران بري )کابوت��اژ(، عبور داخلي کاال، 
انتقالي، معامالت پایاپاي مرزي، فروش��گاه هاي آزاد، بسته ها و پیک هاي سیاسي و پست 

بین الملل؛
7. اج��راي قوانی��ن و مقررات مربوط ب��ه تخلفات و قاچاق گمرک��ي، کاالهاي متروکه و 

ضبطي؛
8. پیش بیني و فراهم نمودن زیرس��اخت هاي مورد نیاز براي اجرا و اس��تقرار سامانه ها، 

رویه ها و روش هاي نوین همچون پنجره واحد در فعالیت هاي گمرکي؛
9. جمع آوري، تجزیه و تحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کاال؛
10. بررسي و شناخت موانع نظام گمرکي و برنامه ریزي در جهت رفع آنها؛

11. اظهارنظر درباره پیش نویس طرح ها، لوایح، تصویب نامه هاي مرتبط با امورگمرکي؛
12. اتخاذ روش هاي مناس��ب جهت هدایت و راهبري دعاوي حقوقي و قضایي در رابطه 

با امورگمرکي؛
13 آم��وزش کارکنان و نظارت و انجام بازرس��ي اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کش��ف 

تخلف و تقصیرات اداري آنان؛
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14. بازرس��ي از واحدهاي اجرایي گمرکي و نظارت بر عملکرد آنها و س��اماندهي کمي و 
کیفي مبادي ورودي و خروجي؛

15. رسیدگي و حل اختالفات ناشي از اجراي قانون و مقررات گمرکي في مابین گمرک 
و صاحب کاال برابر قوانین و مقررات مربوطه؛

16. گس��ترش ارتباط��ات بین المللي، انعقاد تفاهم نام��ه و موافقت نامه هاي گمرکي دو یا 
چندجانب��ه، عضویت و تعامل فعال با س��ازمان هاي بین الملل��ي و گمرکي با رعایت اصل 

هفتاد و هفتم )77( قانون اساسي و قوانین مربوطه؛
17. رعای��ت توصیه هاي س��ازمان جهاني گمرک، قرارداده��اي بازرگاني و توافقنامه هاي 

منعقده یا پایاپاي در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه؛
18. رعایت مفاد قانون اجراي سیاست هاي کلي اصل چهل و چهارم )44( قانون اساسي 

به منظور واگذاري امور غیرحاکمیتي گمرکي به بخش هاي خصوصي و تعاوني؛
19. اس��تفاده از فناوري ه��اي نوین و تجهیز اماکن گمرکي به ابزارهاي پیش��رفته جهت 

افزایش کارایي و بهبود انجام تشریفات گمرکي؛
20. تمهیدات الزم براي تسهیل امور تجاري، تشویق صادرات و گسترش عبور کاال؛

21. تسهیل فرایندهاي گمرکي با هدف توسعه گردشگري؛
22. انجام سایر وظایف گمرکي به موجب قانون امورگمرکي و یا سایر قوانین و مقررات؛

بخش چهارم قانون امور گمرکی در رابطه با نگهداری کاال در اماکن گمرکی می باشد. مفاد این 
بخش به شرح ذیل می باشد:

بخشچهارمقانونامورگمرکی/نگهداریکاالدراماکنگمرکی

فصلاول:انبارهايگمرکيومسئولیتنگهداريکاال
مبحثاول:انبارهايگمرکي

ماده23: منظور از انبارهاي گمرکي اعم از انبار مس��قف، غیرمس��قف و محوطه، اماکني اس��ت 
که براي نگهداري کاالهاي ورودي و صدوري تأس��یس و توسط مراجع تحویل گیرنده کاال اداره 
مي ش��ود. هر جا ضرورت هاي تجاري ایجاب نماید گمرک اجازه تأس��یس این انبارها را صادر و 
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ترتیب��ات کنترل ه��اي گمرکي را تعیین مي نماید. مراجع تحویل  گیرن��ده کاال ملزمند مفاد این 
قانون را رعایت نمایند)1-44(.

)1-44 ( به طور کلی هر کجا عنوان اداره گمرک با پسوند نام بندر یا اسم خاص دیگری خوانده 
می شود، آن محل انبار گمرکی به مفهوم ماده 23 می باشد. مثل »گمرک تهران« ، »گمرک بندر 
امام« و غیره و اعم از مجتمع انبارها و محوطه ها و باراندازهایی که به وس��یله بخش خصوصی 

تأسیس گردیده، یا متعلق به بخش دولتی باشد.
تبص��ره: مراجع تحویل گیرنده که کاالي گمرک نش��ده را با موافقت گمرک نگهداري مي  نمایند 

مي  توانند به توسعه تأسیسات و انبارهاي مورد نیاز در محدوده داراي مجوز اقدام نمایند.
ماده24: مدت مجاز نگهداري کاال در انبارهاي گمرکي از تاریخ تحویل کاال به این اماکن س��ه 

ماه است.
در صورت تقاضاي کتبي صاحبان کاال یا شرکت هاي حمل  و نقل در مورد کاالي عبوري و وجود 
علل موجه به تشخیص گمرک و با پرداخت هزینه انبارداري تا تاریخ موافقت گمرک این مدت 
حداکثر تا دو ماه دیگر قابل تمدید است. درصورتي که ظرف مهلت مقرر صاحب کاال براي انجام 
تش��ریفات گمرکي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننماید کاال مش��مول مقررات متروکه مي شود. 
چنانچه کاال به انبارهاي گمرکي متعدد منتقل و نگهداري ش��ود مدت توقف از زمان ورود کاال 
به اولین انبار گمرکي محاس��به مي ش��ود. مهلت توقف مرسوالت پستي غیرتجاري تابع مقررات 

پست است.
تبص��ره 1: درصورتي که امکانات الزم براي نگهداري کاالي فاسدش��دني و کاالیي که نگهداري 
)45( آن هزینه اضافي ایجاد مي کند، در انبارهاي گمرکي موجود نباش��د، باید بالفاصله پس از 
تخلیه و تحویل، ترخیص و یا با مس��ؤولیت صاحب کاال و نظارت گمرک به انبار مناسب منتقل 
ش��ود. در غیر این  صورت، مرجع تحویل گیرنده هیچ  گونه مس��ئولیتي در قبال ضایع یا فاس��د 

ش�دن آن ها ندارد و گمرک بالفاص�له مقررات متروکه را در مورد آن کاال اعمال مي نماید.
)45(: اصوال مهلت س��ه ماهه ای برای توقف کاال در انبارهای گمرکی طبق قانون قائل می شوند 
جز در مورد کاالهای فاسد شدنی یا خطرناک یا آتش زا قطعا صرف »هزینه اضافی« که تعریف 
مشخصی از آن نشده است مانع از استفاده از مهلت داده شده در این ماده نمی شود و نمی توان 
صاحب کاال را به ترخیص فوری مجبور نمود یا صاحبان انبار را از قبول مس��ئولیت نگهداری و 
مراقبت از کاال مبری دانست یا اینکه بالفاصله مقررات متروکه را اعمال کرد. پیش از این طبق 
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قانون و آیین نامه 1350 و 1351 عالوه بر کاالهای فاس��د ش��دنی آتش زا و کاالهای خطرناک 
چنین مقرر ش��ده بود که کاالهایی که نگهداری ش��ان هزینه های اضاف��ی ایجاب می کند، مانند 
حیوانات زنده باید بالفاصله ترخیص ش��ود و گرنه گمرک یا بندر هیچ گونه مس��ئولیتی در قبال 
ضایع یا فساد شدن یا نگهداری آن ها ندارد. بنابراین فرق است بین عبارت »ایجاد هزینه اضافی« 

و »ایجاب هزینه اضافی«.
تبصره 2: چنانچه ظرف یک ماه )46( کاالهایي که براي آن سند ترخیص یا فروش صادر گردیده 
اس��ت از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروکه مي شود. این مهلت با اعالم موافقت مرجع 

تحویل گیرنده و گمرک قابل تمدید است.
)46(: قطعا منظور فقط مواردی است که خروج کاال از انبارهای گمرکی از لحاظ گمرک و بطور 

کلی طبق مقررات هیچ مانعی ندارد.
تبصره 3: تا زماني که کاال به انتظار اعالم نظر قطعي گمرک در انبارهاي گمرکي متوقف گردد، 

کاال متروکه نمي شود.
تبصره 4: تعیین مهلت توقف کاال در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني 
مناطق مذکور در اختیار س��ازمان هاي مس��ؤول این مناطق اس��ت. کاالهایي که در این مناطق 
پس از انقضاء مهلت هاي اعطائي توس��ط س��ازمان هاي مذکور مهلت منقضي، اعالم مي شوند نیز 

مشمول مقررات )48( کاالي متروکه مي گردند.
48: اص��وال همانط��ور که در این تبصره ذکر ش��ده، کاالی موجود در مناط��ق آزاد تابع قانون و 
مقررات مربوط به خود اس��ت و نیازی نیس��ت در گمرک برای آنها تعیین تکلیف شود، حال اگر 

قرار است مقررات متروکه ای هم در این مناطق باشد طبق همان مقررات رفتار می شود. 

مبحثدوم:مسؤولیتحفظونگهداريکاالدرانبارهايگمرکي
م�اده25: مس��ؤولیت حفظ و نگه��داري کاالي موجود در انبارهاي گمرک��ي از هنگام تحویل 

گرفتن تا زمان تحویل دادن آن با مرجع تحویل گیرنده کاال است.
مرجع تحویل گیرنده مکلف اس��ت کاالي موجود در انبارهاي گمرکي را در مقابل خطرات ناشي 
از آتش  سوزي، اشتعال و انفجار بی�مه نماید و حق بیمه مربوطه را به هنگام ترخیص از صاحب 
کاال وصول کند. درصورتي که کاالي تحویلي به انبارهاي گمرکي به  موجب بیمه نامه معتبر که 
شماره آن باید در هنگام تحویل کاال در اظهارنامه اجمالي یا بیانیه یا اسناد معتبر دیگر به مرجع 
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تحویل گیرنده اعالم گردد، بیمه باشد، تا زماني که بیمه نامه مزبور داراي اعتبار است، کاال تحت 
پوش�ش آن است و براي این مدت حق بیم�ه توسط مرجع تحویل  گیرنده دریافت نمي گردد.

تبص��ره 1: ارزش کاال ب��راي دریافت حق بیمه و پرداخت غرام��ت در مورد کاالي تجاري ارزش 
»س��یف« است که در اس��ناد خرید تعیین مي گردد. در مواردي که اس��ناد ارائه نشود ارزش به 

موجب مفاد این قانون تعیین مي شود.
تبص��ره 2: در مس��یر حمل عب��ور داخلي )49( اداري مس��ؤولیت حفاظت کاال حس��ب مورد با 

عبوردهنده است.
تبصره 3: در مواردي که مرجع تحویل  گیرنده مس��ؤولیت )50( باربري کاال را نیز برعهده دارد، 

خسارات وارده به هنگام باربري نیز مشمول این ماده مي شود.
تبصره 4: درصورتي که کاال با روش اعتبار اس��نادي وارد گردد فقط ارائه یک نسخه از بیمه نامه 

معتبر در زمان ترخیص کاال کافي است.
تبصره 5: چنانچه تصویر بیمه  نامه داراي اعتبار زماني کاالي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده 
ب��ه  طور کتبي با ذکر تعهد و تأیید اصالت بیمه نامه در زمان اظهار به گمرک ارائه گردد آن کاال 

مشمول پرداخت حق بیمه محلي نمي گردد.
 )49(: منظ��ور از عبور داخلی اداری همان »ترانزیت داخلی اداری« اس��ت. عموما حمل و نقل 
کاالی گمرک نش��ده به وس��یله گمرک تحت این عنوان خوانده می ش��ود، ترانزیت به معنای 

جابجایی یا نقل و انتقال کاال یا مسافر است. 
)50(: منظور باربری در انبار و محوطه ها است، نه باربری در ضمن ترانزیت کاال. 

م�اده26:در غیر از موارد مذکور در م��اده )25( این قانون و موارد قوه قهریه )فورس ماژور( و 
خس��ارت ناشي از کیفیت کاال یا بدي بسته بندي، درصورتي که کاال در مدت توقف در انبارهاي 

گمرکي از بین برود یا آسیب ببیند، مرجع تحویل گیرنده مسؤول پرداخت)51( غرامت است.
)51(: مواردی مثل از بین رفتن کاال در ضمن صورت برداری در انبار )»Inventory« انوانتر( 
که ممکن است کاال از بین برود، یا از بین رفتن کاال در ضمن ارزیابی با مباشرت صاحب کاال یا 

بدون مباشرت صاحب کاال هم پیش می آید که بدین ترتیب تعیین تکلیف نشده است. 
تبصره 1: پرداخت غرامت یا صرف نظر کردن صاحب کاال از دریافت آن رافع مس��ؤولیت مرجع 
تحویل  گیرنده در مورد حقوق دولت نیست و در صورت ثبوت تقصیر و احراز تخلف باید حقوق 

ورودي متعلق به کاالي از بین رفته را پرداخت نماید.
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تبصره 2: چنانچه مرجع تحویل  گیرنده، گمرک و مرتکب )52(، کارمند گمرک باش��د خسارت 
به  وسیله گمرک جبران و سپس از کارمند متخلف مطالبه و وصول مي شود.

)52(: منظور از عبارت »مرتکب کارمند گمرک باش��د« در این تبصره از لحاظ اینکه انباردار یا 
ارزیاب گمرک ضمن ارزیابی موجب بروز خسارت شود، مشخص نیست.

فصلدوم:انبارهاياختصاصي،انبارهاوس�ردخانههايعموميرس�ميو
گمرکاختصاصي

م�اده27: منظور از انبار اختصاصي انباري اس��ت خ��ارج از انبارهاي گمرکي که کاالي گمرک 
نشده متعلق به شخص)54( خاص با شرایط مقرر در این فصل در آن نگهداري مي شود. صاحب 
کاال مي تواند کاالي گمرک نشده متعلق به خود را به منظور انجام یا اتمام تشریفات گمرکي در 
انبار اختصاصي تحت نظارت نزدیکترین گمرک طبق شرایط مقرر در این فصل نگهداري کند.

 )54(: منظور از »شخص ثالت « این است که هر انبار اختصاصی بیش از یک شخص به عنوان 
دارنده انبار اختصاصی ندارد. یعنی همان صاحب کاال که البته صاحب کاالیی که در سال حجم 
قاب��ل توجه��ی کاال وارد می کند و همین امر می تواند یکی از دالیل موافقت گمرک با تاس��یس 

انبار اختصاصی باشد. 
تبصره: شرایط فیزیکي انبار اختصاصي، نحوه اداره و زمان مجاز نگهداري و چگونگي سرشماري 
کاال و ش��یوه بازرسي از انبار به  موجب آیین نامه اي است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این 

قانون توسط گمرک تهیه مي شود و به  تصویب هیأت وزیران مي رسد.
ماده28: گمرک درصورتي مي تواند با انتقال و نگهداري کاال در انبار اختصاصي موافقت نماید 

که حقوق ورودي متعلق به آن تضمین شود و کاال از انواع مجاز و مجاز)55( مشروط باشد.
درصورتي که کاال از نوع مجاز باش��د و یا مجوزهاي الزم هنگام انتقال به انبار توسط واردکننده 
ارائه شود میزان تضمین معادل حقوق ورودي است. انتقال کاال به انبار اختصاصي با صدور پروانه 

عبور داخلي )56( انجام مي  گردد.
 )55(: ب��ه ط��ور قطع تا زمانی که مجوزهای ورود اخذ نش��ده اس��ت پذی��رش آن کاال در انبار 
اختصاصی امکان پذیر نیس��ت، بنابراین کاالی مجاز مش��روط مصداق پیدا نمی کند، زیرا اصوال 
ورود کاال به کشور طبق قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 04/07/1372 موکول به ثبت 
س��فارش است و به هنگام ثبت سفارش در مورد کاالهای مشروط متقاضی نخست و قبل از هر 
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اقدامی مجوز اخذ می کند و سپس ثبت سفارش امکان پذیر می شود.
بدیهی است اگر مجوز داده نشود، عمال ثبت سفارش هم انجام نمی گیرد و لذا ورود چنین کاالیی 
اگ��ر هم صورت گیرد به انبار اختصاصی قابل انتقال نیس��ت. در همین ماده عبارت »مجوزهای 
الزم هنگام انتقال به انبار توسط وارد کننده ارائه شود« به این معناست که کاالی مشروطی که 
قبال مجوز دریافت نکرده حاال هنگام انتقال اگر ارائه ش��ود م��ی تواند به انبار اختصاصی انتقال 
یابد. حاال معلوم نیست چگونه امکان دارد ضمن انتقال با چه فاصله زمانی با وجود مراحل نسبتا 
پیچیده ثبت سفارش و اخذ مجوز، چنین امری امکان پذیر باشد و اگر موفق به اخذ مجوزهای 

الزم نشد چه اتفاقی می افتد؟
)56(: منظور از عبور داخلی همان »ترانزیت داخی« است.

م�اده29:مدت مج��از توقف کاال، در انبارهاي اختصاصي محدود ب��ه مهلت هاي مقرر در ماده 
)24( این قانون نیست و مهلت آن از طرف گمرک ایران تعیین مي شود.

درصورتي که تا پایان مهلت مقرر صاحب کاال نس��بت به انجام تش��ریفات گمرکي اقدام ننماید، 
به  نحو ذیل اقدام مي شود:

الف:چنانچه کاال از نوع مجاز باش��د یا صاحب کاال مجوزهاي الزم را اخذ و ارائه نماید، 
گمرک مکلف اس��ت حقوق ورودي متعلقه به کاال را از محل تضمین آن تأمین و پس از 

وصول، پروانه ورود قطعي صادر کند و براي صاحب کاال ارسال دارد.
ب: در مورد کاالیي که مجوز الزم براي ترخیص آن )57( اخذ و ارائه نشده است، مراتب 
ب��ه صاحب کاال اع��الم و مقررات کاالي متروکه در م��ورد آن اعمال مي گردد و تضمین 
مأخ��وذه )58( با توجه به ش��رایط مذکور در اجازه نامۀ تأس��یس و مواد دیگر این فصل 

ابطال مي شود.
 )57(: مفاد قسمت اخیر  بند )ب( ماده 29 با ماده 28 مغایر است، زیرا در ماده 28 اصوال انتقال 
کاال به انبار اختصاصی را موکول به مجاز بودن کاال یا در صورت »مجاز مشروط«، ارائه مجوزهای 
الزم به هنگام انتقال به انبار اختصاصی دانس��ته است، لذا عمال کاالی مشروط اجازه ورود به انبار 
اختصاصی را پیدا نمی کند، قاعدتا نیز پذیرش کاالی مشروط در انبار اختصاصی درست نیست. 

)58(: با توجه به اینکه بند )ب( ناظر به کاالهایی اس��ت که مش��روط بوده و مجوز ارائه نگردیده 
است ابطال تضمین یا ضمانت نامه ماخوذه، به شرحی که در قسمت آخر این بند تصریح شده، 
مصداق پیدا نمی کند، بلکه تس��ویه ضمانت نامه باید مورد نظر باش��د. ابطال زمانی اس��ت که 
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ضمانت نامه س��پار یا متعهد در موعد مقرر با تعهد خود عمل کند. در این صورت ضمانت نامه 
یا تعهد اصطالحا ابطال می شود. 

ماده30:خارج کردن کاال از انبارهاي اختصاصي صاحب کاال مس��تلزم انجام تشریفات گمرکي 
است در غیر این  صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمرکي مي شود.

مأموران گمرک حق دارند به صورت تصادفي کاالي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسیدگي 
و ش��مارش قرار دهند و مش��خصات آنها را با مندرجات دفاتر و اس��ناد و مدارک ورود و خروج 

تطبیق نمایند.
تبصره 1: مسؤولیت از بین رفتن، کاهش یا آسیب  دیدگي یا فساد کاال در انبارهاي اختصاصي صاحب 

کاال برعهده صاحب آن است که عالوه بر آن مسؤولیت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نیز دارد.
تبصره 2: در صورتي که از بین رفتن کاال ناشي از عوامل قوه قهریه )فورس ماژور( باشد صاحب 

کاال از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است.
م�اده31: گم��رک مي تواند با انتقال کاالي گمرک نش��ده به انبارها و س��ردخانه هاي عمومي 
رسمي، غیر از انبارهاي گمرکي، موافقت نماید. مقررات این فصل شامل انبارها و سردخانه هاي 

عمومي رسمي نیز مي باشد.)1-58(
 )58-1(: انبارهای عمومی رس��می و س��ردخانه های عمومی رسمی برخالف آنچه در ماده )1( 
قانون تحت عنوان اماکن گمرکی نامیده شده اند به هیچ وجه امکنه گمرکی محسوب نمی شوند، 

حتی انبارهای اختصاصی زیر کلید گمرک هم امکنه گمرکی نیستند.
ماده32: به  منظور نگهداري کاالهاي گمرک نش��ده به  ج��ز کاالي ممنوع، گمرک مي تواند با 
تأسیس واحدهاي گمرکي اختصاصي براي صاحبان کاالها و شرکت هاي حمل  و نقل بین المللي 
با اخذ تضمین موافقت کند و مأموران الزم را جهت اجراي مقررات و انجام تش��ریفات گمرکي 

در این اماکن مستقر نماید.
چگونگي انجام تش��ریفات گمرکي و نظارت هاي مربوطه با رعایت این قانون در آیین نامه اجرائي 

مشخص مي گردد.

 آیی��ن نام��ه اجرایی قانون امور گمرکی ایران نیز در مواد 47 تا 53 به مبحث نگهدای 
کاال در انبارها پرداخته است. 
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آییننامهاجراییقانونامورگمرکی/نگهدایکاال

فصلاول:انبارهایگمرکیومسئولیتنگهداریکاال
ماده47: مدت مجاز نگهداری کاالهایی که دارای اختالف گمرکی می باشد در انبارهای گمرکی از 
تاریخ ابالغ نظر قطعی گمرک یا ابالغ رأی قطعی مراجع رسیدگی به اختالفات گمرکی سه ماه است.

م�اده48: درصورت��ی که امکانات الزم برای تحویل و نگه��داری کاالهای خطرناک یا کاالهایی 
که مس��تلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس از 
ارای�ه مس��تن�دات و دالی�ل مربوط و موافقت گمرک می تواند از تحویل گرفتن آن ها خودداری 
نماید، در این ص�ورت شرکت حمل و نقل بین الملل�ی مربوط یا صاحب کاال موظف است کاال را 
با رعایت سایر مق�ررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال 
دهد و یا صاحب کاال همزمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارایه و با رعایت سایر مقررات 

نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید.
م�اده49:تحویل کاال به انبارهای گمرکی وقتی قبول می ش��ود که برای آن اظهارنامه اجمالی، 
پروان��ه صادراتی، عبور )ترانزیت( خارج��ی، ورود موقت، کران بری، مرجوع��ی، عبور )ترانزیت( 

داخلی، صورتمجلس کاالی از آب گرفته با احکام و موافقت کتبی گمرک تسلیم شده باشد.
تبصره: کاالیی که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف می شود در صورتی در انبارهای گمرکی قبول 
می ش��ود که همراه صورتجلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکی از مشخصات کاال باشد، به 

این انبارها تسلیم شده باشد.
ماده50: هر کاالیی که به انبارهای گمرکی تحویل می شود، باید بالفاصله در دفاتر مربوط انبار 
ثبت و برای هر ردیف فهرس��ت کل بار )مانیفس��ت( و هر پروانه گمرک��ی، صورتمجلس ضبط، 
اح��کام کتبی و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کاال تس��لیم ش��ود. مرجع 
تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تاسقف متوسط ارزش کاالی موجود در اماکن گمرکی که 

هر سال توسط گمرک ایران اعالم می شود، بیمه نماید.
تبص��ره1: مرجع تحویل گیرنده موظف اس��ت همزمان با تحویل گرفت��ن کاال، تمامی اطالعات 
در خص��وص کاالهای تحویلی را به نوع، می��زان و وزن به نحوی که گمرک تعیین می نماید، به 

گمرک اعالم نماید.
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تبص��ره2: هرگاه در زمان توق��ف یا بارگیری کاال از انبار یا خ��روج از اماکن گمرکی، کاال دچار 
آس��یب دیدگی و یا فس��اد یا کس��ری گردد، باید بالفاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به 
گمرک اطالع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورت مجلس مربوط تهیه تا سایر 

اقدامات قانونی انجام گیرد.

فصلدوم:انبارهایاختصاصی،انبارهاوس�ردخانههایعمومیرس�میوگمرکهای
اختصاصی

ماده51: گمرک ایران می تواند با درخواس��ت صاحبان کاال مبنی بر تأس��یس انبار اختصاص�ی 
موافقت نماید، به شرط آن که دارای شرای�ط به شرح ذیل باشد.

انباره��ای اختصاص�ی تحت نظ���ارت نزدیکترین گمرک خواهند بود و گمرک یادش��ده ضمن 
نگه�داری حس���اب کاالی موجود در آن مسئ�ول حسن اجرای مقررات گمرکی مربوط خواهد 
بود. در ص�ورتی که در انبار اختصاصی کاالی س��اخت خارج دیده ش��ود که وج�ود آن در انبار 
متکی به پروانه عبور )ترانزیت( داخلی نباشد مأموران گمرک پس از رسیدگی آن را کاالی وارده 

به انبار تلق�ی نموده و در بخش ورودی دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

1:انبارهایمسقف
الف: زمینه فعالیت و کاالی تولیدی با نوع کاالی مورد درخواست برای نگهداری در انبار 

مطابقت داشته باشد.
ب: انبار باید مسقف و کاماًل محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و دارای 
یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوش��کاری به نحوی 

باشد که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.
ج: انبار از تجهیزات و س��امانه های اعالم و اطفای حریق برخوردار و در محل مناس��ب 

نصب گردد.
د: وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیرونی آن مشخص و امکانات الزم در این 

خصوص تأمین گردد.
ه�: ش��رایط انب��ار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مس��احت انبار، وضعیت روش��نایی، 
موقعیت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایی، وضعیت انبار از لحاظ اس��تقرار آن 
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در داخل یا خارج محوطه واحد درخواس��ت کننده، براس��اس نوع کاالی مورد درخواست 
جهت نگهداری در انبار، توسط گمرک ایران مشخص می گردد.

2:انبارهایروباز
الف: رعایت جزءهای )الف(، )د( و )ه�( بند )1(

ب: انبار روباز صرفاً شامل نگهداری کاالهای حجیم و کاالهایی است که به لحاظ شرایط 
قابل نگهداری در انبار مسقف نمی باشند.

ج: دارای یک درب ورودی و خروجی و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوش��کاری 
به صورتی که از نمای بیرونی درب انبار هیچ گونه آثاری از جوشکاری مشخص نباشد.

تبصره: بهره برداری از انبارها و سردخانه های عمومی و ایجاد واحدهای گمرک اختصاصی منوط 
به رعایت مقررات این ماده می باشد.

ماده52: واحد گمرک اختصاصی موضوع ماده )32( قانون از لحاظ تشکیالتی تابع یک گمرک 
اجرایی بوده و با استقرار مأموران اعزامی تشریفات گمرکی مورد نظر به طور کامل در آن واحد 

انجام می شود.
واحده��ای گمرکی اختصاصی به اس��تثنای م��واد )27( تا )29( قانون تابع مق��ررات مربوط به 

انبارهای اختصاصی و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهای گمرکی خواهند بود.
ماده53: انبارها و س��ردخانه های عمومی رسمی، مکانی است که از مراجع قانونی مربوط مجوز 
فعالیت داش��ته که عالوه بر کاالی داخلی عموم افراد، کاالی گمرک نش��ده طبق ضوابط بخش 

چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداری در آنها می باشد.

4:شرکتبورسکاالیایرانوپذیرشانبارها
نیاز به ایجاد بازاری متشکل و سازمان یافته برای تقابل آزاد عرضه و تقاضا و دستیابی به اثرات 
مثبت این مهم در اقتصاد تولید و مصرف، دولت و مجلس ش��ورای اس��المی را بر آن داش��ت تا 
بستر قانونی الزم جهت تأسیس و راه اندازی بورس های کاالیی  را در ایران فراهم سازند. در این 
راس��تا با تصویب بند )ج( ماده )95( قانون برنامه س��وم و بند )الف( قانون برنامه چهارم، شورای 

عالی بورس موظف به تشکیل و گسترش بورس های کاالیی  در ایران گردید.
در پی این امر، سازمان کارگزاران بورس فلزات تهران در شهریور ماه سال82 به عنوان اولین بورس 
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کاالی کش��ور فعالیت خود را آغاز کرد و پس از آن نیز سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی 
در شهریور ماه سال 83 شروع به فعالیت نمود. با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی 
ای��ران مص��وب 1384/9/24 و بر طبق ماده 57 این قانون و تبصره آن که مقرر داش��ته » اموال و 
دارایی های س��ازمان کارگزاران بورس های موجود اعم از منقول و غیر منقول، وجوه نقد، سپرده 
های بانکی و اوراق بهادار، حقوق و تعهدات و سایر دارایی ها پس از کسر بدهی ها و همچنین وجوه 
ذخیره گسترش » بورس« در کمیته ای مرکب از رئیس » سازمان« نماینده منتخب کارگزاران » 
بورس« مربوط و نماینده » ش��ورا« احصاء و حس��ب ضرورت و نیاز بین شرکت سهامی » بورس« 
مربوط و » سازمان« به ترتیب به عنوان سرمایه و منابع مالی در اختیار تسهیم می شود. تصمیمات 

این کمیته پس از تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی الزم االجرا می باشد.
تبصره: سوابق کارکنان » سازمان کارگزاران« هر » بورس« به موجب مقررات قانون کار بازخرید 
می گردد«، س��ازمان کارگزاران بورس فلزات تهران و سازمان کارگزاران بورس کاالی کشاورزی 
منحل گردید و طی مراحل قانونی جهت تصفیه این س��ازمان ها آغاز ش��د. شرکت بورس کاالی 
ایران به موجب ماده 58 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران که مقرر داشته »دولت 
اقدامات الزم را برای فعال کردن بورس های کاالیی و تطبیق آن با این قانون و ارائه راهکارهای 
قانون��ی م��ورد نیاز را به عم��ل خواهد آورد« به عنوان یک ش��رکت جدید و کامال مس��تقل از 
سازمان های کارگزاران بورس فلزات و بورس کاالی کشاورزی ، پس از پذیره نویسی در 4 گروه 
س��هامداری و برگزاری مجمع عمومی از ابتدای مهرماه س��ال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد. 
بدین ترتیب، هم اکنون بورس کاالی ایران با تجربه ای بیش از 10 س��ال، به داد و س��تد انواع 
محصوالت صنعتی و معدنی، فرآورده های نفت و پتروشیمی و کشاورزی در قالب معامالت نقد، 
نسیه، سلف، سلف استاندارد و معامالت ابزارهای مشتقه از جمله قراردادهای آتی مشغول است.

در راستای فراهم سازی زیرساخت مربوط به معامله اوراق گواهی سپرده کاالیی در بازار سرمایه 
و همچنین امکان تأمین مالی از طریق توثیق گواهی سپرده کاالیی، این دستورالعمل در اجرای 
بند اول یکصد و شش��مین صورتجلسه ش��ورای عالی بورس و اوراق بهادار مورخ 1393/03/12 
و به منظ��ور فراهم ک��ردن مقدمات اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کش��اورزی و 
منابع طبیعی و بند ج ماده 99 قانون برنامه 5 س��اله پنجم توس��عه، در 61 ماده و 11 تبصره، 
دستورالعمل پذیرش انبار به تصویب هیأت مدیره سازمان رسید. این دستور العمل به شرح زیر 

می باشد:
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آییننامهاجراییپذیرشونظارتبرفعالیتانباروانبارداردربورسکاالیایران

ماده1: کلیه اصطالحات و واژه هایی که در قانون بازار اوراق بهادار، آیین نامه ها و دستورالعمل های 
مربوطه به کار رفته اند، به همان معانی در این دس��تورالعمل نیز کاربرد دارند مگر اینکه در این 
دستورالعمل تعریف یا معنی دیگری به آن ها اختصاص داده شده باشد. تعریف سایر اصطالحات 

و واژه ها در این دستورالعمل به شرح زیر می باشد:
1. انبار: مکان فیزیکی حفاظت ش��ده با محدودۀ معینی اس��ت ک��ه به منظور دریافت و 
نگهداری کاالی س��پرده گذاران اختصاص داده ش��ده و بر اس��اس ضوابط و الزامات این 

دستورالعمل توسط بورس به عنوان انبار تحت نظارت، پذیرفته شده است.
2. انباردار: ش��خص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد اس��ت که به تشخیص بورس مطابق 
این دستورالعمل صالحیت الزم را داشته و نگهداری کاالهای سپرده شده به انبار و انجام 

سایر وظایف تعیین شده در این دستورالعمل برای انباردار را بر عهده دارد.
3. بورس: یکی از بورس های کاالیی تحت نظارت س��ازمان که گواهی س��پرده کاالیی در 

آن مورد معامله قرار می گیرد.
4. تاریخ انقضای اعتبار گواهی س��پرده کاالیی: تاریخی اس��ت که شرکت سپرده گذاری 
مرکزی با توجه به تاریخ انقضای  کاال بر اس��اس اعالم انباردار در زمان صدور هر گواهی 

سپرده کاالیی در آن درج  می نماید.
5. تاری��خ انقض��ای کاال: تاریخی اس��ت که انب��اردار با توجه به کیفی��ت کاال و با رعایت 

استانداردهای ابالغی بورس در زمان صدور هر قبض انبار در آن درج می نماید.
6. تحویل: تحویل کاال به صورت فیزیکی از انبار به دارنده گواهی سپرده کاالیی می باشد.

7. توثیق: اعمال محدودیت در مورد گواهی س��پرده کاالیی وثیقه گذار در پایگاه داده ها 
به نفع وثیقه گیر، مطابق شرایط این دستورالعمل است.

8. سامانه: سیستم رایانه ای است که عملیات ثبت اطالعات کاال و صدور و معاملۀ گواهی 
سپرده کاالیی از طریق آن صورت می گیرد. 

9. سپرده گذار: شخصی است که اقدام به سپردن کاال به انبار می نماید.
10. ش��رکت سپرده گذاری مرکزی: منظور شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 

تسویه وجوه می باشد.
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11. قبض انبار: س��ندی است که در قبال س��پردن کاال به انبار توسط انباردار با شرایط 
مندرج در این دستورالعمل صادر می گردد.

12. گواهی پذیرش: سندی است که بورس پس از احراز شرایط انبار و صالحیت انباردار 
صادر نموده و  به موجب آن انباردار می تواند قبض انبار کاالهای سپرده شده در انبار را 

مطابق این دستورالعمل صادر نماید.
13. گواهی س��پرده کاالیی: ورقۀ بهاداری اس��ت که به موجب این دس��تورالعمل صادر 
می ش��ود و مؤید مالکیت دارندۀ آن بر مقدار معینی کاالی س��پرده شده در انبار است و 

پشتوانۀ آن قبض انباری است که توسط انباردار صادر می شود.
14. وثیقه گذار: مالک گواهی س��پرده کاالیی که گواهی مزبور را به نفع وثیقه گیر توثیق 

می نماید.
15. وثیقه گیر: شخصی است که وثیقه به نفع او انجام می پذیرد.

صدورگواهیپذیرش
ماده2:صدور گواهی پذیرش انبار منوط به ارایه مدارک و اطالعات زیر است:

ال�ف: تقاضانامه ص��دور گواهی پذیرش انبار مطابق فرمت ب��ورس با ذکر ظرفیت ریالی 
مورد تقاضا.

ب: اطالعات انبار از قبیل نام، مشخصات و ظرفیت مطابق فرمت بورس.
ت: مدارک مالکیت یا اجاره انبار.

ث: بیمه نامۀ معتبری که جهت پوش��ش کامل خس��ارات احتمالی ب��ه انبار و کاالهای 
موجود در آن، حداقل در سقف ظرفیت ریالی مورد تقاضا باشد.

ج:اطالعات در خصوص شرایط فنی انبار، مطابق با ضوابط فنی و استانداردهای انبارهای 
مورد پذیرش بورس که بازرس��یهای مورد نیاز در این خصوص توسط بورس و یا شرکت 

بازرسی مورد تایید بورس، صورت می پذیرد.
ح:مشخصات کامل هویتی انباردار شامل:

و�1: در مورد اش��خاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، ش��مارۀ شناسنامه، کد ملی، آدرس 
محل سکونت و تصویر مدارک شناسایی

و�2: در مورد اشخاص حقوقی: نام، کد اقتصادی، شناسۀ ملی، اساسنامه، آگهی تاسیس 
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و آخرین تغییرات آن بر اس��اس روزنامۀ رس��می و مشخصات کامل هویتی مدیران طبق 
بند ) و–1(

خ: اطالعات الزم در خصوص توانایی فنی مطابق ضوابط بورس
د: اطالعات تضامینی که انباردار میتواند برای پوش��ش جبران خس��ارتهای احتمالی که 
طبق عرف، قوانین و این دس��تورالعمل به عهدۀ وی است ارائه دهد و همچنین اطالعات 

مربوط به توانایی مالی انباردار بر اساس ضوابط شرکت سپرده گذاری مرکزی.
م�اده3:بورس موظف اس��ت ظرف م��دت حداکثر 15 روز از دریاف��ت تقاضانامه صدور گواهی 
پذیرش،  نتیجۀ بررس��ی های خود را مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش به انباردار متقاضی اعالم 
نمای��د. در ص��ورت عدم پذیرش، دالی��ل آن باید به متقاضی اعالم گ��ردد و در صورت پذیرش، 
موضوع باید توسط بورس طی موافقت اولیه که در آن شرایط پذیرش قید میگردد، به متقاضی 
اعالم ش��ود. صدور گواهی پذیرش پس از احراز شرایط مندرج در موافقت اولیه و ارایه اطالعات 
و مدارک مثبته در این زمینه، ظرف حداکثر بیس��ت روز توس��ط ب��ورس صورت خواهد گرفت. 

موافقت اولیه برای صدور گواهی پذیرش منوط به احراز شرایط زیر است:
1. اطالعات و مدارک طبق مادۀ 2 این دستورالعمل به طور کامل ارائه شده باشد.

2. انبار ش��رایط و توانایی فنی را به تش��خیص بورس مطاب��ق ضوابطی که تعیین نموده 
است داشته باشد.

3. به تشخیص بورس، بیمه نامۀ معرفی شده از طرف متقاضی معتبر بوده و برای پوشش 
خس��ارات احتمالی که طبق عرف، قوانین و این دس��تورالعمل جبران آنها به عهدۀ انبار 

دار است، کفایت کند.
4. تضامین معرفی شده و توانایی مالی انباردار بر اساس ضوابطی که شرکت سپردهگذاری 

تدوین نموده است به تشخیص آن شرکت کافی باشد.
5. کارمزد پذیرش طبق مقررات مربوطه توسط انباردار پرداخت شده باشد.

تبصره: گواه��ی پذیرش برای مدت یکس��ال صادر میش��ود و تمدید آن من��وط به ارایه تقاضای 
تمدید توسط انباردار و پرداخت کارمزد تمدید گواهی پذیرش طبق مقررات مربوط حداقل یک 
ماه قبل از اتمام اعتبار گواهی پذیرش و تداوم ش��رایط مندرج در این ماده به تش��خیص بورس 

میباشد.
م�اده4: در صورت عدم تمایل انباردار به تمدید گواهی پذیرش، وی باید حداقل یک ماه پیش 
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از اتم��ام م��دت گواهی پذیرش خود، جهت تعیین تکلیف کاالهای موجود در انبار، موضوع را به 
بورس اطالع رسانی نماید، تا مطابق تبصره 1 ماده 14 این دستورالعمل اقدام شود.

نظارتبرفعالیتانبار
ماده5: انباردار موظف است شرایط اعالمی توسط بورس یا شرکتهای بازرسی مورد تایید بورس 

را برای بازرسی کامل انبار در هر زمان فراهم آورد.
ماده6:در صورت مش��اهده مغایرت ش��رایط انبار با ضوابط فنی و استانداردهای انبارهای مورد 
پذیرش، بورس موضوع را کتباً و با ذکر ایرادات و تعیین مهلت الزم جهت رفع ایرادات به انباردار 

اطالع می دهد.
ماده7: در صورت عدم رفع ایراد ظرف مهلت مقرر توس��ط انباردار، بورس بر اس��اس مواد 13 و 

14 این دستورالعمل اقدام می نماید.

ظرفیتپذیرشکاالتوسطانبار
ماده8:انباردار نباید نسبت به پذیرش کاال بیش از ظرفیت مقداری و ریالی مورد تایید بورس، 
اقدام کند در غیر این صورت برای کاالهای سپرده شده بیش از ظرفیت یاد شده گواهی سپردۀ 
کاالیی صادر نخواهد شد و جبران هر گونه خسارت وارده به سپرده گذار بر عهدۀ انباردار خواهد 

بود.
تبصره: هرگونه تغییر در ظرفیت مجاز دریافت کاال توس��ط انبار، با درخواس��ت انباردار و پس از 
ارایه مستندات کافی مبنی بر تطبیق شرایط موضوع بندهای 2 تا 5 مادۀ 3 با شرایط جدید، به 

بورس و شرکت سپردهگذاری حسب مورد و تایید بورس امکان پذیر است.

تعهداتانباردار
ماده9: انباردار موظف است در هر یک از موارد زیر، مراتب را در اسرع وقت به بورس اطالع دهد:

1. ورشکستگی انباردار، 
2. هرن��وع وضعی��ت یا اقدامی که موجب توقف یا اخالل عمده در س��پردن کاال در انبار یا 
خروج کاال از انبار میش��ود از جمله ممنوعیت فعالیت انبار یا انباردار، توقیف اش��خاص و 
اموال مرتبط با فعالیت انبارداری و پلمپ انبار و معابر مرتبط با انبار توسط مقامات ذیربط،
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3. هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده در هنگام پذیرش، موضوع ماده 2 این دستورالعمل،
4. هرگونه تغییر ش��رایط انبار نس��بت به ش��رایطی که بورس برای انبار به انباردار اعالم 

نموده است.
5. هر گونه تغییر در مفاد قرارداد بیمه نامۀ کاالی س��پرده ش��ده در انبار و مکاتبات بین 

انباردار و شرکت بیمۀ مربوطه که بر قرارداد یاد شده تاثیر دارد.
6. سایر اطالعات مورد درخواست بورس در چارچوب مقررات.

ماده10: مس��ئولیت نگهداری کاال بر عهدۀ انباردار بوده و در صورت ورود هرگونه خس��ارت به 
کاالهای سپرده شده به هر علت، انباردار مسئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان می باشد.

تبص��ره: در صورتی که در اثر بروز هرگونه خس��ارت و نقصان )کم��ی و کیفی( در کاالهای انبار 
شده، بخشی از کاال سالم باقی بماند، کاالی سالم باقیمانده به روش تسهیم به نسبت، به دارنده 
گواهی س��پرده کاالیی تحویل  میگردد مگر اینکه انباردار و دارنده گواهی سپرده کاالیی به نحو 
دیگری توافق نمایند. پس از تس��هیم به نس��بت، مقادیر تخصیص یافته به دارنده گواهی سپرده 

کاالیی بر حسب واحد تحویل به پایین گرد میشود.
ماده11: انباردار موظف اس��ت هزینه های انبارداری )بابت نگهداری کاال( را در چارچوب س��قف 
مصوب بورس تعیین و قبل از دریافت کاال از طریق س��امانۀ بورس اطالع رس��انی نماید. س��ایر 

هزینه های جانبی )خدمات انبارداری( با توافق سپرده گذار و انباردار تعیین می شود.
م�اده12:انباردار موظف ب��ه رعایت اس��تانداردهای انبارداری مصوب ب��ورس و انجام اقدامات 
ض��روری و پیش��گیرانۀ موردنیاز، جهت اطمین��ان از حفظ کمیت و کیفی��ت محصول در دوره 

نگهداری می باشد.
م�اده13: در صورت عدم ایفای هریک از تعهدات انباردار مطابق با این دس��تورالعمل و س��ایر 

مقررات مربوط، بورس می تواند هر یک از اقدامات ذیل را انجام دهد:
الف:  اخطار کتبی.

ب:  کاهش ظرفیت پذیرش کاال توسط انبار.
ت:  تعلیق گواهی پذیرش حداکثر به مدت 6 ماه.

تبص��ره: در ص��ورت تعلیق گواهی پذیرش، انباردار نمی تواند در مدت تعلیق نس��بت به دریافت 
کاالی جدید اقدام نماید، لیکن گواهی سپرده کاالیی انبار تعلیق شده همچنان از قابلیت معامله 

در بورس برخوردار خواهد بود.
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ماده14: در صورت وقوع موارد زیر، گواهی پذیرش انبار لغو می شود:
الف:  در صورت تداوم تعلیق گواهی پذیرش بیش از 6 ماه و عدم رفع موجبات تعلیق.

ب:  در صورت انحالل یا ورشکستگی انباردار.
ت:  در صورت نقض تعهدات اساسی انباردار به تشخیص بورس.

تبصره 1: در صورت لغو گواهی پذیرش یا عدم تمدید آن، گواهی سپرده کاالیی صادر شده قابلیت 
معامله در بورس را نخواهد داشت. در این صورت، بورس موضوع را اطالع رسانی نموده و مهلتی را 
برای مراجعۀ دارندگان گواهی س��پرده کاالیی به انبار ذیربط اعالم می نماید. در صورت لغو گواهی 
پذیرش، انباردار موظف به پرداخت خس��ارت به میزان سه درصد ارزش کاالی سپرده شده در انبار 
به دارنده گواهی سپرده کاالیی می باشد. چنانچه خسارتی بیش از میزان یاد شده به دارنده گواهی 
سپرده کاالیی وارد شده باشد، وی می تواند موضوع را از طریق مراجع ذیصالح قانونی پیگیری نماید.

تبصره 2: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی در صورت وجود تضامین دارای قابلیت نقدشوندگی و 
امکان پرداخت خس��ارت از آن محل، نس��بت به پرداخت خسارت س��ه درصدی موضوع تبصره 
1 پس از مطالبه دارندگان گواهی س��پرده کاالیی اقدام می نماید. ظرف 2 ماه پس از گذش��ت 
مهلت مذکور در تبصره 1، در صورت عدم طرح دعوی از سوی دارندگان گواهی سپرده کاالیی، 

تضامین تودیع شده آزاد و به انباردار مربوطه مسترد می گردد.

پذیرشکاالدرانبار
ماده15: پذیرش کاال در انبار، مس��تلزم تکمیل فرم درخواس��ت ارزیابی و پذیرش کاال، انطباق با 
استانداردهای اعالمی توسط بورس و ارائۀ مدارک و مستندات زیر توسط سپرده گذار به انبار است:

1: مدارک و اطالعات قابل ارائه توسط اشخاص حقیقی:
الف:  نام و نام خانوادگی، شمارۀ شناسنامه، کدملی، اقامتگاه و کد پستی.

ب:  تصویر مدارک شناسایی.
ت:  شمارۀ حساب بانکی.

ث:  سایر اطالعات در صورت لزوم به تشخیص بورس.
2: مدارک و اطالعات قابل ارائه توسط اشخاص حقوقی شامل:

 الف: کد اقتصادی، شناسۀ ملی، آگهی روزنامۀ رسمی، آگهی تاسیس، اساسنامه، اقامتگاه 
و کد پستی.
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ب:  شماره حساب بانکی.
ت:  سایر اطالعات در صورت لزوم به تشخیص بورس.

ماده16: مس��تندات مربوط به اطالعات فوق، باید توس��ط انباردار نگهداری ش��ده و در صورت 
درخواست بورس، شرکت سپرده گذاری مرکزی و سایر مراجع ذیصالح، در اسرع وقت ارائه شود.

ماده17: انباردار موظف اس��ت نس��بت به نمونه برداری، ارزیابی کیف��ی و توزین کاال مطابق با 
اس��تانداردهای اعالمی توس��ط بورس اقدام نموده و مشخصات کاال را با کاالی پذیرفته شده در 

بورس تطبیق دهد و در گواهی سپرده کاالیی صادره درج نماید.
تبصره 1: در صورت عدم پذیرش کاال، انباردار موظف است دالیل عدم پذیرش را به سپرده گذار 

اعالم نماید.
تبصره 2: هماهنگی با انبارها جهت سپردن کاال به انبار بر عهدۀ خود سپرده گذار می باشد.

ماده18: ملزومات ارزیابی کیفی شامل ایجاد آزمایشگاه در انبار با به کارگیری کارشناس ارزیابی 
کیفی یا ارائۀ مس��تنداتی دال بر انعقاد قرارداد همکاری با یکی از آزمایش��گاه ها یا ش��رکت های 

بازرسی مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران است.
ماده19:مس��ئولیت صحت ارزیابی های انجام ش��ده و مشخصات مندرج در گواهی سپرده کاالیی 
به طور کامل برعهده انباردار است و در صورت وجود هرگونه مغایرت در مشخصات کمی و کیفی 

مندرج در گواهی سپرده کاالیی با کاالی تحویل شده، جبران خسارات وارده با انباردار می باشد.
ماده20: انباردار پس از نمونه برداری و توزین و انجام بررسی های موردنیاز جهت تعیین کیفیت 
و کمی��ت کاال، ف��رم گواهی ارزیابی کاال را تکمیل و پس از اخذ تایید س��پرده گذار، آن را به وی 

ارائه می دهد.

صدورگواهیسپردهکاالیی
ماده21:انباردار پس از ارزیابی کاال اقدام به ثبت اطالعات زیر در سامانه نموده و قبض انبار را 
طبق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی صادر می نماید. اطالعات مندرج در قبض انبار حداقل 

شامل موارد زیر است:
الف:  شماره قبض انبار.

ب:  نام و آدرس انبار.
ت:  نام و نوع کاال.
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ث:  کیفیت و وزن کاال بر اساس گواهی ارزیابی کیفی و کمی.
ج:  تاریخ انقضاء کاال.

ح:  نام و آدرس سپرده گذار کاال.
خک  تاریخ صدور.

د:  محدود بودن مدت اعتبار قبض انبار تا زمان صدور گواهی سپرده کاالیی.
در صورت تایید اطالعات توس��ط سپرده گذار، نس��خه چاپی قبض انبار توسط وی امضاء شده و 
تصویر آن در س��امانه به عنوان مستندات، جهت صدور گواهی سپرده کاالیی ثبت می  گردد. در 

هر صورت قبض انبار تحویل سپردهگذار نمیگردد.
ماده22: پیش از صدور گواهی سپرده کاالیی، در صورتی که سپرده گذار برای نخستین بار اقدام 
به سپردن کاال به انبارهای مورد تایید بورس می نماید، انباردار اطالعات موردنیاز را جهت صدور 

کد معامالتی به شرکت سپرده  گذاری مرکزی ارائه می کند.
ماده23: پس از صدور قبض انبار مورد تایید س��پرده گذار، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی به 
پش��توانه قبض انبار صادره، اقدام به صدور گواهی س��پرده کاالی��ی می نماید. مندرجات گواهی 

سپرده کاالیی شامل موارد ذیل است:
الف:  شماره قبض انبار که گواهی سپرده کاالیی بر اساس آن صادر شده است.

ب:  شماره گواهی سپرده کاالیی.
ت:  نام و کد پذیرش انبار.

ث:  نام و نوع کاال.
ج:  وزن کاال و خطای مجاز تحویل.
ح:  کیفیت کاال و خطای مجاز آن.

خ:  تاریخ انقضای اعتبار گواهی سپرده کاالیی جهت عرضه و معامله.
د:  نام دارنده گواهی سپرده کاالیی.

ذ:  تاریخ صدور.
ر:  امضاء و مهر انباردار.

ز:  درج عبارت��ی مبنی بر اینکه “مندرجات دس��تورالعمل پذیرش انبار و صدور، معامله و 
تس��ویه گواهی سپرده کاالیی به منزله توافق فی مابین خریدار و فروشنده گواهی سپرده 

کاالیی است.”
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س:  سایر موارد به تشخیص بورس یا شرکت سپرده گذاری مرکزی.
م�اده24: در صورت تایید مندرجات وارد ش��ده در س��امانه، س��پرده گذار آن را تایید و امضاء 
می نماید. امضای س��پرده گذار به معنای پذیرش قوانین و ضوابط بورس و انبار است. انبار، رسید 
چاپی گواهی س��پرده کاالیی صادره را به س��پرده گذار ارائه می نماید. مسئولیت حقوقی صحت 

مندرجات گواهی سپرده کاالیی بر عهدۀ انباردار مربوطه است.

دورهاعتبارگواهیسپردهکاالیی
ماده25: پس از تاریخ انقضای اعتبار گواهی س��پرده کاالی��ی، گواهی مذکور قابلیت معامله در 
بورس را نخواهد داش��ت. بورس، آخرین روز معامالتی را بر اس��اس تاریخ انقضای اعتبار گواهی 

سپرده کاالیی تعیین و اطالع رسانی می نماید.

عرضۀگواهیسپردهکاالیی
ماده26: جهت عرضۀ گواهی سپرده کاالیی در بورس، دارنده گواهی سپرده کاالیی موظف است 
به یکی از کارگزاران مجاز بورس مراجعه و ضمن تکمیل فرم سفارش فروش، مدارک مربوط به 

گواهی سپرده کاالیی را به وی ارائه نماید. 
ماده27:به منظور عرضۀ گواهی س��پرده کاالیی، بورس اطالعات مربوط به نماد معامالتی را به 

شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی ارایه می نماید.
ماده28: به منظور ممانعت از خروج کاال از انبار در فاصله زمانی میان ثبت س��فارش فروش تا 
پایان جلس��ۀ معامالتی، کارگزار اطالعات مربوطه را به شرکت سپرده گذاری مرکزی اطالع داده 

تا شرکت مزبور، مراتب را به انباردار منعکس نماید.

فرایندمعاملۀگواهیسپردهکاالیی
ماده29:انجام معامالت به روش حراج پیوسته مطابق ضوابط مندرج در دستورالعمل معامالت 

کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران صورت می پذیرد.
ماده30: در پایان آخرین روز معامالتی تعیین شده توسط بورس برای هر گواهی سپرده کاالیی، 

نماد معامالتی آن جهت انجام امور تحویل متوقف خواهد شد.
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توثیقگواهیسپردهکاالیی

فرایندتوثیقورفعتوثیقگواهیسپردهکاالیی
ماده31: گواهی س��پرده کاالیی می تواند به عنوان وثیقه جهت تامین مالی مورد اس��تفاده قرار 

گیرد. در این صورت، فرآیند توثیق و اخذ تسهیالت به شرح زیر می باشد:
الف:  وثیقه گذار جهت دریافت تسهیالت به وثیقه گیر طرف قرارداد با شرکت سپرده گذاری 
مرک��زی مراجع��ه و مدارک مورد نی��از جهت احراز هویت را به وثیقه گی��ر ارایه نموده و 
فرم های درخواس��ت تسهیالت، درخواس��ت توثیق گواهی سپرده کاالیی و وکالت نامه را 

طبق فرمت شرکت سپرده گذاری مرکزی تایید و امضاء می نماید.
ب:  وثیقه گیر در صورت موافقت با اعطای تس��هیالت، ضمن اعطای اذن مکتوب خویش 
مبنی بر امکان فروش گواهی س��پرده کاالیی توس��ط وثیقه گذار، فرم درخواست توثیق 
گواهی س��پرده کاالیی را تایید و امضا نموده و به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ارائه 

می نماید.
ت:  در صورت تایید درخواست توثیق گواهی سپرده کاالیی توسط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی، کارمزد توثیق توس��ط وثیقه گیر از میزان تسهیالت پرداختی به وثیقه گذار کسر 
و به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز می گردد. در صورت عدم تایید درخواست 

توثیق، مراتب به وثیقه گیر اطالع داده می شود.
ث:  پس از تایید درخواس��ت توثیق، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی مراتب را به منظور 

اجرای مفاد این بخش از دستورالعمل در سامانه منعکس می نماید.
تبصره 1: پس از توثیق گواهی س��پرده کاالیی، خروج کاال از انبار منوط به صدور مجوز توس��ط 

شرکت سپرده گذاری مرکزی می باشد.
تبصره 2: در صورتی که پس از توثیق گواهی سپرده کاالیی توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی، 
وثیقه گیر ظرف مدت 5 روز کاری، اقدام به پرداخت تس��هیالت و کارمزد توثیق ننماید، گواهی 

سپرده کاالیی از حالت توثیق خارج می گردد.
ماده32:وثیقه گیر می تواند با ارائۀ درخواست مکتوب به شرکت سپرده گذاری مرکزی از آخرین 

وضعیت گواهی های سپرده کاالیی وثیقه شده به نفع وی اطالع حاصل نماید.
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ماده33:مس��ئولیت تقویم و پایش ارزش گواهی س��پرده کاالیی به منظور ارائۀ تس��هیالت، بر 
عهدۀ وثیقه گیر است.

معاملۀگواهیسپردهکاالییتوثیقشدهوپرداختمطالباتوثیقهگیر
ماده34:در صورت عرضۀ گواهی س��پرده کاالیی توثیق شده توسط وثیقه گذار، چنانچه عرضه 
گواهی مزبور منجر به انجام معامله گردد، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی پس از کسر مطالبات 
وثیقه گیر و س��ایر کسورات متعلقه، مابقی وجه معامله را از طریق کارگزار مربوطه به وثیقه گذار 

پرداخت می نماید.
ماده35: در صورت عدم تسویه مطالبات وثیقه گیر در سررسید یا سررسیدهای مقرر، وثیقه گیر 
ب��ا اعم��ال وکالت نامه موضوع بند الف مادۀ 31 این دس��تورالعمل و یا ارائۀ حکم دادگاه، مطابق 
قوانین و مقررات حاکم بر بازار س��رمایه می تواند اقدام به معامله گواهی س��پرده کاالیی وثیقه 

شده یا خروج کاال از انبار در صورت عدم امکان معاملۀ گواهی سپرده کاالیی در بورس نماید.

فرایندتسویهوپایاپایگواهیسپردهکاالیی
فرایندتسویهوپایاپای

ماده36:ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، عملیات پایاپای گواهی سپرده کاالیی و تسویه وجوه 
ناشی از معامالت و انتقال مالکیت گواهی سپرده کاالیی را بر عهده دارد.

ماده37: روز تسویه برای معامالت گواهی سپرده کاالیی دو روز کاری پس از انجام معامله T+2 خواهد 
بود. مهلت زمانی تسویه بر اساس مصوبۀ هیئت مدیرۀ شرکت سپرده گذاری مرکزی قابل تغییر می باشد.

ماده38:مسئولیت تسویۀ بهای گواهی سپرده کاالیی خریداری شده در روز تسویه با کارگزار 
خریدار خواهد بود.

ماده39:در پایان هر روز، بورس پیام الکترونیکی انجام یا عدم انجام معامله را که حاوی اطالعات 
مربوط به معامالت انجام شده آن روز می باشد، از طریق سامانۀ معامالتی به شرکت سپرده گذاری 

مرکزی ارسال می نماید. فایل مذکور حداقل باید شامل موارد زیر در هر معامله باشد:
الف:  تاریخ و زمان انجام معامله.

ب:  نماد معامالتی.
ت:  کد معامالتی فروشنده و خریدار گواهی سپرده کاالیی.
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ث:  کد کارگزار فروشنده و خریدار.
ج:  تعداد گواهی سپرده کاالیی.
ح:  قیمت گواهی سپرده کاالیی.

خ:  ارزش کلی معامله.
د:  شماره مرجع معامله.

ماده40: انتقال مالکیت گواهی سپرده کاالیی در روز انجام معامله و با توجه به اطالعات روزانۀ 
دریافتی مطابق مادۀ 39 این دستورالعمل، در کد معامالتی فروشنده و خریدار به صورت مکانیزه 
ثبت می ش��ود و برای انتقال مالکیت گواهی س��پرده کاالیی نیازی به تایید مجدد فروش��نده یا 

خریدار نخواهد بود.
ماده41:گواهی س��پرده کاالیی بر اس��اس اطالعات دریافتی، از کد معامالتی فروش��نده به کد 
معامالتی خریدار منتقل می ش��ود و مس��ئولیت صحت اطالعات دریافتی بر عهدۀ ارسال کنندۀ 

آن می باشد.
ماده42:به منظور تس��ویۀ کامل وجوه، هر کارگزار موظف اس��ت حس��اب یا حساب های بانکی 

تسویه را طبق شرایطی که شرکت سپرده گذاری مرکزی مشخص می کند افتتاح نماید.
تبصره : ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی حق نظارت، دریافت گزارش نقل و انتقاالت و به عنوان 
وکیل کارگزار، حق برداش��ت از حس��اب یاد شده را به منظور انجام عملیات پایاپای وجوه ناشی 

از معامالت خواهد داشت.
ماده43: ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی تا پایان هر روز معامالتی، خالص مبلغی را که باید به 
هر کارگزار پرداخت یا از او دریافت کند، برای روز تسویه محاسبه و به صورت اطالعیه از طریق 
س��امانه، برای کارگزار مربوطه ارسال می نماید. این مبلغ با کسر ارزش کل خرید گواهی سپرده 
کاالیی توس��ط کارگزار از ارزش کل فروش گواهی س��پرده کاالیی توسط وی، محاسبه می شود. 

در محاسبۀ ارزش خالص معامله، کسورات متعلقه مد نظر قرار می گیرد.
ماده44:در پایان روز معامالتی، دو اطالعیه به صورت مکانیزه برای کارگزاران ارسال می شود:

1-   اطالعیه در خصوص پایاپای روزانه کارگزار که باید شامل موارد زیر باشد؛
الف:  روز انجام معامله.
ب:  نام و کد کارگزار.

ت:  شماره اطالعیه.
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ث:  اقالم بدهکار و بستانکار کارگزار.
ج:  تاریخ تسویه.

2-   اطالعیه درخصوص تک تک معامالت به صورت جداگانه که باید شامل موارد زیر باشد؛
الف:  تاریخ و ساعت انجام معامله.

ب:  نام و کد مشتری کارگزار.
ت:  شماره مرجع معامله.

ث:  اقالم بدهکار و بستانکار مشتری کارگزار.
ج:  تاریخ تسویه.

ماده45:درخصوص معامالت گواهی سپرده کاالیی، کارگزار بدهکار موظف است مبلغ اعالم شده 
وفق مادۀ 43 این دس��تورالعمل را حداکثر تا س��اعت 12 دومین روز کاری پس از انجام معامله 

)T+2( به حساب تسویه نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نماید.
ماده46:در روز تس��ویه، وجوه از حس��اب تس��ویۀ شرکت س��پرده گذاری مرکزی برداشت و به 
حس��اب بانکی مخصوص کارگزاران بستانکار واریز می گردد. مبالغ واریزی به حساب هر کارگزار 

بستانکار برابر با خالص مبلغ وفق مادۀ 43 این دستورالعمل خواهد بود.
م�اده47:چنانچه کارگزار درخصوص اطالعیه ای که طبق مادۀ 44 این دس��تورالعمل دریافت 
می نماید، اعتراض موجه و قابل قبولی دارد، موظف است حداکثر تا ساعت 15 فردای روز ارسال 
اطالعی��ه، اعتراض خود را به ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اعالم نماید. مگ��ر این که کارگزار، 

اطالعیۀ دیگری با عنوان اصالح اطالعیۀ اول دریافت کند.
ماده48: در صورت عدم رعایت ش��رایط مربوط به تس��ویه و پایاپای و نقض تعهدات کارگزار، 
شرکت سپرده گذاری مرکزی ضمن اطالع به سازمان، اقدامات زیر را حسب مورد انجام می دهد:

الف:  انتقال مبالغ موضوع مادۀ 43 این دس��تورالعمل از منابع در اختیار صندوق تضمین 
تسویه به حساب تسویۀ شرکت سپرده گذاری مرکزی.

ب:  برداشت وثایق کارگزار به نفع صندوق تضمین تسویه یا شرکت سپرده گذاری مرکزی.
ت:  پیگیری وصول مطالبات و خسارات وارده به شرکت سپرده گذاری مرکزی از کارگزار 

مطابق ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار.
ث:  قطع بخشی از خدمات قابل ارائه به کارگزار عضو براساس مقررات مربوطه.

ج:  اطالع به بورس جهت جلوگیری از انجام معامالت کارگزار.
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تسویههزینههایانبارداری
م��اده49: هزینه انبارداری تا زم��ان انجام معامله در بورس بر عهدۀ فروش��نده و از تاریخ انجام 

معامله تا زمان دریافت کاال از انبار برعهده خریدار خواهد بود.
ماده50: هزینه های انبارداری توس��ط ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی از وجه معامله کسر و به 
حساب انباردار و مابقی وجه معامله، پس از اعمال کسورات متعلقه، به حساب کارگزار فروشنده 

واریز می گردد.

تحویلکاال
ماده51:دارنده گواهی س��پرده کاالیی باید قبل از انقضای اعتبار گواهی س��پرده کاالیی جهت 
تحوی��ل کاال، ب��ه انبار مربوطه مراجعه نماید. در صورت عدم خروج کاال از انبار تا پایان س��اعت 
کاری انبار در روز انقضای اعتبار گواهی س��پرده کاالیی، گواهی مزبور قابلیت معامله در بورس 

را نخواهد داشت.
ماده52:هرگونه خروج کاال از انبار، مس��تلزم اخذ تائیدیۀ قبلی ش��رکت سپرده گذاری مرکزی 

می باشد.
ماده53: انباردار موظف است در زمان مراجعه دارنده گواهی سپرده کاالیی جهت تحویل کاال، 

جدول زمان بندی انجام امور بارگیری را به وی و بورس اطالع رسانی نماید.
ماده54: انباردار پس از اخذ درخواس��ت تحویل و احراز هویت دارنده گواهی س��پرده کاالیی و 
اطمینان از مالکیت وی بر گواهی سپرده کاالیی و وصول هرگونه هزینۀ انبارداری، حسب مورد 
از زمان سپردن کاال به انبار یا روز معامله تا موعد تحویل، اقدام به تحویل کاال به وی می نماید.

ماده55: مس��ئولیت هرگونه مغایرت در کمیت و کیفی��ت کاالی دریافتی با مندرجات گواهی 
سپرده کاالیی متوجه انباردار مربوطه می باشد.

ماده56: مسئولیت بارگیری و حمل کاال از انبار بر عهده دارنده گواهی سپرده کاالیی می باشد.

حلاختالف
ماده57: کلیه اختالفات میان اش��خاص مرتبط با این دس��تورالعمل، وفق مادۀ 36 قانون بازار 
اوراق بهادار جمهوری اس��المی ای��ران )مصوب آذرماه 1384( در ص��ورت عدم حل و فصل در 

کمیته سازش کانون کارگزاران، در هیات داوری سازمان رسیدگی خواهد شد.
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سایرضوابطوشرایط
ماده58: انباردار موظف اس��ت در صورت نیاز به انبارگردانی، حداکثر 5 روز کاری قبل، مراتب 
را از طریق س��امانه به بورس و عموم اطالع رس��انی نماید؛ در غیر این صورت انباردار موظف به 

جبران کلیۀ خسارات احتمالی وارده خواهد بود.
ماده59: بورس موظف به اطالع رس��انی نام و مش��خصات انبار و انباردار، آدرس، ظرفیت انبار، 
هزینهه��ای انبار، س��اعت فعالیت انبار، زمان انبارگردانی و س��ایر موارد پس از تائید س��ازمان، 

حداکثر یک روز پس از صدور گواهی پذیرش در فهرست انبارهای پذیرفته شده میباشد.
ماده60: اطالع رسانی در خصوص ظرفیت خالی انبارها و کاالهای قابل پذیرش، از طریق بورس 

انجام می گیرد.
ماده61: موارد پیش بینی نش��ده در این دس��تورالعمل، مشمول سایر قوانین و مقررات حاکم بر 

معامالت در بازار سرمایه است.
آن چه که مش��خص اس��ت بورس کاالی ایران گام های جدی در زمینه بهینه س��ازی سیس��تم 
انبارداری خود برداشته است. هرچند این مسئولیت در حیطه وظایف بورس های کاالیی نیست 
و ارگان های دولتی باید در این جهت اقدام کنند اما این مسأله حاکی از آن است که ساماندهی 
نظام انبارداری در ایران ش��دنی اس��ت. آنچه که ضروری به نظر می رس��د ایجاد نظام یکپارچه 
انبارداری و تدوین قانون انبار در س��طح ملی می باش��د. بورس کاالی ایران و ش��رکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی به عنوان پیشرو در اقدامات انبارداری می توانند به عنوان نمونه عملی 
موف��ق در جهت تدوین قانون انبار و ایجاد نظام هماهنگ انبارداری در کش��ور باش��ند. هرچند 
در س��ال 1389 موافقتنامه سه جانبه ای بین ش��رکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران، 
ش��رکت بورس کاالی ای��ران و وزارت صنعت، معدن و تجارت به امضا رس��ید که بر مبنای آن، 
کاالهایی که دارای قبوض الکترونیکی با استاندارد شرکت انبارهای عمومی باشند، بدون سپردن 
تضمین بتوانند در بورس کاالی ایران عرضه و معامله شوند. در این طرح ضمن برقراری ارتباط 
الکترونیک��ی بین بورس کاالی ایران با نظام ملی اطالعات انبارها )ش��بکه بقا(، تمامی گام های 
فرآین��د ورود کاال به بورس، دریاف��ت و پرداخت حقوق قانونی و معامله و تحویل کاال به صورت 
الکترونیک��ی صورت می پذیرد اما این توافقنامه به دلیل عدم تفاهم بین نهادهای مذکور اجرایی 

نگردید. در ادامه متن توافقنامه سه جانبه آورده شده است.
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تفاهمنامهسهجانبهبینوزارتصنعتومعدنوتجارت،شرکتبورسکاالیایرانو
شرکتانبارهایعمومیوخدماتگمرکی

جهت بهره برداری بیش��تر از ظرفیت های اقتصادی کاالهای ذخیره ش��ده در انبارها و به منظور 
رونق هرچه بیشتر اقتصاد کشور و در راستای تسهیلدر انجام معامالت و بهره برداری از پتانسیل 
قب��وض الکترونیکی انبارها در معامالت بورس کاال، این تفاهم نامه در تاریخ 1391/04/04 بین 
معاونت توس��عه فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و معدن و تجارت، شرکت 

انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران و شرکت بورس کاالی ایران منعقد گردید.

مادهیک:تعاریف
مدیریت فضای تجارت الکترونیک بخش بازرگانی در بخش حاکمیت بر عهده " معاونت توسعه 
فناوری اطالعات و تجارت الکترونیکی در وزارت صنعت و معدن و تجارت" است که از این پس 

تنظیم کننده )رگوالتور( نامیده می شود؛
ش��رکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران )س��هامی عام( ک��ه از این پس عامل اجرایی 

)اپراتور( نامیده می شود، به عنوان اپراتور قبض انبار در کشور می باشد؛
شرکت بورس کاالی ایران که از این پس بورس نامیده می شود، دارای نقش ارزنده در معامالت 

کاالی کشور می باشد.

مادهدو:قوانینومقرراتحاکم
قان��ون تجارت، قانون تجارت الکترونیک، قوانین بازار س��رمایه، قوانین گمرکی و س��ایر قوانین 

مرتبط

مادهسه:موضوعتفاهمنامه
هر س��ه طرف قرارداد، ب��ا امضای این تفاهم نامه خود را ملزم می دانن��د در چارچوب مفاد آن و 
حس��ن نیت کامل، تمام مساعی خود را به منظور اس��تفاده از قبوض الکترونیکی انبار به عنوان 

مدارک قابل اتکا در معامالت بورس کاالی ایران به کار گیرند.
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مادهچهار:تعهداتعاملاجرایی)اپراتور(
بند1- اپراتور، بس��ته به نوع کاال، زیرساخت ها، س��رویس های نرم افزاری و استانداردهای مورد 
توافق با رگوالتور و بورس را که مربوط به فعالیت انبارداری می باش��د، در فضاهایی از انبارهای 
تحت پوش��ش خود که  به طور مس��تقل برای موضوع این تفاهم نامه به کار گرفته خواهند شد 

مستقر می نماید.
بند2: اپراتور مس��ئولیت صحت تمامی موارد مندرج در قبوض الکترونیکی خود را می پذیرد. در 
این رابطه، اپراتور عالوه بر پوش��ش های بیمه ای کاالها در برابر حوادث، می بایس��ت مس��ئولیت 

انبارهای تحت پوشش خود را قبال مشتری نیز بیمه نماید.
تبصره 1- ش��رایط شکلی قبض الکترونیکی انبار در جلسات کارشناسی بین اپراتور، رگوالتور و 

بورس تعیین خواهد شد.
تبصره 2: انباداری، تخلیه و بارگیری در دسته کاالهای مختلف بر اساس تعرفه اپراتور انجام می شود. 
اما تعرفه خدمات الکترونیکی جدید حاصل ازاجرای موضوع تفاهم نامه، با پیشنهاد اپراتور و تأیید 

رگوالتور، مطابق با ضابطه تعیین شده در بند “7” ماده “4” این تفاهم نامه تعیین خواهد شد.
بند3: اپراتور کلیه مس��ئولیت های انبارهای تحت پوشش خود را پذیرفته و در این راستا موظف 

است نسبت به ارائه تضامین موردنظر بورس اقدام نماید.
تبصره3: اپراتور در انتخاب شرکت بیمه و شرکت بازرسی آزاد است مشروط به این که صالحیت 
این ش��رکت ها قبال توس��ط مراجع حاکمیتی ذی صالح، احراز شده باشد. ضمنا ضروریست تا بر 
اساس ضوابط موجود در انبارهای عمومی، پوشش بیمه ای به صورت کامل و تاپایان زمان تحویل 

کاال ادامه داشته باشد.
تبصره4: از آنجا که رگوالتور، اپراتور را برای فعالیت در بورس تضمین نموده اس��ت، لذا اپراتور 
موظف اس��ت تا با ایجاد دسترسی مناسب در سامانه، امکان نظارت بر بیمه نامه های صادر شده 

رابرای رگوالتور و بورس فراهم نماید.
بند4: اپراتور موظف اس��ت س��ازوکار مدیریتی و نرم افزاری الزم برای صدور قبوض الکترونیکی 
کلیه انبارهای واجد ش��رایط و تحت پوشش خود در کشور را برابر ضوابط توافق شده بارگوالتور 
و بورس مهیا نماید. هزینه های مدیریتی و فنی اتصال س��ایر انبارها به ش��بکه اپراتور و خدمات 

ارائه شده به آن ها، توسط این انبارها به اپراتور پرداخت خواهد شد.
بند5- اپراتور موظف است دسترسی های الزم به اطالعات مربوط به قبوض الکترونیکی انبار رادر 



347پیوست یک / مروری بر قوانین و مقررات انبارداری در ایران

س��امانه های الزم، برای ذینفعان تأمین نماید. جزئیات و روش مبادله این اطالعات در جلس��ات 
کارشناسی بین رگوالتور، اپراتور و بورس مشخص خواهد شد.

بند6- اپراتور موظف اس��ت جهت پذیرش انبارهای موضوع تفاهم نامه، اطالعات، شرایط و نحوه 
نگهداری کاالدر کلیه انبارها را به بورس و رگوالتور اعالم نماید.

بن��د 7: بع��د از انجام معامله در تاالر و تس��ویه معام��الت بورس، اپراتور موظف اس��ت باتوجه به 
اعالم بورس، نس��بت به صدور قبض انبار تفکیکی و تغییر مالکی��ت اقدام نماید. کلیه هزینه های 
اپراتور تا قبل از انجام معامله در تاالر به عهده فروش��نده و پس از انجام معامله در تاالر به عهده 
خریدار می باشد. بدیهی است، در صورتی که معامله ابطال گردد، باتوجه به دریافت جرائم از طرف 
فروشنده، هزینه های اپراتور از زمان معامله تازمان ابطال معامله نیز بر عهده فروشنده خواهد بود.

تبصره5: ش��رط الزم برای اجازه عرضه کاال در تاالر، منوط به تس��ویه هزینه های اپراتور توسط 
فروشنده تا روز معامله خواهد بود.

بند8: در صورت نیاز به تابلو قیمت، اپراتور موظف است نسبت به تخصیص فضای الزم اقدام نماید.
بند9: اپراتور با دسترسی ارائه شده، مطابق استانداردهای معامله در بورس، موظف است نسبت 
به اعالم شرایط و نحوه نگهداری کاال قبل از عرضه، بلوکه نمودن کاال در انبارهای تحت پوشش 
اپرات��ور در ط��ول معامله، تغییر مالکیت کلی و جزئی یک قب��ض انبار ) تفکیک قبض انبار( و یا 
آزاد نمودن کاال طبق مجوز اتاق پایاپای بورس اقدام نموده و هزینه خدمات الکترونیکی فوق را 

برابر بند “7” این تفاهم نامه دریافت نماید.

مادهپنج:تعهداتتنظیمکننده)رگوالتور(
بن��د1: رگوالتور، تعهدات و مس��ئولیت اپراتور در قبال بورس رادر موض��وع تفاهم نامه تضمین 

می نماید.
بند2: رگوالتور موظف اس��ت کلیه امکانات و زیرساخت های الزم جهت ارتباط الکترونیکی فیما 
بین اپراتور و بورس را فراهم نماید. در این رابطه، امکانات مورد نیاز از مرکز داده و بستر تبادل 
داده رگوالتور، مطابق بند »1« تفاهم نامه«نظام ملی اطالعات انبارها« مورخ 1389/11/30 در 

اختیار اپراتور قرار خواهد گرفت.
بن��د3: رگوالتور، اهتمام الزم برای توس��عه و بس��ط انبارهای واجد صالحی��ت در خصوص این 

تفاهم نامه را معمول خواهد نمود.
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مادهشش:تعهداتبورس
بند1: بورس موظف اس��ت ارتباط الکترونیکی الزم بین بورس و اپراتور رابا اس��تفادهاز توان نرم 

افزاری خود و بر اساس استانداردهای فنی رایج و مورد توافق ایجاد نماید.
تبصره 1: هریک از طرفین هزینه های فنی سمت خود را تقبل می نماید.

بند2: بورس، اطالعات مورد نیاز موضوع تفاهم نامه راکه جزئیات و روش مبادله آن در جلسات 
کارشناسی تعیین می شود، به صورت برخط و الکترونیکی، بر اساس استانداردهای رایج و مورد 

توافق، در اختیار اپراتور قرار خواهد داد.
بند3: بورس تعهد می نماید، عملیات فروش کاالهای تحت کلید اپراتور در تاالر معامالتی که با 

تضمین رگوالتور انجام شده است را بدون اخذ تضمین دیگری انجام دهد.
تبص��ره2: بورس در زمینه اطالع رس��انی به کارگ��زاران مربوطه جهت اس��تفاده از قبوض انبار 

الکترونیکی به جای تضمین، به نحو شایسته اقدام خواهد نمود.

مادههفت:
 امضا کنندگان توافق می کنند ظرف مدت یک ماه از تاریخ امضا این تفاهم نامه، برای روش��ن 
ش��دن برنامه و زمانبندی اجرای این طرح، نسبت به تهیه دستورالعمل ها و فرایند اجرایی کار و 

همچنین ارتباط سیستماتیک مابین سه بخش اقدام نمایند.

مادههشت:
رگوالتور، اپراتور و بورس، در روند پیاده سازی پروژه موضوع تفاهم نامه، کارگروهی را به دبیری 
رگوالتور شکل خواهند داد و جلسات تا انتهای کار، هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد و عالوه 
بر ارائه گزارش از روند اجرای کار، اختالفات یا موانع احتمالی، در این جلسات رفع خواهد شد.

این تفاهم نامه در »8« ماده، »15« بند، »7« تبصره و »3« نسخه، در تاریخ 1391/4/4 بر اساس 
ماده »10« قانون مدنی، منعقد و برای طرفین و قائم مقام قانونی آن ها الزم االجرا می باشد.

در جدول 2 نمونه ای از چک لیس��ت بازرس��ی انبارهای کش��اورزی به منظور پذیرش انبار در 
شرکت بورس کاالی ایران آورده شده است.
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ت بازرسی انبار کاالهای کشاورزی )محصوالت زراعی(
ک لیس

جدول2: چ
س کاالی ایران

ت بور
ش انبارها در شرک

به منظور پذیر

ی:
ل توجه در بازرس

ت قاب
نکا

۱. تمام نقاط کنترل که در انبار مورد نظر کاربرد دارند، باید مورد بازرسی قرار گیرند.
ت موردنیاز باید نوشته شود تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.

2. در نقاط کنترل، توجیها
س کاالی ایران 

ت بور
ش شرک

ت انبارهای کشاورزی مورد پذیر
ب نماید تا در فهرس��

۳. انبار موردنظر باید حداقل ۷۰ امتیاز را از بندهای ۱ تا ۱۱ را کس��
قرار گردد. 

ب با حداقل امتیاز ۸۵، ۸۴-  ۷۵ و ۷۴- ۷۰رتبه بندی مي شوند.
ت، انبار درجه ۱، درجه 2 و درجه ۳ به ترتی

ک لیس
۴. بر مبنای این چ

ب توصیه به انباردار یادآوری گردد.
۵. دیگر موارد مهم ، در قال

ف
ردی

ل
نقطه کنتر

ش
معیار پذیر

حداکثر امتیاز
ق

ت  تطبی
وضعی

ب شده
امتیاز کس

ت
توضیحا

۱- ویژگیهای انبار
منطبق

نامنطبق

۱-۱
محل انبار 

۹

ت استقرار مناسبی می باشد؟ 
ث انبار با تاکید بر موارد ذیل دارای وضعی

آیا محل احدا

۱-۱-۱
ف 

ب از سطح زمین های اطرا
ارتفاع مناس

ت 
ب و رطوب

برای جلوگی��ری از نف��وذ آ
زمین  به انبار

ف انبار ب��راي بارگیري و تخلیه 
ارتفاع ک

ب باشد.
مناس

۳
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ف

ردی
ل

نقطه کنتر
ش

معیار پذیر
حداکثر امتیاز

ق
ت  تطبی

وضعی
ب شده

امتیاز کس
ت

توضیحا

2-۱-۱
ش به آس��اني در 

انبار ب��ا جاده و بازار فرو
ارتباط می باشد.

امکان انتقال محصول کشاورزی از انبار به 
ت.

مرکز عرضه به آسانی میسر اس
۳

۳-۱-۱
وجود راهه��ا و خیابانهاي طولي و عرضي 
ت عب��ور و م��رور 

ب ب��رای س��هول
مناس��

کامیونها و جراثقال و حمل و نقل کاال

عب��ور و م��رور و دسترس��ي کامیونه��ا و 
ت.

جراثقال به انبار به  آساني میسر اس
۳

2-۱
ف و سکوی انبار

ک
2

ت مناسبی برای کاالهای انبار شده می باشد؟
ف و سکوی  انبار با تاکید بر موارد ذیل دارای وضعی

آیا ک
ف ۱-2 به طور مساوي تقسیم گردد.

یادآوري : درصورتیکه بند ۱-2-۴ کاربرد نداشته باشد، مجموع ۱2 امتیاز در دیگر بندهاي ردی

۱-2-۱
مقاوم و دارای تحمل فش��ار وزن  کاال می 

باشد. 
ب محصول، مقاوم و داراي تحمل 

به تناس
فشار کافي باشد.

۳

2-2-۱
ک ب��ودن و نبودن هر 

پاکیزه بودن , خش��
ف انبار

ت و نم زدگي ک
گونه رطوب

ت و نم 
نبودن هر گونه  نش��انه ه��ای رطوب

ف انبار
زدگي ک

۳

۳-2-۱

ب 
ب  مالیم  و دارای آبرو مناس

داراي  ش��ی
ب  حاصل  از 

ت خ��روج آ
به منظور س��هول

شستشو از انبار و جلوگیری از راکد ماندن 
ب، می باشد.   

آ

ف شور باشد و کنترل 
انبار باید دارای ک

ب از طریق فیزیکی انجام گیرد.
شی

۳

۴-2-۱
ف ، در صورتیکه 

ت هاي  ک
اس��تفاده  از پال

محصول بسته بندی شده باشد.        
ت کافي در انبار 

وجود مشهود تعداد پال
۳

۳-۱
ف  انبار

دیوارها و سق
6
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ف
ردی

ل
نقطه کنتر

ش
معیار پذیر

حداکثر امتیاز
ق

ت  تطبی
وضعی

ب شده
امتیاز کس

ت
توضیحا

۱-۳-۱
ف  بایستي  

ت داخل،  تا سق
دیوارها از س��م

اندود ماسه  و سیمان  یا کاشي  باشد.
ف داخل باید حتي االمکان 

دیوارها از طر
ف و بدون درز باشد

صا
2

2-۳-۱
ت  الزم  براي  

ش  بیني  تمهی��دا
کنت��رل و پی

ب باران در انبارها
عدم  نفوذ آ

ف سالم مسدود کردن 
مشاهده ظاهری سق

ب و دی��وار و پنج��ره ه��ا و 
درزه��ا ی در

هواکشها 
۴

۴-۱
درها و پنجره  های انبار

۴

۱-۴-۱
کلیه  پنجره ها به  تور سیمي  مجهز باشند.

مشاهده تور سیمي در کلیه پنجره ها
۱

2-۴-۱
انبار از حداقل  س��طح  ن��ور گیر برخوردار 

می باشد..

ک  
حداقل  س��طح  نور گیر پنجره ها باید ی

ف  انبار 
متر مربع  براي  ۳۰ متر مربع  سطح  ک

باشد.
۱

۳-۴-۱
ت ورود و 

ت در انبار از نظر س��هول
وضعی��

خروج کامیون.
ت ورود کامیون را 

ابعاد تقریبي درها قابلی
نشان دهد.

۱

۴-۴-۱
ب و ورودی انبار از نظر ایمنی 

ت در
وضعی

و حفظ محصول

ت 
درها در موقع بسته شدن باید کامال جف

ت در موقع 
و قفل ش��وند تا بتوان به سهول

ضد عفوني با گاز بوس��یله مس��دود کردن 
ب آنه��ا را  نیز غیر قابل 

درزها با نوار چس��
نفوذ کرد.  

۱

۵-۱
تهویه هوای انبار 

۴
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ف

ردی
ل

نقطه کنتر
ش

معیار پذیر
حداکثر امتیاز

ق
ت  تطبی

وضعی
ب شده

امتیاز کس
ت

توضیحا

۱-۵-۱
ب 

ش مناس
داشتن هواک

ش ها باید براي  هر ۵۰ 
حداقل  س��طح  هواک

ف  انبار، ۱  متر باشد.
متر مربع  سطح  ک

2

ش هاي  س��قفي  حتم��اً داراي  دریچه  
هواک

باش��ند تا در مواقع  لزوم  بتوان  راه  تهویه  را 
کامال مسدود کرد.

۱

ش  بایس��تي  مجهز به  دریچه  آهني  از 
هواک

داخل  و نرده  فلزي  و تورس��یمي  از بیرون  
باشد.

۱

6-۱
ت زیربنایی

تاسیسا
۱۰

۱-6-۱
ت برقراری 

ب ، تلف��ن و امکان��ا
ب��رق ، آ

ارتباط اینترنتی.
ب ، تلفن 

ت برق ، آ
مشاهده وجود امکانا

و برقراری ارتباط اینترنتی 
۴

2-6-۱
ن��ور الزم  براي  داخل  انب��ار و محوطه  انبار 

تأمین  باشد.

به طور متوسط س��طح پنجره ها 2۰ درصد 
ف انب��ار و تأمین نور م��ورد نیاز 

س��طح ک
ت.

س( در انبارها ضروري اس
)۱۵۰ لوک

۳

۳-6-۱
وجود موتور برق  اضط��راري  براي  مواقع  
ض��روري  و قط��ع  ب��رق  الزم  و ض��روري  

مي باشد.

مشاهده وجود موتور برق  اضطراري  براي  
مواقع  ضروري  و قطع  برق 

۳

۷-۱
وسایل  اطفاء حریق انبار 

6

۱-۷-۱
انبار باید به  وس��ایل  اطفاء حریق  و دستگاه  
ت  محل  و 

اع��الم  خطر، بس��ته  به  مقتضی��ا
شرایط  موجود مجهز باشد.

وس��ایل اطفاء حریق به ش��رح : کپسول ) 
نوع و تعداد( یا سیس��تم مرکزی یا سیستم 
ش ) نوع سیستم ( 

های هش��داردهنده آت
مشاهده شد.

۳
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ف
ردی

ل
نقطه کنتر

ش
معیار پذیر

حداکثر امتیاز
ق

ت  تطبی
وضعی

ب شده
امتیاز کس

ت
توضیحا

2-۷-۱

ت  اطفاء 
تائیدیه ه��اي  الزم  ب��راي  امکان��ا

حریق  همواره  بایستي  به  روز باشند) کالیبره 
باشند(.

ت 
از گواهینامه هاي کالیبراسیون امکانا

اطفاء حریق کپي تهیه شود.
ت دور زدن 

ف انبار فض��ای الزم جه
اطرا

ش نشانی وجود دارد
ماشین های آت

2

۳-۷-۱
ش ه��ای الزم را برای 

کارکن��ان، آم��وز
اطفای حریق را گذرانده باشند.

ک طی دوره های آموزشی 
از مدار

کارکنان برای اطفای حریق کپی تهیه 
شود.

2

۸-۱
ایمني  انبار 

۱۰

۱-۸-۱

ت نگهبان 2۴ ساعته 
ت حفاظ

انبار باید تح
ک نفر و 

قرار گیرد . تعداد نگهبان حداقل ی
ت 

ت انبار , ممکن اس
ت ظرفی

ت به وسع
نسب

چند نفر باشد. 

از قرارداد نگهبان ها کپی تهیه شود.
۴

2-۸-۱
ک های اولیه .

ب جعبه کم
نص

ک هاي اولیه در 
مش��اهده وجود جعبه کم

محل انبار.
۱

۳-۸-۱
ب عالئم هش��دار دهنده مانند استعمال 

نص
ت ممنوع. 

دخانیا
ب عالئم هشدار دهنده مانند 

مشاهده نص
ت ممنوع

استعمال دخانیا
۱

۴-۸-۱

ت 
باید اطاق کار انبار دار با تعبیه پنجره ثاب

با شیش��ه خ��ور زیاد تأمین گ��ردد تا حتي 
ب رجوع مس��تقیمأ به اطاق 

المق��دور اربا
محل کار انباردار مراجعه و از عبور و مرور 
ص متفرقه در داخل انبار جلوگیري 

اش��خا
شود.

ک اطاق کار انبار دار با تعبیه 
مشاهده تفکی

ت با شیشه خور  
پنجره ثاب

۴
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ف

ردی
ل

نقطه کنتر
ش

معیار پذیر
حداکثر امتیاز

ق
ت  تطبی

وضعی
ب شده

امتیاز کس
ت

توضیحا

۹-۱
بیمه

۵

۱۰-۱
ت انبار

تجهیزا
۱۴

         

۱-۱۰-۱

ب از 
سیس��تم نقل و انتقال و جابجایي مناس

ت 
جمله نقاله ها، باالبرها، و س��ایر تجهیزا

ب با نوع 
مورد نی��از جابجایي کاال متناس��

کاال . 

ت 
مشاهده وجود نقاله ها، باالبرها، لیف

ب با نوع بسته بندی و کاال
ک متناس

ترا
2

2-۱۰-۱
ت توزین نظیر باسکول و ترازو .

امکانا
ت توزی��ن نظیر 

مش��اهده وج��ود امکان��ا
باسکول و ترازو

2

۳-۱۰-۱

ش 
ت س��نج

ت و امکانا
انبارها باید تجهیزا

ت با دس��تگاه های کالیبره شده مانند 
کیفی

ت 
ت س��نج، ترازوی دقی��ق و ملزوما

رطوب
اولیه آزمایشگاهی را داشته باشند.

ت اولیه آزمایشگاهی 
ت و امکانا

از تجهیزا
ت برداري گردد.

لیس
۳

۴-۱۰-۱

ت 
ت استقرار سامانه و تجهیزا

دفتر کار جه
ت سریع، با 

شامل کامپیوتر متصل به اینترن
گ رم و ویندوز xp یا ۷، 

ت ۴ گی
مشخصا

ت )IE ( یا نرم افزار 
آخرین نس��خه اینترن

س، ن��رم افزار نس��خه 22 یا باالتر 
فایرفاک

ک دس��تگاه 
A ، ی

dob flash player 
س و پرینتر مجهز باشد .

فاک

ت ش��امل کامپیوت��ر متصل به 
از تجهی��زا

س و 
ت س��ریع، نوع نرم اف��زار، فاک

اینترن
ت برداري گردد.

پرینتر و... لیس
۵

۵-۱۰-۱
ت یا  نیروی 

بهره من��دی از وجود امکان��ا
انسانی الزم برای هوادهی محصول فله . 

ت برای 
ت و امکانا

نیروی انسانی و تجهیزا
ت برداري گردد.

هوادهی محصول لیس
2
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ف
ردی

ل
نقطه کنتر

ش
معیار پذیر

حداکثر امتیاز
ق

ت  تطبی
وضعی

ب شده
امتیاز کس

ت
توضیحا

۱۱-۱
تخلیه  بارگیري  و حمل  و نقل 

۵

۱-۱۱-۱
ف  انبار باید امکان  تردد کامیون ها 

در اطرا
فراهم  باشد. 

ف  انبار  برای امکان  تردد کامیون ها 
 اطرا

فراهم  می باشد.
2

2-۱۱-۱
وجود س��کو و بار انداز تخلیه  و بارگیري  

ت انبار الزامي  مي باشد. 
ب ظرفی

حس
مشاهده وجود سکو و بار انداز تخلیه  و 

بارگیري 
۳

۱-۱2 توصیه ها
•	

ب  و هوائي  منطقه
ب و پنجره با توجه به  شرایط  آ

ف هاي  مسطح  و در
ب  با عایق هاي  ضد رطوبتي  در سق

	•انجام  ایزوالسیون  مناس
ک یا سنگین که براي عمل تخلیه و بارگیري و یا نقل و انتقال کاالها به داخل محوطه انبار وارد مي شوند و 

ک از وس��ائل نقلیه س��ب
مجهز بودن هر ی

ش نشاني
ک دستگاه کپسول آت

ت هستند , به ی
	•یا در آنجا مشغول فعالی

ت فراخوانی
ب دوربین مدار بسته برای کنترل و با قابلی

	•نص
ت زدگی کاالي مورد نگهداري در 

ت از س��وي مس��ئول انبار بازبیني و بازرسي شود و ازلحاظ آف
ک بار انبار از دید وجود آف

باید هر هفته حداقل ی
	•انبار اطمینان حاصل گردد.

ت و نم زدگي 
ت , رطوب

ک بار دور بیروني انبار از سوي مسئول انبار بازبیني و بازرسي شود و از لحاظ پاکیزه بودن و نبودن آف
باید هر هفته حداقل ی

ک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل گردد. 
	•و نیز خش

ت و ....      
ب و پنجره  برای جلوگیری از ورود جوندگان،پرندگان و حشرا

	•جزم بودن در
ت و حفظ سوابق کاربرد سموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضدعفونی        

	•ثب
ب کاال  

ص کاال به صاح
	•ارائه سوابق، تاریخ و میزان کاربرد سموم مجاز در زمان ترخی

جابجائي , گذاشتن و چیدن بسته هاي کاال ) اگر بسته بندي شده باشد ( در انبار باید ترتیبي باشد که بسته هاي کاال که زودتر در انبار آورده و گذاشته 
ف نیز زودتر از انبار بیرون برده شوند

ش و مصر
	•شده اند براي پخ

ت و پسماند انبار حداقل یکبار در روز .
	•پاکسازی ضایعا

گ نزن و قابل شستشو
وجود زباله دان به تعداد و حجم و اندازه کافي ، زن
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5-دستورالعملقانونیصنفیدارندگانانبارهایکاالهایتجاری،
سراهاوسردخانهها

بیم��ه کاالهای وارده به انبار الزامی بوده و هزینه آن به عهده صاحبان کاال می باش��د )نمونه . 1
فرم های بیمه نامه در ضمیمه آورده شده است(.

مس��ئولین انبارها از پذیرفتن حواله به صورت تلفنی و دادن ش��ماره ردیف اکیداً خودداری . 2
نمایند.

صاحبان کاال از ترخیص کاال به صورت تلفنی اجتناب نمایند. فقط از طریق دورنگار ترخیص . 3
کاال صورت می پذیرد.

حواله صادره بایس��تی دارای نام، آدرس، ش��ماره تلفن و امضای فروش��نده بوده بنام واقعی . 4
خریدار صادر گردد و از صدور حواله با نام مستعار و غیر واقعی خودداری گردد.

چنانچه کاالیی بیش از یک مرحله مورد معامله واقع گردد، مسئول انبار فقط در قبال شخص . 5
اول ک��ه حواله به نام او صادر ش��ده پاس��خگو خواهد بود و ضمانت وجود ی��ا عدم وجود کاال با 

فروشنده است و بنگاه در این مورد مسئولیتی ندارد.
خریدار یا خریداران باید به محض دریافت حواله کتبی از فروش��نده به انبار مربوطه مراجعه . 6

و برای تحویل کاالی مورد حواله و یا ثبت آن به نام خود اقدام نمایند. مس��ئول انبار با مالحظه 
حواله و مراجعه به حساب حواله کننده، چنانچه کاالی مورد حواله موجود باشد آن را به دارنده 
حوال��ه تحویل و در صورت عدم موجود، موجود نبودن آن را در پش��ت همان حواله قید خواهد 

نمود. بدیهی است حواله دهنده در این مورد ضامن خواهد بود.
مس��ئولین انبارها نس��بت به خرید و فروش های بعدی کاالی مورد حواله که توسط اشخاص . 7

ثالث و واس��طه صورت می گیرد هیچگونه مس��ئولیتی نخواهد داشت. مگر اینکه افراد بعدی هر 
یک به نوبه خود به انبار مراجعه و حواله را ارائه نموده، رس��ید کتبی به نام خود از مس��ئول انبار 

دریافت نموده باشند.
چنانچه حواله دهنده به هر دلیلی پس از صدور حواله بخواهد کاالی مورد حواله تحویل داده . 8

نشود، می بایستی مراتب را کتبا به انبار اعالم و مسئولیت ناشی از آن را شخصا به عهده بگیرد. 
چنانچه تا آن موقع کاال از انبار خارج نشده باشد، مسئولین انبار از تحویل آن خودداری و دارنده 
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حوال��ه را به حواله دهن��ده ارجاع خواهند داد. در صورت عدم اطالع کتبی، کاال به دارنده حواله 
تحویل داده خواهد شد و در این خصوص مسئولیتی متوجه انبار نخواهد بود.

رعایت نکات زیر هنگام سپردن کاال به انبار از طرف صاحبان کاال و مسئولین انبارها الزامیست:. 9
9-1- کاالی ارس��الی به انبار بایس��تی دارای بارنامه باشد که در آن نام و نام خانوادگی و آدرس 

گیرنده کاالمشخص باشد.
9-2- مسئولین انبارها بایستی از تخلیه کاالهای بدون بارنامه خودداری کنند. صاحبان کاالمی بایست 
در قبال تحویل کاالی خود به انبار از مسئولین انبار رسید کتبی بامهر و امضا مسئول مربوطه اخذ 

نمایند و رسید صادره فقط برای صاحب کاالمعتبر بوده و قابل انتقال به غیر نیست.
9-3- از ارسال کاال به انبار با نام غیر واقعی و مستعار اکیدا خودداری گردد.

9-4- هیچ یک از سراها و انبارهای کاالحق نگهداری کاالی غیر مجاز و قاچاق نداشته
9-5- صاحبان کاال مال التجاره خود را فقط در انبارهایی که دارای پروانه کس��ب معتبر می باش��ند، 
تخلیه نمایند و از تحویل و سپردن اموال خود به انبارهای بدون پروانه کسب معتبر خودداری نمایند.

9-6- قبل از ارس��ال کاال به انبارهای از وضعیت ایمنی انبار از نظر س��رقت، آتش سوزی، دوری 
و نزدیکی آن به شهر و مراکز مصرف دقت نظر بیشتری به عمل آورند.

9-7 انبارها و س��راها در حفظ و نگهداری اموال اش��خاص، امین بوده و بایس��تی کمال دقت و 
مراقبت را در حفظ آن به کار برند و از تخلیه مواد آتش زا در جوار کاالهای آسیب پذیر اجتناب 
ورزند و انبارهای خود رابه سیستم اطفاء حریق و سایر موارد ایمنی مجهز نمایند، نسبت به سیم 
کشی انبارها دقت کافی مبذول داشته، از کارکنان و کارگران خود بخواهند که برای جلوگیری 

از بروز حوادث از افروختن آتش و کشیدن سیگار در داخل انبارخودداری نمایند.
9-8- به منظور جلوگیری ازس��رقت هنگام ترک محل از بس��ته بودن قفل ها و حفاظ اطمینان 
حاصل نمایند و نگهبانان خود را همواره از وظیفه خطیری که به عهده دارند آگاه نموده، در این 

مورد آموزش و تدارک الزم به آن ها داده شود.
9-9- انبارداران موظفند در زمان تحویل بار برگ سبز گمرکی را مشاهده نمایند.

10- خری��د و ف��روش کاالهای موجود در تمام انبارها و س��ردخانه ها ممنوع می باش��د و پیگرد 
قانونی دارد.

11- مسئولیت انبارهای مقفل)کلید( و گزارش کار و موجودی آن به عهده صاحب )مستاجران( 
انبار می باشد.
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12- نرخ انبارداری اتحادیه ش��هر بایس��تی با اتحادیه تهران هماهنگ و یکس��ان شود که بعد از 
تصویب در هیئت عالی نظارت قابل اجرا می باشد.

13- افرادی که جهت دریافت پروانه کس��ب به اتحادیه مراجعه می کنند موظف هستند پس از 
اخذ تاییدیه از کمیسیون فنی اتحادیه اقدام به فعالیت نمایند.

14- کاالهای خریداری شده توسط اشخاص پس از گذشت حداکثر تا 24 ساعت بایستی از انبار 
کتبا رسید ممهور بنگاه دریافت و به نام خریدار جدید ثبت گردد. )تعویض حواله(

این دس��تور العمل در 14 بند و 9 تبصره می باش��د و اتحادیه ها موظف به نصب دستورالعمل در 
معرض دید عموم هستند.

نرخ تعرفه نگهداری؛ تخلیه و بار چینی در انبارها و سردخانه های دارای پروانه کسب در شهرستان 
تهران به شرح زیر است که این تعرفه ها از چهار خردادماه سال 1394 اجرایی شده است:

جدول 3- نرخ تعرفه نگهداری و تخلیه بار در انبارها و سردخانه های دارای پروانه کسب
در شهرستان تهران زیر نظر اتحادیه انبارداری

نرخ انبارداریشرحردیف
600000 ریالیخچال  و لباسشویی وسایل الکتریکی خارجی بر اساس هر تن برای دو ماه در سالن سرپوشیده1
630000 ریاللوازم صوتی و تصویری بر اساس هر تن هر دو ماه در سالن سرپوشیده2
500000 ریالقماش و پارچه و نخ کارتنی و البسه بر اساس هر تن هر دو ماه در سالن سرپوشیده3
160000 ریالچوب و تراورس و تخته در فضایباز بر اساس مترمکعب4
12000 ریالنئوپان و پلی وود )pulywood( بر اساس هر برگ در داخل سالن سرپوشیده5
20000 ریالام دی اف و اچ دی اف بر اساس هر برگ در داخل سالن سرپوشیده6
180000 ریالکلیه آهن آالت از قبیل تیرآهن و میلگرد و نبشی و ناودانی و ورق سیاه و غیره از قرار تنی7
200000 ریالپروفیل و قوطی و لوله میلی داخل سالن سرپوشیده8
180000 ریالورق رول باوزن بیش از 7 تن در فضای باز9
180000 ریالآهن آالت قراضه و ضایعاتی و بال پهن حجیم و لوله قوطی بامحیط بیش از 45 سانتی متر10
300000 ریالابزار و ماشینآالت صنعتی از قبیل تراش cnc و پرس ود ریل و غیره11
360000 ریالفلزات رنگین از قبیل مسو برنج و میلگردو چارگوش برنجی و مسیهرتن در سالن سرپوشیده12
600000 ریاللوله های مسی حجیم 6 متری و کارتنی بر اساس هرتن در سالن سرپوشیده13
310000 ریالورق آلومینیوم و پروفیل آلومینیوم در سالن سرپوشیده14
240000 ریالشمش آلومینیوم اسلب و ورق حلب هر تن سالن سرپوشیده توافقی15
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350000 ریالمواد خوراکی؛ حبوبات و خشکبار )داخل سالن سرپوشیده و انبارهای بهداشتی( برای دوماه هر تن16
200000 ریالکاغذ و مقوا و مواد پالستیک داخل سالن سرپوشیده هر تن17
500000 ریاللوازم پزشکی و آزمایشگاهی و دندانپزشکی و بهداشتی کارتنی داخل سالن سرپوشیده هر تن18
170000 ریالچتائی هر عدل در سالن19
145000 ریالخرج لوله سیاه و سفید و مانسمان20
240000 ریالمواد پالستیک برای دو ماه هر تن21
30000 ریالبابت بار چینی و باترگیری و هزینه لیفتراک هر تن22
30000 ریالبابت تعویض حواله هرتن23

نکاتمهم:
� برای کاالهایی که در نرخ نامه قید نگردیده  است باتوافق طرفین تنظیم و محاسبه می گردد.

� برای حواله های زیر یک تن خرج یک تندریافت خواهد شد.
� توقف کاالدر انبار حداکثر تا دو ماه می باشد و به کاالهایی که بیش از دو ماه در انبار می ماند عالوه 
بر خرج بنگاه برای هرماه  توقف خرج مربوط به عنوان کرایهتوقف کاال محاسبهو توسط ترخیص 
کنندهقابل وصول خواهد بود. مشروط به اینکه بعد از دو ماه بااخطار کتبی مبنی بر مطالبه کرایه 
انبار به صاحب یا صاحبان کاال اطالع داده ش��ود. چنانچه هر دو ماه یکبار به صورتمکتوب مطالبه 
نگردد و مدتی بیش از دو ماه از توقف کاال در انبار بگذرد موردی برای مطالبه حق انبارداری باقی 
نخواهد بود لیکن چنانچه کتبا مطالبه شود و صاحب کاال به آن توجهی ننماید حق انبارداری برای 

مدت توقف کاال در انبار به قوت خود باقی و قابل وصول خواهد بود.
� کاالهای کارتنی بر اس��اس س��ایز و وزن که در صورتفوق منظور نشده است به صورت توافقی 

می باشد.
� تخلیه و نگهداری مواد ش��یمیایی و آالینده آت��ش زا در تمامی انبارهای محدوده تهران بزرگ 

ممنوع می باشد.

تذکرمهم:
بر اساس دستورالعمل سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران:

1- کلی��ه هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه تخلیه؛ چیدم��ان و نگه��داری کاال تازمان ف��روش بر عهده 
فروشندهمی باشد.
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1-1 سایر هزینه های مربوط )بارگیری( برعهده خریدار می باشد.
1-2 پرداخت مجموع هزینه های یاد شده به هنگام ترخیص کاال توسط ترخیص کننده بالمانع 

است.
2- کلیه انبارها بایستی برگ خروج کاال به رانندگان و یا صاحبان کاالارائه نمایند که در آن مبلغ 

دریافتی و نوع کاال و مقدار آن مشخص باشد.
3- دریافت هرگونه وجه اضافه به غیر از نرخ های اعالم شده بر خالف مقررات بوده و بامتخلفین 

مطابق با قانون بازرسی و نظارت اتاق اصناف برخورد خواهد شد.
4- متصدیان انبارها مکلفند فهرست نرخ های اعالم شدهرا در معرض دید همگانی به صورتیک 

هکه قابل رویت باشد قرار دهند.
5- نرخ انبارداری داخل سالن سرپوشیده توافقی بین صاحب کاالو انباردار می باشد و 

6- توقف کاال در داخل س��الن سرپوش��یده )مقفل( بر اس��اس هر ماه یک هزینه انبار محاس��به 
می شود.

6-قبضانبار
قبض انبار یا قبض رس��ید تحویل کاال به انبار عبارت اس��ت از س��ندی که تحویل گیرنده کاال ) 
انباردار( به موجب آن تحویل یا رس��ید کاالیی را با مشخصات خاصی از تحویل گیرنده درتاریخ 

ورود معینی گواهی می نماید.
براساس مصوبه شوراي  عالي بورس و اوراق بهادار گواهي سپرده کاالیي یا قبض انبار اوراق بهاداري 
است که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معیني کاالست و پشتوانه آن قبض انبار استانداردي است 
که توس��ط انبارهاي مورد تأیید بورس صادر مي شود. در فرایند اجرایي سیاست قیمت تضمیني، 
پس از تودیع محصول از سوي کشاورز یا مالک کاال به یکي از انبارهاي پذیرش شده از سوي بورس 
کاالي ایران، گواهي س��پرده کاال )قبض انبار( از س��وي انباردار، صادر شده و در اختیار کشاورز یا 
مالک کاال قرار مي گیرد. پس از صدور گواهي س��پرده کاالیي، کش��اورز ی��ا مالک کاال مي تواند با 
مراجع��ه ب��ه یکي از کارگزاران داراي مجوز معامالت در بورس کاالي ایران و ارائه گواهي س��پرده 
کاالیي، درخواست فروش محصول خود را در بورس کاالي ایران ارائه کند. همچنین امکان تأمین 

مالي و دریافت تسهیالت از نظام بانکي به پشتوانه گواهي کاالیي صادر شده وجود دارد.
طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کاالیی که به اماکن گمرکی یا انبارهای 
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گمرک��ی تحویل می گ��ردد باید بالفاصله دردفاتر مربوطه انبار ثب��ت و برای هر ردیف )آرتیکل( 
فهرس��ت کل بار )مانیفس��ت( یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار 

جداگانه صادر و به تحویل دهنده کاال تسلیم گردد.
س��ازمان بن��ادر ودریانوردی و گمرک ای��ران در برخی موارد وظایف خدم��ات انبارداری خود را 
حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل 44 قانون اساسی، با عقد قرارداد الزم به شرکت های 
خصوصی واجد شرایط واگذار نموده اند و به همین لحاظ قبوض انبار از لحاظ شکلی و محتوایی 
دارای فرم اس��تاندارد و یکنواختی نبوده ولی در کلیه موارد مش��خصات عمومی ذیل می بایست 

در آن ها لحاظ گردد:
 شماره ردیف دفتر انبار

 شماره بارنامه
 مرز ورودی

 شماره قبض انبار
 شماره انبار

 شرکت حمل کننده
 نام صاحب کاال

 عالمت کاال
 نوع کاال

 نوع بسته
 تعداد

 وزن کاال باظرف
 تاریخ تحویل کاال

 و...
 قب��ض انب��ار پس از ورود کاال ب��ه انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کاال با اس��ناد حمل 
و تحوی��ل و باالخره صدور برگ بارش��ماری ) تالی( و تنظی��م و تکمیل صورت مجلس اضافه یا 
کس��ر تخلیه ) موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی ( صادر می گردد. قبض انبار پس از صدور به 
ش��رکت مس��ئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کاال )گیرنده کاال( تحویل گردد. 
همانطور که اش��اره شد شرکت انبارهای عمومی و گمرکی در قبال دریافت کاال به صدور قبض 
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انبار می  پردازد. قبض انباری که برای کاالهای گمرکی صادر می گردد نمی توانند وثیقه شوند اما 
ب��رای قبض انبار کاالهای غیرگمرکی امکان توثی��ق و معامله در بازار ثانویه وجود دارد. الزم به 
توضیح اس��ت که در گمرکات مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، قبض انبار قابل معامله تفکیکی نیز 

مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه قبض انبار گمرکی به صورت زیر می باشد:

شکل1- نمونه فرم قبض انبار گمرکی
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دستورالعملصدورقبضانبارمناطقویژهاقتصاديبندري

 به منظور ایجاد رویه واحد در کلی�ه من�اطق وی�ژه اقت�صادي بن�دري دس�تورالعمل حاض�ر ب�ه 
اس�تناد م�اده 10 ق�انون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي ج.ا .ا تدوین و از تاریخ ت�صویب 

ج�ایگزین دس�تورالعمل م�صوب اج�الس ش�ماره 1369 مورخ 1383/01/30 می گردد.

ماده1:کلیات
1-1: براساس ماده 10 قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادي وارد کنندگان کاال به مناطق 
مي توانند تم�ام ی�ا قس��متي از کاالهاي خود را در مقابل قبض انبار تفکیکي معامله که توس��ط 
س��ازمان منطقه صادر خواه�د ش���د به دیگران واگذار نمایند. در این صورت دارنده قبض انبار 

تفکیکي، صاحب کاال محسوب خواهد شد.

ماده2:تعاریف
2-1:منطقهویژه: منظور منطق�ه وی�ژه اقت�صادي بن�دري اس�ت ک�ه ب�ه موج�ب م�اده 1 ق�انون 
ت�ش��کیل و اداره من�اطق وی�ژه اقت�صادي جمهوري اسالمي ایران ایجاد گردیده و در حال حاضر 
ش��امل مناطق ویژه اقتصادي بندري ش�هید رج�ایي، بوش�هر، امیرآباد مي باشد و در آینده تسري 

آن به سایر بنادري که مطابق قانون ف�وق الذکر منطق�ه وی�ژه م�ي گردن�د نی�ز خواهد بود.
2-2:تحویلدهندهکاال: شخصي است که طبق اسناد حمل مي تواند کاال را به انبار تحویل دهد.

 تبص��ره: در صورتي ک��ه کارمندان مجاز ی��ا نمایندگان قانوني تحویل دهنده نس��بت به تحویل 
دادن کاال اقدام نمایند ق�بض انبار بنام ش��خص تحویل دهنده یا ش��خصي که وي کتباً معرفي 
)معرفي نامه صادره توس��ط اش��خاص حقیقي باید به تائید مراجع صالحیت دار رس��یده باش��د( 

مي نماید صادر مي شود.
2-3:ذینفع: شخصي است که قبض انبار به نام وي صادر و یا ظهر نویسي گردیده است که این 
ظهرنویسي م�ي بای�ست ب�ه گواهي مراجع صالحیتدار از جمله مدیر منطقه ویژه رسیده باشد. 
تبصره 1: ظهرنویس��ي قبض انبار توس��ط شرکت هاي حمل و نقل )اعم از کریر یا فورواردر( نیاز 

به گواهي ندارد.
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تبصره 2: ظهرنویس��ي قبض انبار درخصوص کاالهایي که از اعتبار اس��نادي استفاده مي نمایند 
منوط به اخ�ذ مج�وز از بانک عامل مي باشد.

2-4:اس�نادحم�ل: بارنامه منظور بارنام��ه حمل و نقل دریایي یا راه نام��ه ج�اده اي و ریل�ي و 
ه�وای��ي ی�ا بارنام�ه سراس���ري و ی�ا بارنام�ه حمل چندوجهي، مانیفس��ت )در مورد لنج( و یا 

پروانه ترانزیت مي باشد.
2-5:امضايمجاز:  دارنده امضاء مجاز براي صدور قبض انبار، مدیر منطقه وی�ژه ی�ا اش�خاص 
معرف�ي ش���ده از جان�ب س�ازمان م�س��ئول منطقه مي باشد که همراه با مهر منطقه به بانک و 

مراجع ذیربط معرفي مي گردد.

ماده3-قبضانبارمنطقهویژه
3-1: سندي است قابل انتقال و شماره دار که در یک نسخه دو برگي )اصلي و س�ابقه( ص�ادر و 
ب�ه ذینف�ع اج�ازه مي دهد براس��اس نسخه اصلي، تمام یا بخشي از کاالی خود را به غیر واگذار 
نمای�د. ض�مناً ن�س��خه س���ابقه غیرقابل انتقال و معامله مي باش��د و صرفاً جهت بایگاني صادر 

مي شود.
تبصره: انتقال بخشي از کاالی موضوع قبض انبار صرفاً با صدور قبض انبار تفکیکي امکان پذیر 

است.
3-2: صدور قبض انبار جدید و یا تفکیکي پس از ارائه نسخه اصلي قبض انبار قبل�ي و پرداخ�ت 
هزین�ه ه�اي ص�دور توسط ذینفع امکان پذیر مي باشد که پس از آن، قبض انبار قبلي دریافت 

و ممه�ور ب�ه مه�ر “ تمام�اً اس�تفاده شد” مي گردد.
3-3: ش��خصي که قبض انبار تفکیکي بنام وي صادر مي ش��ود )ذینفع( صاحب کاال محس��وب 
مي گردد و م�ي توان�د به همین ترتیب نس��بت به تفکیک، واگذاري و یا ترخیص کاال از منطقه 

ویژه اقدام نماید.
3-4: درخواس��ت تفکیک یا تغییر نام مي تواند با رعایت حدمجاز تعیین ش��ده توس��ط مدیریت 

منطقه ویژه به کرات ب�ا پرداخت هزینه مربوطه در هر نوبت انجام پذیرد.
3-5: در صورت��ي ک��ه تعداد تفکیکي کمتر از مقدار کل کاال باش��د و ب��ه عبارتي ک�اال پ�س از 
تفکی�ک باقیمان�ده داش�ته باشد منطقه ویژه نسبت به صدور قبض انبار تفکیکي به نام صاحب 

اص�لي اق�دام نم�وده و و هزین�ه مربوط�ه را دریافت مي نماید.
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ماده4:هزینههايقابلپرداخت
1-4: هزینه صدور هر فقره قبض انبار جدید و تفکیکي مبلغ 200/000 ریال مي باشد.

 تبص��ره: افزایش یا کاهش س��الیانه مبالغ فوق تا س��قف 10 درصد در اختی���ار معاون�ت ام�ور 
بن�دري و من�اطق وی�ژه ب�وده و مازاد برآن توسط هیات عامل سازمان تعیین مي گردد.

ماده5:رویهموردعمل
5-1: صدور قبض انبار و یا تفکیک آن براي هر بارنامه قابل تفکیک بنا به درخواست شرکت های 

حم�ل و نق�ل )اع�م از کریر یا فورواردر( امکان پذیر مي باشد.
5-2: منطقه ویژه همزمان با درخواست ذینفع نسبت به احراز هویت وي اقدام مي نماید.

5-3: چاپ، توزیع و نگهداري قبوض انبار تح�ت کنت�رل منطق�ه وی�ژه م�ي باش�د. ای�ن قب�وض ب�ه 
دو زب�ان فارس�ي و انگلیسي بوده و به مراجع ذیربط مانند گمرک، بانک ها و ... معرفي خواهد شد.

5-4: روش ه��اي انج��ام کار و دریاف��ت وجوه حس��ب مقتضیات منطق���ه و در چ�ارچوب ای�ن 
دس�تورالعمل توس�ط م�دیریت منطقه به مورد اجرا گذارده مي شود به طوریکه موجبات تسهیل 

و تسریع امور فراهم شود.
5-5: قبض انبار براي کاالهاي ترانزیتي بنام ترانزیت کننده که نام وي در پروانه ترانزیت مذکور 
است یا ش��خصي که کتب�اً از جان�ب وي معرف�ي می� شود، ص�ادر خواه�د ش�د. ش�رایط تغیی�ر 

ن�ام ی�ا تفکی�ک طب�ق م�واد قبل�ي ای�ن دستورالعمل مي باشد.

ماده6:سایرموارد
6-1: در ظهر قبض انبار، مقررات و ش��رایط نگهداري کاال، میزان غرام�ت در ص�ورت آس���یب 
دی�دگي ی�ا مفق�ود ش�دن کاال، مدت نگهداري و اقدامات پس از آن، چگونگي و موارد اخذ تامین 
هزینه ها و س��ایر ضوابط م�نعکس و در حکم قرارداد في مابین منطقه و ذینفع تلقي مي گردد. 
6-2: در راس��تاي واگذاري امور تصدي گري بخش خصوص��ي و به بمنظور جلوگیري از دوب�اره 
ک�اري، ش�رکت هایي ک�ه با مجوز در منطقه ویژه مبادرت به نگهداري کاال مي نمایند، مي توانند 
فرم قبض انبار با عالمت تجاري خود را براساس نمونه مصوب شده منطقه ویژه طراحي و صادر 
نمایند که در صورت نیاز به تائید مق�ام مج�از منطق�ه نیز خواهد رسید. بدیهي است بخشي از 

وظائف سازمان مسئول منطق�ه قاب�ل تف�ویض ب�ه شرکت های ف�وق الذکر خواهد بود. 
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6-3: وزن و مشخصات کاالی مندرج در قبض انبار براساس اسناد حمل کاال مي باشد.
6-4: در صورت مفقود ش��دن قبض انبار، المثني صادر نمي ش��ود و فقط گواهي م�دلول س�ند 

توس�ط منطق�ه وی�ژه حسب استعالم مراجع صالحه صادر خواهد گردید.
6-5: ذینفع مي تواند با موافقت منطقه ویژه نس��بت ب�ه بازدی�د، ص�ورت ب�رداري، ش���مارش، 
ت�وزین، نمون�ه ب�رداري، تجدید لفاف و خشک کردن براي کاالهای موجود در مکان منطق�ه ب�ا 
ح�ضور و تح�ت نظ�ارت م�ستمر نماین�ده منطقه ویژه اقدام نماید .دستور العمل فوق مشتمل 
ب��ر،6 ماده، 21 بن�د و 4 تب�صره در اج�الس ش���ماره 1477 م���ورخ 85/10/13 هی�ات عامل 

سازمان بنادر و کشتیراني تصویب و از تاریخ ابالغ قابل اجرا مي باشد.

مراحلصدورقبضانبارقابلمعاملهوگواهيمبدأ
وارد کنن��دگان کاال ب��ه مناطق مي توانند تمام یا قس��متي از کاالي خود را در مقابل قبض انبار 
تفکیکي قابل معامله که توس��ط مدیریت منطقه صادر خواهد شد به دیگران واگذار نماید ) ولو 
کراراً و به هر میزان( در این صورت دارنده قبض انبار تفکیکي صاحب کاال محسوب خواهد شد. 
بانک ها مي توانند با ارائه قبض انبار قابل معامله و گواهي مبداء کپي برابر اصل شده بارنامه اصلي 
نسبت به گشایش اعتبار اسنادي، در مقابل اسناد مذکور به نفع صاحبان کاال )ایراني یا خارجي 
( طبق بخش��نامه و دس��تور العمل هاي ارزي بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران اقدام نمایند 
و منطقه مجاز اس��ت حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدأ براي کاالهایي که 
از منطقه خارج مي ش��وند اقدام نماید و بانک هاي کش��ور مکلف به پذیرش گواهي مبدأ صادره 

هستند. مدارک الزم جهت صدور قبض انبار قابل معامله و گواهي مبدأ به شرح زیر مي باشد:
ارائه درخواس��ت مبني بر واگذاري کاال به نام خود یا ش��خص ثالث و صدورقبض انبار . 1

یا گواهي مبدأ
ارائه پروفرم یا فاکتور به نام خریدار. 2
ارائه بارنامه حمل اولیه. 3
ارائه گواهي مبدأ اولیه. 4
ارائه یک کپي فول تکس بانک. 5
ارائه اصل قبض انبار ظهر نویسي شده توسط آخرین مالک. 6
ارائه فیش بانکي صدور براي هر فقره قبض انبار و براي گواهي مبداء .. 7
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معامالتقبضانباردربورسزیرهمشهد
با توجه به بررس��ی های به عمل آمده، معامالت بر روی قبض انبار در داخل کش��ور نیز از سابقه 
طوالنی برخوردار می باش��د، به طوری که در شهر مشهد بازار فرابورسی برای زیره وجود دارد که 
قدمت��ی 70 س��اله دارد و در آن قراردادهای نقد، فوروارد و اختی��ار معامله بر روی کاالی زیره 
معامله می شود. در این بازار قبض انبارهایی که توسط دو کارخانه یکی در مشهد )کارخانه زیره 
ایران( و دیگری در سبزوار )کارخانه زیره فروغی( صادر می شوند معتبرند. این قبض ها کاغذی و 
بی نام می باش��ند و به صورت استاندارد برای 5 و 10 تن زیره صادر می شوند. در این بازار از این 

قبض ها برای دو منظور زیر استفاده می شود:
1- تحویل فیزیکی کاال: اگر در این بازار یک معامله نقد انجام ش��ود و یا قرارداد فوروارد 
یا اختیارمعامله که به تحویل منجر شوند، فروشنده زیره، قبض انبار مربوط به زیره را به 
خریدار تحویل می دهد و خریدار با مراجعه به کارخانه و تحویل قبض انبار می تواند زیره 

خود را از انبار کارخانه تحویل بگیرد.
2- تضمین قراردادهای فوروارد و اختیار معامله: اگر در این بازار فردی مقادیری زیره را 
به صورت قرارداد فوروارد یا اختیار بفروش��د، می تواند قبض انبار را به عنوان ودیعه نزد 
کارگزاری که معامله توس��ط وی انجام شده است به امانت بسپارد تاکارگزار و خریدار از 

پایبند بودن فروشنده به تعهداتش مطمئن باشند.
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نمونهفرمبیمهنامهانبارها
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7-ط�رحآمارگیریمرکزآمارای�رانازکارگاهخدماتانبارداری
درسال1390

مرکز آمار ایران به منظورتأمین داده هاي مورد نیاز براي تهیه ي حس��اب هاي ملی و منطقه اي، در 
مردادم��اه 1391 مب��ادرت به تهیه و اجراي »طرح آمارگیري از کارگاه ه��اي خدمات انبارداري«، 
به منظور شناخت وضع موجود کارگاه هاي ارائه کننده ي خدمات انبارداري شامل مشخصات عمومی 
این کارگاه ها، امکانات و تجهیزات مربوط و نیز اطالعات اقتصادي آن ها براي دوره ي زمانی 1390 
کرده است. پیش از این نیز مرکز آمار ایران در سال هاي 1381 ،1384 و 1388 ،طرح آمارگیري 
از کارگاه ه��اي خدمات انبارداري را براي جمع آوري اطالعات س��ال ها 1380 ،1383 و 1387این 
کارگاه ه��ا به اج��را درآورده بود. روش آمارگی��ري در این طرح به صورت تمام ش��ماري بوده که با 
مراجع�ه ي مس�تقیم م�أموران آم�ارگیري ب�ه 1932 واحد آماري ) کارگاه ( و تکمیل پرسشنامه از 
طریق مصاحبه ي حضوري با مسئوالن آن ها، انجام شده است. گ�زارش حاضر شامل خالصه نتایج 

این طرح است که در مقایسه با نتایج اجراي قبلی ارائه می شود.

تعاریف
کارگاه: مکان یا قس��متی از مکان اس��ت ک��ه در آن فعالیت اقتصادي مس��تمر و منظمی انجام 

می گیرد.
فعالیت اقتصادي: فعالیتی است که منجر به تولید کاال یا ارائه ي خدمت می شود. 

کارگاه خدم��ات انب��ارداري: منظور کارگاهی اس��ت که فعالیت اصلی آن، فعالی��ت انبارداري یا 
فعالیت سردخانه داري است.

انبار: انبار عبارت اس��ت از محوطه ي محصوري که تمام یا قس��متی از آن براي نگهداري کاال 
اختصاص یافته است.

سردخانه: س�ردخانه عب�ارت است از مجموعه ساختمان و ت�أسیس�اتی ک�ه در آن، ش�رایط الزم 
جه�ت نگه�داري ک��االهاي کش��اورزي و دامی فاسد ش���دنی از نظ�ر درج�ه حرارت، رطوبت 

نسبی و... به طور مصنوعی تأمین می شود.
فعالیت اصلی: فعالیتی اس��ت که بیش��ترین امکان�ات، تأسیس���ات و تجهی�زات کارگ�اه ب�راي 

انج�ام آن پ�یش بین�ی ش�ده و معم�والً بیشترین درآمد کارگاه از انجام آن حاصل می شود.
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فعالی��ت انبارداري: فعالیتی اس��ت که اداره ي امور انبار را به منظ��ور نگهداري کاالهاي مختلف 
برعهده دارد.

 فعالیت سردخانه داري: فعالیتی است که اداره ي امور سردخانه را به منظ�ور نگه�داري کااله�اي 
س�ردخانه اي )کااله�اي کش�اورزي و دام�ی فاسدشدنی ( برعهده دارد. 

انبارس��النی: این نوع انبار، قس��متی سرپوش��یده و داراي دیوارهاي جانبی در محوطه ي کارگاه 
مورد آمارگیري اس��ت که براي انب�ار کردن کاال )بجز کاالهاي سردخانه اي( مورد استفاده ق�رار 

م�ی گی�رد و معم�والً، ب�ه آن انب�ار سرپوش�یده ی�ا س�الن می گویند.
انبار هانگار: این نوع انبار، قس��متی سرپوشیده در مح�وط�ه ي کارگاه است که فاق�د دی�وارهاي 
ج�انبی بوده و براي انبار ک�ردن کاال مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. به ای�ن ن�وع انبارها معموالً 

»سوله« نیز گفته می شود.
انبار روباز: این نوع انبار، قسمتی مشخص و معین از محوطه ي کارگاه است که فاقد بنا یا سوله 
اس��ت و به ص�ورت روب�از ب�راي نگهداري کاال مورد اس��تفاده قرار می گیرد. البته فضاي س���بز، 

پارکین�گ و خیاب�ان بن�دي داخ�ل محوطه ي کارگ�اه، به عنوان انبار روباز تلقی نمی شود.
انواع سالن هاي سرد: سردخانه ها داراي سالن هایی براي نگهداري کاالهاي سردخانه اي بوده که 
با توجه به نحو ه استفاده از آنها ب�ه س�ه دسته تفکیک می شوند:1- سالن یک مداره ي زیر صفر؛ 

2- سالن یک مداره ي باالي صفر؛ 3- سالن دو مداره؛
در سالن هاي یک مداره، دماي هوا در یکی از دو حالت زیر صفر یا باالي صفر تقریباً ثاب�ت اس�ت 
و قاب�ل تب�دیل از یک حالت به حالت دیگر نیست، یعنی سالن یک مداره می تواند فقط در حالت 
باالي صفر ی�ا فق�ط در حال�ت زی�ر صفر کار کند. در سالن دو مداره می توان برحسب لزوم از مدار 
زیر صفر یا مدار باالي صفر آن اس��تفاده نمود، یعن�ی دماي هوا از یک حالت به حالت دیگر قابل 
تبدیل می باشد. دماي هوا در سالن هاي ب�االي ص�فر معم�والً در ح�دود صفر درجه ي سانتیگراد 
می باشد و ممکن است تغییراتی حدود یکی دو درجه داشته باشد. در این سالن ه�ا معم�والً انواع 
میوه، پیاز، سیب زمینی و . . . نگه����داري می ش�ود. در سالن هاي زیر صفر دماي ه���وا همیش�ه 

زی�ر نقط�ه انجماد می باشد و کاالهایی مانند گوشت، ماهی، کره و... در آن ها نگهداري می شود. 
ظرفیت اسمی سردخانه: منظور از ظرفیت اسمی سردخانه، مقدار ظرفیتی است که سردخانه را 

به آن می شناسند ) همثاًل سردخانه ي 5 هزار تنی(. 
دریافتی ه��اي کارگاه: منظور، تمامی دریافتی ه��اي حاصل از انجام فعالیت هاي اقتصادي کارگاه 
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است که به ص�ورت نق�دي ی�ا غی�ر نق�دي، پولی یا جنسی و ... به کارگاه تعلق می گیرد. 
ستانده: منظور، ارزش کاالها و خدماتی است که درکارگاه تولید شده و براي استفاده ي دیگران، 
در دس��ترس قرار م�ی گی�رد. س��تانده در کارگاه هاي موردنظر این طرح، شامل حق انب�ارداري، 
ح�ق س���ردخانه داري، ت�وزین، تخلی�ه و ب�ارگیري، بس��ته بندي کاال، تعمیر و سرویس وسایل 
نقلیه، مابه التفاوت خرید و ف�روش کااله�ا ب�دون تغیی�ر ش���کل، اج�اره ي ساختمان تعمیرات 

اساسی توسط کارکنان و نظایر آن می باشد.
ح��ق انبارداري: منظور، مبلغی اس��ت ک��ه کارگاه بابت انبارداري و نگه��داري کاالهاي دیگران 

دریافت کرده است.
حق س��ردخانه داري: منظور، مبلغی اس��ت ک��ه کارگاه در مقابل انجام خدمت )نگه��داري کاال در 
سردخانه( ی�ا ب�ه عن�وان اج�اره س�الن ب�ه مشتري )صاحب کاال یا اجاره کننده(، دریافت کرده است.

بررسی نتایج اجرای طرح، یافته های زیر را نشان می دهد:

فعالیتاصلیوفرعی
در س��ال 1390 تعداد 1140 کارگاه در کل کشور به ارائه ي خدمات انبارداري مشغول بوده اند 
ک��ه از این تعداد 611 کارگاه 53/6 درصد( داراي فعالیت اصلی انبارداري و 530 کارگاه )46/4 

درصد( داراي فعالیت اصلی سردخانه داري می باشند.

جدول 4-  تعداد کارگاه های خدمات انبارداری برحسب نوع فعالیت اصلی

شرح
13871390

درصدتعداددرصدتعداد
827100/01140100/0جمع

39347/56105/53انبارداری
43452/553046/5سردخانه داری
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جدول 5- تعداد کارگاه های خدمات انبارداری بر حسب وضع و نوع فعالیت فرعی

شرح
13871390

درصدتعداددرصدتعداد

کل کارگاه  ها
دارای فعالیت فرعی

ـ انبارداری
ـ سردخانه داری

ـ توزین
ـ تخلیه و بارگیری
ـ بسته بندی کاال

ـ تعمیر و سرویس وسایل نقلیه
ـ فعالیت بازرگانی
ـ سایر فعالیت ها

8271001140100

32839/745139/6

222/7322/8

30/470/6

10012/112110/6

20124/328825/3

475/7222/0

81/0111/0

607/2605/2

222/7554/8

49960/368960/4بدون فعالیت فرعی

مشخصاتفضاهايمخصوصنگهداريکاالدرانبارها
مجم��وع 643 کارگاه داراي فعالی��ت اصل��ی و فرعی انبارداري در کش��ور، داراي 1859 فضاي 
مس��قف با دیوار جانبی )س��الن ( و 285 فضاي مس��قف بدون دیوار جانبی )هانگار( بوده اند. در 
این کارگاه ها، مس��احت فضاهاي مسقف با دیوار جانبی 1460 هزار مترمربع، مساحت فضاهاي 
مس��قف بدون دیوار جانبی 451 هزار مترمربع و مس��احت فضاهاي روباز 4308 هزار مترمربع 
بوده اس��ت. براین اس��اس، بهطور متوسط هر فضاي مسقف با دیوار جانبی )سالن ( بالغ بر 786 
متر مربع و هر فضاي مس��قف بدون دیوار جانبی )هانگار ( درحدود 1582 متر مربع مس��احت 

داشته است.
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جدول6- مشخصات فضای مخصوص نگهداری کاال در انبارهای کشور

شرح
13871390

سهم )درصد(مساحت)مترمربع(تعدادسهم )درصد(مساحت)مترمربع(تعداد

17333524983100/021446218865100/0جمع

1326100628028/61859146044223/5فضای مسقف با دیوار جانبی )سالن(

40748771213/82854508447/2فضای مسقف بدون دیوار جانبی )هانگار(

430757969/3-203099157/6-فضای روباز محوطه

مشخصاتسالنهایسرد
مجموع 537 کارگاه دارای فعالیت س��ردخانه داری، دارای 477 س��الن یک مداره ی زیر صفر، 
3295 س��الن یک مداره باالی صفر و 734 س��الن دو مداره بوده اس��ت. بر این اس��اس به طور 
متوس��ط در هر سردخانه بالغ بر 8 سالن س��رد وجود داشته است. براساس نتایج طرح، مجموع 
مس��احت س��الن های س��رد 1/4 میلیون مترمربع، حجم آن ها 6/2 میلیون مترمکعب و ظرفیت 
اس��می آن ها 5/1 میلیون تن بوده که به این ترتیب به طور متوس��ط هر س��الن 304 مترمربع 

مساحت، 4/5 متر ارتفاع و 337 تن ظرفیت داشته است. 

جدول 7- مشخصات سالن های سرد

شرح
1387

سهم )درصد(ظرفیت اسمی )تن(حجم )مترمکعب(مساحت )مترمربع(تعداد

389999957142548911183597100/0جمع

14/6-500146295642234سالن یک مداره زیر صفر

63/1-26096303632623115سالن یک مداره باالی صفر

22/3-790222913989542سالن دو مداره

شرح
1390

سهم )درصد(ظرفیت اسمی )تن(حجم )مترمکعب(مساحت )مترمربع(تعداد
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4515137343161638031520077100/0جمع

13/7-477188115811753سالن یک مداره زیر صفر

68/4-32959388874250233سالن یک مداره باالی صفر

17/9-7432464291101817سالن دو مداره

ستاندهها
براس��اس اطالعات حاصل از اجراي این ط�رح در دوره ي م�ورد بررس���ی، ارزش س�تانده ه�ا در 
کارگ�اه ه���اي خ�دم��ات انبارداري حدود 2809/3 میلیارد ریال می باش��د . از این رقم /4 848 
میلیارد ری�ال )30/2 درص�د( مرب�وط ب�ه ح�ق انبارداري، 1364/4 میلیارد ریال )48/6 درصد( 
مربوط به حق سردخانه داري، 348/4 میلیارد ریال )12/4 درص�د(  مربوط به تخلیه و بارگیري، 
101/5 میلی��ارد ریال )3/6 درصد( مربوط ب��ه مابه التفاوت خرید و فروش کااله�ا ب�دون تغییر 
شکل، 53/4 میلیارد ریال )1/9درصد( مربوط به بسته بندي کاال، 48/9 میلیارد ریال )1/7رصد( 
مربوط ب�ه توزین و 44/4 میلیارد ریال )6/1 درصد( مربوط به س��ایر ستانده ها می باشد . برای�ن 
اس�اس ب�ه ط�ور متوس�ط ارزش دریافتی هاي هر یک از این کارگاه ها، 2464 میلیون ریال بوده 

که نسبت به دوره ي قبل، 1/4 برابر شده است.

جدول 5- مقایسه ارزش انواع ستانده های کارگاه های خدمات انبارداری )میلیون ریال(

13871390شرح

سهم )درصد(متوسط هرکارگاهکلسهم )درصد(متوسط هرکارگاهکل

14132201709100/028093192464100/0جمع

52120363036/984840974430/2حق انبارداری

77387393654/81364352119748/6حق سردخانه داری

62762764/434839530612/4تخلیه و بارگیری

مابه التفاوت خرید
و فروش کاال 

بدون تغییر شکل
13330160/9101549893/6
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10695130/853356893/6بسته بندی کاال

8674100/648861431/7توزین

22682271/644399391/6سایر ستانده ها

با توجه به آمار ارائه ش��ده توس��ط مرکز ایران از انبارها و سردخانه های موجود در کشور که در 
ادامه آورده ش��ده است، مشخص است به لحاظ کمی در کشور با کمبود انبار مواجه نیستیم اما 
آنچه که به عنوان یک ضرورت احساس می شود، نظارت و بازرسی خدمات انبار و عملکرد آن ها 
می باش��د و هیچ نهادی متولی این امر نمی باشد. لذا با تدوین قانون ملی انبار و مشخص نمودن 
نهاد متولی این امر، با نظارت ویژه بر فعالیت انبارها می توان در راس��تای بهبود معایب و نواقص 

کشور در زمینه انبارداری گام برداشت.

8-تدوینوبهروزرسانیقانونانباردرایران
انبارداری یک خدمت اقتصادی است و عبارت از تهیه و نگهداری کاال به منظور عرضه به موقع 
یا گس��ترش دادن مدت عرضه آن به نحوی که کاال برای مدت بیشتری قابل دسترس و مصرف 
باشد. در اقتصاد هر کشوری انبارداری حلقه ای از زنجیره تولید، انتقال، توزیع و مصرف به شمار 
رفته و نقش اتصال و واسط را در انتقال کاال از مناطق تولید به بازارهای مصرف و سپس توزیع 
محلی برعهده دارند. لذا ایجاد یک نظام انبارداری منسجم در هر کشور ضروری به نظر می رسد. 
آنچه که قابل توجه اس��ت در اکثر کش��ورهای پیش��رفته دنیا با توجه به اهمیت این موضوع، به 
طراحی قوانین انبار پرداخته اند و با ایجاد یک نظام هماهنگ انبارداری زمینه پیشرفت و توسعه 

بیشتر اقتصادی را فراهم نموده اند.
همانطور که در بررس��ی نظام انبارداری ایران مشاهده شد با وجود نقش برجسته نظام انباداری 
در اقتصاد کشور، نسبت به این مسأله مهم بی توجهی صورت گرفته است. اکثر انبارهای موجود 
در کش��ور به صورت س��نتی و بدون نظارت هیچ نهاد خاصی در حال فعالیت می باش��ند و این 
مساله باعث افزایش تلفات محصول و کاهش بهره وری و راندمان شده است. لذا ضروری می رسد 
به دنبال ایجاد یک نظام هماهنگ انبارداری بر پایه قوانین اساس��ی باش��یم. سیستم قبض انبار 
متش��کل از بخش های مختلفی از قبیل دامنه کاربرد تا جرائم و مجازات است. لذا برای طراحی 
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قانون انبار باید تمام جوانب را در نظر گرفت. اما آنچه که قبل از هر اقدامی مهم به نظر می رسد 
که بررس��ی ش��ود آیا قانون انبار با شرایط موجود در کشور متناسب است؛ چون به احتمال زیاد 
قانون ممکن اس��ت به طور گس��ترده ای توس��ط تولیدکنندگان و وام دهندگان و دیگر بازیگران 
بازار در صورت عدم در نظر گرفتن شرایط مورد پذیرش قرار نگیرد. نقطه آغازین در  طراحی یا 
اصالح  قانون انبار و قبض انبار تعیین اولویت اهداف سیاس��تی، بس��ته به اینکه در جهت تأمین 
اعتبارات، کاهش فقر، توس��عه بخش خاص، بهبود بهره وری یا ارزآوری است، می باشد؛ در تمام 
کش��ورهای مورد بررسی  تس��هیل جریان اعتبارات به بخش کشاورزی هدف سیاستی اصلی در 
این قانون محسوب می شود. نیازها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، لذا اهداف و اولویت 
سیاس��ت ها نیز متفاوت می باشد. اما انچه که مشخص است کش��ورها با زمینه های کشاورزی و 
اقتصادی مش��ابه تمایل به اهداف و اولویت های مش��ابه دارند. ایران نیز از این قاعده مس��تثنی 
نخواهد بود. لذا طراحی یا اصالح قانون در این کشورها بیشتر با دو هدف عمده سیاستی معرفی 

می گردد: 1- دسترسی به اعتبارات کوتاه مدت پس ازبرداشت؛ 2- کاهش ضایعات.
پس از درک اهداف سیاستی و قبل از معرفی و اصالح قانون، نیاز است قوانین موجود در کشور 
به صورت جامع ارزیابی و شناس��ایی گردند. به هر حال در قانون اساس��ی و ملی ممکن اس��ت 
قوانینی باشند که به طور مستقیم و غیرمستقیم سیستم قبض انبار را تحت تأثیر قرار دهند. این 
ارزیاب��ی در ط��ول فرایند پیش نویس نقش حیاتی را بازی می کند و به اطمینان از تطابق قانون 
انب��ار با قوانین موجود کمک می کند. همانطور که دیدیم در ایران قوانین و دس��تورالعمل هایی  
در زمینه انبار عمومی، گمرکی و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد و قبض انبار در کش��ور به صورت 
پراکن��ده وجود دارد که سیس��تم انبار و قبض انبار را تح��ت تأثیر قرار می دهد. در کنار مقررات 
خاص قبض انبار، سایر مقررات قانونی که به قبض انبارمربوط نمی شوند نیز باید بررسی گردد از 

جمله مقررات انتقال مالکیت، مقررات معامالت الکترونیکی و امضای الکترونیکی. 
در نهایت با بررس��ی امکان پیاده س��ازی قانون در کشور می توان به طراحی قانون مشخص برای 
انب��ار و قبض انبار پرداخت.  باید توجه ش��ود که منابع عموم��ی صدور مجوز و نظارت بر فرایند 
انبارها و ثبت قبض انبار مهم اس��ت. لذا نهاد موج��ود باید با قانون جدید انجام وظیفه کند و یا 

حتی یک نهاد جدید به عنوان مرجع نظارتی ایجاد گردد. 
با توجه به وجود تصویب نامه  1340 و مفاد مرتبط آن با بحث انبارداری و قبض انبار بهتر است 
که در مس��یر بروز رس��انی قانون موجود و یکپارچه سازی نظام انبارداری کشور گام برداریم. در 
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صورت��ی تصویب قانون خ��اص جدید اولویت دارد که اصالح قانون فعلی در زمان طوالنی تر و به 
سختی در مجلس تصویب گردد.  

اولین بخش در طراحی قانون قبض انبار، دامنه کاربرد این قانون است. دامنه محصوالت ممکن 
است بر اس��اس اهمیت محصول یا بخش، محدودیت زیرس��اخت های انبار، هزینه های اداری و 
س��ازمانی و بازرس��ی تعیین گردد. اما آنچه که به طور کلی در رویکرد قبض انبار در نظر گرفته 
می شود این است که زمانی می توان کاالها در تمام بخش های اقتصادی را تحت این قانون قرار 

داد که در کشور چارچوب قانونی بلندمدت برای این مساله در نظر داشته باشیم.
نکته مهم دیگری که در ایجاد یک نظام هماهنگ انبارداری در کش��ور باید در نظر گرفت بحث 
مدیریت اس��ت. بدین معن��ی که برای اجرای موثر این قانون باید س��اختار نهادی تعیین گردد. 
ل��ذا برای پیاده س��ازی این کار، باید حکم اجرا و نظارت به مقام��ات دارای قدرت کافی از جمله 
وزارت خانه ها داده ش��ود. )ماده 17 تصویب نامه(. همانطور که در متن کتاب )تجربه کشورهای 
جهان( اش��اره ش��د در صورتی که نهادهای دولتی منابع الزم را ندارند می توان نهادهای بخش 
خصوصی مثل اتحادیه های صنفی را برای انجام وظیفه نظارت بر انبارها و یا کارهای دیگر تحت 

نظارت مرجع ناظر در نظر گرفت.
ممنوعیت ورود به کس��ب و کار انبار بدون داشتن مجوز برای یکپارچه سازی سیستم قبض انبار 
الزامی است. برای کسب مجوز انبار، باید تعهدات انبار و نهاد مربوطه برای صدور مجوز و نظارت 
بر انبارها، تعلیق، رد و یا لغو مجوز در مجلس ش��ورای اس��المی تعیین گردد. در واقع این قانون 
اس��ت که تعیین می کند تحت چه ش��رایطی به انبار مجوز فعالیت داده ش��ود. در تصویب نامه 
1340 وزارت بازرگانی و دادگستری به عنوان مجری آن در نظر گرفته شده است که با توجه به 
شرایط کنونی پیشنهاد می شود وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت عهده دار این مسئولیت گردد.  
الزامات صدور مجوز با توجه به نوع محصول یا بخش خاص بر اساس موارد زیر باید تعیین گردد:

الف( الزامات زیربنایی انبار: این الزامات شامل تعیین شرایط ساختمان، امنیت، امکانات دفتری، 
سیس��تم توزین، نمونه برداری و تعیین کیفیت محصول، سیس��تم تمیز کن و خشک کن برای 
محصوالت کشاورزی، سیستم حمل و نقل و ذخیره سازی و تهویه و غیره می باشد که باید برای 
هر کاالیی ش��رایط ذکر گردد. دسترس��ی به اینترنت از دیگر مواردی است که باید در انبارها به 

جهت ثبت قبض انبار در سامانه مرکزی وجود داشته باشد.
ب( الزام��ات انباردار: از جمله توانایی مدیریتی، پش��توانه مالی قوی و س��وء پیش��ینه انباردار و 
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مواردی از این دست نیز باید تعیین گردد.
ج( الزامات کارکنان انبار: آموزش در جهت توزین و درجه بندی کاالها، کدگذاری کاالها، توانایی 
کار با کامپیوتر و سامانه انبار و هرآنچه که در انبار نیاز است که توسط کارکنان انبار انجام شود 

باید در قانون تعیین گردد.
د( تضامین عملکرد انبار: انبار باید برای کس��ب مجوز، بیمه، وثیقه و یا س��ایر تضامین را به نهاد 
مربوط��ه ارائ��ه دهد تا بدین صورت از حقوق س��پرده گذران و وام دهندگان حفاظت ش��ود. لذا 
یک��ی از مواردی که در قانون انبار باید تعیین گردد میزان و نوع وثیقه انبار در نزد نهاد مربوطه 

می باشد.
ه( قوانین اجرایی و هزینه های ذخیره س��ازی: چگونگی اداره انبار و فعالیت آن و نرخ تعرفه های 
انبار برای نگهداری محصوالت از مواردی اس��ت که باید در قانون نیز مش��خص ش��ود تا بر این 
اس��اس و در صورت برآورده کردن تمام این ش��رایط، انبار بتواند مجوز انجام فعالیت را کس��ب 

نماید.
مج��وز انب��ار می تواند برای فعالیت در نوع خاصی از کااله��ا یا به صورت عمومی صادر گردد که 
در هریک از موارد باید شرایط جداگانه ای متناسب با کاال یا شرایط عمومی تعیین گردد. مدت 
زمان اعتبار مجوز نیز در قانون باید مشخص گردد که بر اساس تجربه کشورها این مدت اعتبار 
معموال بین یکس��ال تا پنج س��ال متغیر اس��ت که این مورد در تصویب نامه 1340 تعیین نشده 
اس��ت. اما نکته مهم در این رابطه این اس��ت که در مدت زمان اعتبار مجوز باید انبارها کنترل 
شوند تا در صورت عدم رعایت هریک از شرایط کسب مجوز، مجوز تعلیق، لغو و یا باطل گردد. 
در صورت کسب مجوز توسط انبار و برآورده ساختن تمام شرایط، باید نهاد صدور مجوز لیست 
انبارهای دارای مجوز را انتش��ار دهد. برای این منظور نیز باید سامانه ثبت مرکزی انبارها ایجاد 

گردد تا نهاد مربوطه لیست این انبارها را در آن سامانه ثبت و  انتشار دهد.
انباره��ا عالوه بر تعه��دات انبار در رابطه با صدور مجوز ملزم به رعایت الزامات نظارتی و اجرایی 
هس��تند که در قانون انبار این موارد نیز باید مش��خص ش��وند. از جمله این م��وارد می توان به 
نگهداری اس��ناد، سوابق و گزارش��ات به صورت کاغذی و الکترونیکی به جهت حداقل رساندن 
جعل س��ند می باشد. این اسناد باید ش��امل تاریخ، مقدار، جزییات کاال، شماره سریال، کمیت و 

کیفیت محصول و ... باشد.
از الزامات نظارتی و اجرایی دیگر این اس��ت که در قانون به صراحت مش��خص گردد که انباردار 
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مجاز به خرید یا فروش از نوع محصوالت موجود در انبار اس��ت یا خیر. الزم به ذکر اس��ت در 
ص��ورت مجاز بودن عملیات خرید و فروش محصوالت از نوع انبار، امکان تقلب، و ریس��ک قادر 
نبودن انباردار به ارائه محصول در تاریخ س��ر رس��ید و ترخیص کاال وجود دارد. لذا این مورد در 

قانون باید با ظرافت خاصی بررسی و با توجه به شرایط موجود در کشور تعیین گردد.
باید توجه داش��ت بررس��ی انطب��اق تعهدات انبار با ص��دور مجوز و الزام��ات اجرایی پس از آن 
نیازمند نهادی برای بازرسی است. بازرسی انبار باعث تقویت اعتماد سپرده گذار، وام دهندگان و 
خریداران می گردد و این امر افزایش رقابت بین انبارها را در ارائه خدمات در پی خواهد داشت. 
بازرسی انبار باید بر پایه قوانین مجلس شورای اسالمی و تحت نظارت نهاد مسئول اولیه صورت 
پذیرد. در قانون باید مش��خص ش��ودکه جهت انجام بازرس��ی نهاد اولیه به صورت مستقیم وارد 
عمل ش��ود یا نهادی در بخ��ش خصوصی را به عنوان بازرس ویژه تعیی��ن کند تا در زمان های 
مش��خص و یا اعالم نش��ده برای بررس��ی انطباق تعهدات انبار با الزامات صدور مجوز و الزامات 
اجرایی به انبار جهت بازرس��ی مراجعه کند. بر اساس ماده 12 تصویب نامه 1340 هیأت نظارت 
متش��کل از 7 نفر عضو از وزارت دادگس��تری، وزارت بازرگانی، اتاق بازرگانی تهران، متخصصین 

امور اقتصادی مأمور بازرسی انبارها می باشند. 
یک��ی از  الزم��ات صدور مجوز انبار، تضامین عملکرد ش��امل بیمه، وثیق��ه، اعتبارنامه و یا حتی 
عضوی��ت در صندوق ضمانت بود. در قانون باید به صراحت مش��خص گردد که چه میزان بیمه 
و یاوثیقه برای تأمین ش��رایط کس��ب مجوز الزم است. قطعا این از مواردی است که باید بادقت 
خاصی تعیین گردد تا ریسک ناشی از نکول انباردار را بتوان از این طریق جبران نمود. در ماده 

5 تصویب نامه این مورد لحاظ شده است )ماده 3، 5 و 13 تصویب نامه(.
با آغاز فعالیت انبار، حقوق و تعهداتی برای گردانندگان انبار و س��پرده گذاران محصول در انبار 
تعیین می گردد. تعهدات شامل، تعهدات اولیه، جانبی و تخصیص ریسک عملکرد می باشد. تعهد 
اولی��ه انبار، نگهداری کاال و تعهد اولیه س��پرده گذار، پرداخت هزینه های ذخیره س��ازی به انبار 

می باشد )ماده 4 تصویب نامه(.
از تعهدات جانبی انباردار در پذیرش کاالی س��پرده گذار باید قانون عدم تبعیض را رعایت نماید 
و از هر سپرده گذاری کاال دریافت کند مگر اینکه کاال در لیست پذیرش انبار نباشد، پذیرش آن 
به سایر کاالهای انبار آسیب برساند و یا اینکه ظرفیت کافی در انبار موجود نباشد. در ضمن انبار 
دار باید حداقل سطح مراقبت از محصوالت انبار را انجام دهد و هرگونه مسئولیت خسارت ناشی 
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از ع��دم رعایت وظایف مراقبت، س��رقت و اختالس با وی خواهد ب��ود. در رابطه باترکیب کاال ها 
قانون باید مقررات ذخیره-س��ازی را به طور کامل ش��رح دهد. در این امر باید رضایت دارندگان 

محصول و قوانین خاص آمیختن کاالها در نظر گرفته شود.
در رابطه باتخصیص ریسک، تعیین طرفی که مسئولیت خسارت وارده به محصول ناشی از عوامل 
طبیعی و غیرقابل پیش بینی برعهده می گیرد مهم است. در اکثر کشورهای دنیا این خسارت بر 

عهده دارنده محصول است و انبار از مسئولیت ناشی از موارد فورس ماژور معاف می باشد.
با تحویل محصول به انبار توسط سپرده گذار باید قبض انبار صادر گردد. در واقع قبض انبار مالکیت 
کاالها را نش��ان می دهد و در واقع برای ثبت س��وابق انبار کاربرد دارد )ماده 2 تصویب نامه(. قبض 
باید دارای حداقل جزئیات باش��د که این موارد باید در قانون به طور کامل مش��خص گردد. قبض 
انبار باید شامل جزئیات انبار و مهر امضای انبار، جزئیات سپرده گذار، شماره سریال و تاریخ صدور 
قبض، هزینه ذخیره س��ازی و حق رهن انبار، ش��رح اساسی کاال، اینکه محصول بیمه شده است یا 
خیر، حق انتقال به غیر، تاریخ سررس��ید وام و  شرح ممنوعیت صدور قبض برای کاالهای متعلق 
به انبار  ذکر گردد. لذا باید در قانون فرم یکسان قبض انبار برای انبارها طراحی شود و توسط نهاد 
صدور مجوز فرم های قبض انبار در اختیار انبارها قرار گیرد. هرچند بر اس��اس تجربه کش��ورهای 
پیشگام در این زمینه قبض انبار به سمت الکترونیکی شدن پیش رفته است و از این طریق امکان 
جعل و تقلب به حداقل می  رس��د. لذا باید در قانون تمام ش��رایط مذکور با توجه به شرایط کشور 
تعیین گردد.  با  توجه به اینکه قبض انبار الکترونیکی نیاز به بودجه کافی برای توس��عه سیس��تم 
فنی دارد و نیازمند دسترسی به سیستم های الکترونیکی می باشد این پیش شرط در حال حاضر 
شاید در کشور برآورده نشود؛ لذا با توجه به اینکه در قبض انبار کاغذی، امکان خطر جعل یا تقلب 
را دارند، باید از شماره سریال در قبوض انبار استفاده گردد یا اینکه قبض بر روی کاغذهای توزیع 
ش��ده با ویژگی خاص امنیتی صادر شود یا توسط پرینتر مخصوص چاپ گردد. حتی می توان در 
فرم های رنگی کاغذی دارای س��ریال با توجه به نوع محصول، کیفیت و مقدار آن صادر گردد. در 
صورتی که کشور بخواهد به سمت صدور قبوض الکترونیک حرکت کند باید به تدریج به معرفی 

اجزای سیستم قبض انبار الکترونیکی پرداخته شود. 
ب��رای ثب��ت انبار و  قبض انبار نیز باید س��امانه یکپارچه انبارداری طراح��ی گردد و تمام وقایع 
نیازمند ثبت در این س��امانه ثب��ت گردد. ثبت قبض انبار قطعیت قانون��ی را افزایش می دهد و 
از حق��وق دارندگان آن و متعهدان حفاظت می کند هرچند این امر نیازمند ایجاد یک س��ازمان 
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ثبت و همراه با هزینه خواهد بود. در قانون نیز باید نوع قبض انبار و نحوه انتقال آن، باتوجه به 
شرایط کشور تعیین گردد )ماده 6، 7، 8، 9، 10 و 11 تصویب نامه(. برای انتقال قبض انبار باید 
عنوان قابل مبادله در آن ذکر گردد اما امکان توثیق با هر دو قبض انبار باید امکان پذیر گردد. 
قبض انبار دو قس��متی حق مالکیت و حق تعهد محصوالت ذخیره ش��ده را به طور جداگانه در 
دو س��ند مختلف ارائه می دهد. باتوجه به تجربه کشورها، کشورهای دارای نظام حقوقی نوشته، 
سیس��تم قبض انبار دو قس��متی را انتخاب اما کشورها با نظام حقوقی عرفی )کامن ال( سیستم 
قبض انبار تکی را انتخاب می کنند. اما آنچه که مشخص است زمانی هر دو قبض انبار تکی و دو 
قس��متی دارای مزایای معادل هم هستند که در چارچوب قانونی باشند. با توجه به تصویب نامه 
1340 قبض انبار در ایران دو قس��متی در نظر گرفته ش��ده است و تحت نام قبض رسید و برگ 
وثیقه مطرح ش��ده است. قبض رسید نشان دهنده مالکیت کاال و برگ وثیقه بعد از ظهرنویسی 
دلیل وثیقه بودن کاال می باش��د ) ماده 2 تصویب نامه(. هر دو قبض رس��ید و برگ وثیقه توام یا 
جداگانه از طرق ظهر نویس��ی منتقل می ش��وند )ماده 6 تصویب نامه(. تصویب نامه 1340 تمام 
جوانب نقل و انتقال قبض انبار را در نظر گرفته است و نیازی به اصالح دیده نمی شود. در ضمن 
تس��ویه و ترخیص کاال باید منوط به ارائه قبض انبار و گواهی س��پرده کاال باشد که در ماده 15 
تصویب نامه این امر نیز لحاظ گردیده است. نکته حائز اهمیت در زمان ترخیص کاال در صورت 
در دسترس نبودن گواهی سپرده، مالک کاال می تواند با پرداخت وام تعهد شده در گواهی سپرده 
به انبار، کاال را ترخیص نماید که این نیز در ماده 9 تصویب نامه در نظر گرفته شده است.  آنچه 
که در این میان در تصویب نامه 1340 شاید دیده نشده باشد ترخیص بخشی از کاالهای موجود 
در انبار اس��ت. بهتر است ماده قانونی در راس��تای ترخیص بخشی از کاالهای موجود در انبار با 
دریافت قبض انبار و ابطال آن و صدور مجدد قبض برای باقی مانده کاالها در نظر گرفته شود.

وص��ول مطالبات بدون طی کردن رویه قضایی نیز در ماده 10 تصویب نامه 1340 دیده ش��ده 
اس��ت.  و در ص��ورت عدم پرداخ��ت وام، دارندگان برگ وثیقه برای وص��ول طلب خود بر طبق 
مقررات اجرای اسناد الزم االجرا از طریق انبارهای عمومی درخواست می کنند و پس از پرداخت 
هزینه های انبارداری و حق بیمه حاصل از فروش کاال، مطالبات در ابتدا به وی و س��پس مابقی 

به دارنده قبض انبار پرداخت می گردد.
در این میان ممکن اس��ت تخلفاتی توسط سپرده گذاران، انبارداران و یا وام گیرندگان روی دهد. 
هریک از موارد احتمالی باید در قانون مشخص شود و متناسب با آن ها مجازات مربوطه تعیین 
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گردد. این جرایم می تواند شامل موارد زیر باشد:
�راه اندازی انبار و صدور قبض انبارقابل مبادله بدون مجوز.

�مدیریت نامناسب انبار.
�سوء استفاده از محصوالت و عدم تحویل به موقع آن ها.

�ترخیص کاال بدون اخذ قبض انبار.
�دریافت محصول بیش از ظرفیت انبار.

�صدور قبض برای کاالهایی که در انبار موجود نیستند.
�صدور قبض تکراری و ...

مج��ازات بای��د در قانون به طور صریح از مقدار جریمه نق��دی، تعلیق، لغو و ابطال مجوز انبار تا 
زندان و حبس مشخص گردد )ماده 14(.

جمعبندی
تجربه کش��ورهای موفق در زمینه انبارداری و بررسی ش��رایط کنونی ایران در این زمینه نشان 
می دهد که ایجاد مقررات تأثیرگذار برای برپایی  نظام یکپارچه انبارداری و اس��تفاده از سیستم 
قبض انبار در کش��ور ضروری اس��ت. این سیس��تم می تواند ضمن برآورده ساختن حقوق تمام 
طرف های درگیر در سیستم قبض انبار، باعث تسهیل دسترسی به اعتبارات، و به طور گسترده تر 
تحریک س��رمایه گذاری بخش خصوصی در این زمینه گردد. در س��ال 1340 تصویب نامه ای به 
جهت تأسیس شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ارائه شد که البته نیازمند بروزرسانی 
و تدوین مجدد است. اما آنچه که جای بحث و سوال دارد این است که چرا با گذشت 54 سال 
از این تصویب نامه، کش��ور ما هیچ گونه پیشرفتی در زمینه انبارداری نداشته است و ما در زمره 

کشورهای نمونه دنیا در بحث انبارداری قرار نگرفته ایم. 
پر واضح است که در کشور خأل قانونی در این زمینه وجود نداشته است  اما در بحث اجرایی کردن 
قانون تحت یک نظام واحد ضعیف عمل شده است. شاید بتوان گفت عدم توصیف و اطالع رسانی 
مزایای سیستم قبض انبار توسط نهاد مسئول و عدم آگاهی متولیان انبار از مزایای سیستم قبض 
انبار  باعث شده است که هیچ انباری به دنبال ثبت شرکت انبارداری و برخورداری از مزایای این 
سیس��تم نباشد. در حال حاضر  در کش��ور نهادهای درگیر انبارداری به صورت مستقل و بر طبق 
دس��تورالعمل ها و آیین نامه های اجرایی خود در زمینه انبار عم��ل می کنند. اتحادیه انبارداران به 
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عنوان نهاد خصوصی این بخش فقط در نقش صنفی برای ارائه نرخ نامه های انبارداری عمل کرده 
و قدرت نظارتی و عملیاتی در حوزه انبارداری کش��ور نداشته است. تجربه موفق شرکت انبارهای 
عمومی و خدمات گمرکی ایران و همچنین شرکت بورس کاالی ایران در زمینه انبارها نوید بخش 
این اس��ت که فضا برای ایجاد یک نظام یکپارچه انبارداری و به روزرس��انی قانون انبار در کش��ور 
فراهم می باشد. شاید تاکنون بی توجهی به تصویب نامه سال 1340 ما را از مزایای سیستم انبار و 
قبض انبار سال ها دور کرده باشد اما حال وقت آن رسیده است برای توسعه سیستم قبض انبار و 
تطبیق آن با تغییر شرایط کشور گام برداریم و به  بروزرسانی و تدوین قانون قبض انبار بپردازیم و 
با تعیین نهاد نظارتی قوی، ایجاد سامانه یکپارچه سازی انبارهای کشور و اطالع رسانی در زمینه 
مزایای سیس��تم قبض انبار برای متولیان این فعالیت راه را برای توس��عه کش��ور و بهره برداری از 
مزایای سیستم قبض انبار باز نموده و با نظارت دقیق و قانونی در زمره ی کشورهای موفق جهان 

در حوزه انبارداری و قبض انبار قرار بگیریم. 
تالش های انجام گرفته در شرکت بورس کاالی ایران در نهایت منجر به تدوین پیش نویس قانون 
انبارداری و قبض انبار در کش��ور شده که در پیوس��ت دو ارائه شده است. امید است تا با تصویب 
این پیش نویس و سایر قوانین و مقررات مورد نیاز مسیر توسعه سیستم قبض انبار و کسب و کار 

انبارداری در کشور تسهیل گردد.
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بخشاول:تعاریف


ماده1. اصطالحات و واژه هایی که در این قانون به کار رفته  است، دارای معانی زیر می باشند:
1.»انبار«: مکان فیزیکی حفاظت شده با محدودۀ معینی است که به منظور دریافت و نگهداری 
کاالهای »س��پرده گذاران« اختصاص داده شده و توسط »سازمان« به عنوان انبار تحت نظارت، 

پذیرفته شده است.
2.»انباردار«: ش��خص حقیقی یا حقوقی که به تشخیص »سازمان« مطابق این قانون صالحیت 
الزم برای نگهداری کاالهای قابل سپرده گذاری در انبار و انجام سایر وظایف تعیین شده در این 

قانون را دارد و از »سازمان« »مجوز انبارداری« دریافت کرده است.
3.»انب�ارداری«: فعالیت دریافت، نگهداری و تحویل مناس��ب، صحیح و به موقع کاال با رعایت 

مقررات »سازمان« است.
4.»بورس«: بورس های کاالیی دارای مجوز از شورای عالی بورس می باشند.

5.»تحویل«: فرایند تحویل کاال از »انبار« به مالک »قبض انبار« یا نماینده قانونی وی است.
6.»درجهبندی«: استاندارد هر نوع کاال، تعیین شده توسط »سازمان« است.

7.»ذینفعظهرنویسی«: کسی که قبض انبار به نام وی »ظهرنویسی« شده است.
8.س�ازمانتوس�عهونظارتانبارداری: سازمانی است که به موجب ماده )3( این قانون تشکیل 

خواهد شد و در این قانون »سازمان« نامیده می شود.
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9.»س�امانهانباردار«: سیس��تم الکترونیکی متصل به »سیستم ثبت مرکزی« است که عملیات 
مربوط به ثبت اطالعات کاال و »قبض انبار« توس��ط »انباردار« در چارچوب این قانون از طریق 

آن صورت می گیرد. 
10.»س�پردهگذار«: ش��خصی است که اقدام به سپردن کاال به »انبار« می نماید و »قبض انبار« 

به نام وی صادر می شود.
11.»سیستمثبتمرکزی«: سیستم الکترونیکی است که به موجب ماده )57( این قانون ایجاد 

خواهد شد.
12.»ظهرنویس�ی«: پشت نویس��ی و امضای »قبض انبار« توسط »سپرده گذار« یا مالک »قبض 

انبار«، با هدف انتقال یا »توثیق« آن است.
13.»قبضانبار«: سند کاغذی یا الکترونیکی که در قبال سپردن کاال به »انبار« با شرایط مندرج 

در این قانون صادر می گردد.
14.»قب�ضانب�ارقابلمعامله«: »قبض انب��اری« که مالکیت آن از طریق »ظهرنویس��ی« و یا 

معامالت »بورس« قابل انتقال است.
15.»قب�ضانبارغی�رقابلمعامله«: قبض انب��اری که مالکیت آن از طریق »ظهرنویس��ی« یا 

معامالت »بورس« قابل انتقال نیست.
16.»کمیتهداوری« کمیته  ای که به موجب ماده )77( این قانون تشکیل می  گردد.

17.»مجوزانبارداری«:س��ندی اس��ت که »سازمان« پس از احراز شرایط در چارچوب این قانون 
ص��ادر نموده و به موجب آن انباردار مجاز به ص��دور و انجام امور مربوط به »قبض انبار« مطابق 

این قانون است.
18.»توثیق«: مس��دود نمودن »قبض انبار« »وثیقه گذار« از طریق »سامانه انباردار« در »سیستم 

ثبت مرکزی« به نفع »وثیقه گیر« مطابق شرایط این قانون است.
19.»وثیقهگ�ذار«: مال��ک »قبض انبار« یا نماینده قانونی وی اس��ت که »قبض انبار« را به نفع 

»وثیقه گیر« »توثیق« می نماید.
20.»وثیقهگیر«: شخصی است که »توثیق« به نفع او انجام پذیرفته است.
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بخشدوم:دامنهکاربردقانون

ماده2.کاالهای مشمول این قانون عبارتند از:
1. کااله��ای پذیرفته ش��ده در »بورس« ک��ه برای آن ها صرفاً »قبض انب��ار قابل معامله« صادر 

خواهد شد.
2. سایر کاالها که برای آن ها صرفاً قبض انبار غیرقابل معامله صادر خواهد شد.

بخشسوم:نهاداجراییونظارتی

ماده3.در راس��تای توسعه سیس��تم انبارداری و نظارت بر حسن اجرای این قانون، »سازمان« 
با وظایف، اختیارات و ترکیب مندرج در این قانون تش��کیل می ش��ود. »س��ازمان« نهاد عمومی 

غیردولتی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است.
تبصره: اساس��نامه و تشکیالت »س��ازمان« حداکثر ظرف س��ه ماه از تاریخ تصویب این قانون 

توسط هیئت مدیره ذکر شده در ماده 5 تهیه و تصویب می شود.
ماده4.وظایف و اختیارات »سازمان« به شرح زیر است:

1. اتخاذ تدابیر الزم جهت ساماندهی و توسعه انبارها و اعمال نظارت بر اجرای این قانون؛
2. تدوین و تصویب دستورالعمل های الزم در راستای اجرای این قانون؛

3. تدوین و تصویب مقررات درجه بندی، دریافت، نگهداری و تحویل کاال؛
4. تعیی��ن کاالهای��ی که امکان صدور »قبض انبار قابل معامله« و »قبض انبار غیر قابل معامله« 

برای آن ها وجود دارد؛
5. احراز ش��رایط و اعطای »مجوز انبار« به »انبارها« تحت این قانون برای صدور »قبض انبار« 

کاالی مشخص؛
6. طبق��ه بندی و اعالم عمومی لیس��ت »انبارها« بر اس��اس کاال، مالکی��ت، ظرفیت و موقعیت 

جغرافیایی انبار؛
7. ایجاد »سامانه انباردار« و »سیستم ثبت مرکزی«؛

8. تعیین وظایف »انبارداران« و »سپرده گذاران« و نظارت بر حسن ایفای تعهدات آن ها؛
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9. بازرس��ی نح��وه دریافت، نگهداری، تحویل کاالها و صدور و لغ��و قبض انبار بدون محدودیت 
زمانی؛

10. بازرسی اسناد، سوابق و مدارک »انبار« و »انبارداران« به صورت دوره ای و تصادفی؛
11. تعلیق یا لغو »مجوز انبار« در صورت عدم انطباق »انبار« با مقررات این قانون و یا در صورت 

تخلف »انبارداران« بر اساس مفاد این قانون؛
12. رسیدگی به اختالفات انبارداران، سپرده گذاران و دارندگان قبض انبار به عنوان مرجع حل 

اختالف؛
13. انجام و اجرای وظایف دیگری که تحت این قانون و مقررات تابعه آن و سایر قوانین الزامی 

می گردد.

بخشچهارم:ترکیب»سازمان«وکارکنانآن

ماده5.اعضای هیئت مدیره »سازمان« به شرح ذیل می باشد:
1. وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی؛

2. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا نماینده وی؛
3. وزیر راه و شهرسازی یا نماینده وی؛
4. وزیر جهاد کشاورزی یا نماینده وی؛

5. رئیس کل بانک مرکزی یا نماینده وی؛
6. رئیس کل بیمه مرکزی یا نماینده وی؛

7. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار یا نماینده وی؛
8. رئیس کل گمرک جمهوری اسالمی ایران یا نماینده وی؛

9. یک نفر خبره امور انبارداری به پیشنهاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران.
تبصره: مدت عضویت نماینده اتاق بازرگانی در ماده 5 برای 2 سال خواهد بود و انتخاب مجدد 

وی برای دو دوره دیگر بالمانع است. 
ماده6. رئیس »س��ازمان« به عنوان باالترین مقام اجرایی »س��ازمان« به پیشنهاد وزیر صنعت، 

معدن و تجارت، با رأی اکثریت اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال تعیین خواهد شد.
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تبصره: وظایف و حدود اختیارات رئیس »س��ازمان« در اساس��نامه »س��ازمان« تعیین خواهد 
شد. 

ماده7. رییس س��ازمان قبل از ش��روع به کار در »س��ازمان« موظف است سوگند یاد کند که 
وظایف قانونی خود را به نحو احس��ن انجام ده��د و در انجام وظایف نهایت دقت و بی طرفی را 
به کار برد و کلیه تصمیماتی را که می گیرد مقرون به صالح کش��ور بوده و رعایت حفظ اس��رار 

»سازمان« را بنماید. متن سوگندنامه در اساسنامه »سازمان« مندرج خواهد شد.
ماده8.حقوق و مزایای رییس و اعضای هیأت مدیره »س��ازمان« از محل بودجه »س��ازمان« 

پرداخت می شود.
ماده9.در بدو انتصاب و خاتمه عضویت، رییس واعضای هیأت مدیره باید فهرست دارایی های 

خود، همسر و افراد تحت تکفل خود را به رییس قوه قضاییه گزارش نمایند.
ماده10.مسئولیت بازرسی و حسابرسی »سازمان« با سازمان حسابرسی می باشد.

ماده11. رییس و مدیران »س��ازمان« مکلفند از افش��ای مس��تقیم یا غیر مس��تقیم اطالعات 
محرمانه  ای که در اجرای وظایف خود از آن ها مطلع می شوند، حتی پس از خاتمه دوران تصدی 
خود، خودداری کنند. متخلف به س��ه ماه تا یکس��ال حبس تعزیری و یا به جزای نقدی معادل 

2 تا 5 برابر سود به دست آمده یا زیان متحمل نشده و یا هردو مجازات محکوم خواهد شد.

بخشپنجم:مجوزانبارداری

ماده12.صدور »مجوز انبارداری« منوط به احراز شرایط زیر توسط سازمان است:
1. »انبار« مناسب ذخیره سازی کاالهای خاص که مجوز انبار برایشان صادر می شود،  باشد.

2. »انب��اردار« الزامات اعطای مجوز را برآورده س��ازد و منطبق بر ش��رایط و مقررات تحت این 
قانون عمل کند.

ماده13.صدور مجوز انبار منوط به ارائه مدارک و اطالعات زیر است:
1. تقاضانامه صدور مجوز انبار مطابق فرمت »سازمان«؛
2. اطالعات انبار از قبیل نام، مشخصات و ظرفیت آن؛

3. مدارک مالکیت یا اجاره نامه رسمی انبار طبق فرمت »سازمان«؛
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4. بیمه نامۀ معتبر جهت پوشش خسارات احتمالی به انبار و کاالها طبق ضوابطی که به تصویب 
هیأت مدیره سازمان می رسد.

5. اطالعات در خصوص شرایط فنی انبار، مطابق با ضوابط مورد پذیرش »سازمان«؛
6. مشخصات کامل هویتی انباردار شامل:

6-1( در مورد اشخاص حقیقی: نام و نام خانوادگی، شمارۀ شناسنامه، کد ملی، آدرس محل 
سکونت و تصویر مدارک شناسایی؛

6-2( در مورد اش��خاص حقوقی: نام، کد اقتصادی، شناس��ۀ ملی، اساسنامه، آگهی تاسیس و 
آخرین تغییرات آن بر اساس روزنامۀرسمی و مشخصات کامل هویتی مدیران طبق بند )6–1(؛

7. آخرین اظهارنامه مالیاتی انبار؛
8. اطالع��ات تضامین��ی که انباردار می تواند برای پوش��ش جبران خس��ارت های احتمالی طبق 
درخواس��ت »س��ازمان« ارائه دهد و همچنین اطالعات مربوط به توانایی مالی انباردار بر اساس 

ضوابط »سازمان«.
ماده14. »س��ازمان«، پس از بازرس��ی، بررس��ی ش��رایط و اخذ تضامین، مجوز انبارداری را به 
انب��اردار اعط��ا می نماید و به موجب آن به انباردار اجازه داده می ش��ود تا به فعالیت انبارداری و 

صدور »قبض انبار« بپردازد. 
تبصره: »مجوز انبارداری« باید در انبار در معرض دید عموم قرارگیرد. 

ماده15.»مجوز انبارداری« برای مدت یکس��ال اعتبار دارد و تمدید آن منوط به ارایه تقاضای 
تمدید توس��ط »انباردار« و پرداخت کارمزد تمدید مجوز طبق مقررات مربوط، حداقل یک ماه 
قبل از اتمام اعتبار مجوز و تداوم شرایط مندرج در این قانون به تشخیص »سازمان« می باشد.

م�اده16. در صورت عدم تمایل »انباردار« به تمدید اعتبار »مجوز انبارداری«، وی باید حداقل 
ی��ک ماه پیش از اتم��ام اعتبار آن، جهت تعیین تکلیف کاالهای موج��ود در انبار، موضوع را به 

»سازمان« اطالع رسانی نماید.
ماده17.در صورت لغو »مجوز انبارداری« یا عدم تمدید آن، »قبض انبار« صادر ش��ده قابلیت 
معامله را نخواهد داش��ت. در این صورت، »س��ازمان« موضوع را اطالع رس��انی نموده و مهلتی 
را ب��رای مراجعۀ دارن��دگان »قبض انبار« به انبار ذیربط اع��الم می نماید. در صورت لغو »مجوز 
انبارداری«، انباردار موظف به پرداخت خسارت به میزان سه درصد ارزش کاالی سپرده شده در 
انبار به مالک »قبض انبار« حداکثر سه روز کاری پس از تحویل کاال می باشد. چنانچه خسارتی 
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بیش از میزان یاد ش��ده به مالک »قبض انبار« وارد ش��ده باشد، وی می تواند موضوع را از طریق 
کمیته داوری پیگیری نماید.

تبصره: در صورت عدم پرداخت کامل خسارات موضوع ماده 17 از سوی انباردار سازمان موظف 
به پرداخت خس��ارات از محل تضامین انباردار اس��ت. در صورت عدم تکافوی تضامین س��ازمان 

موظف به پیگیری پرداخت خسارات از طریق مراجع ذی صالح قانونی خواهد بود.
م�اده18.در صورت لغ��و مجوز انبارداری یا عدم تمدید آن و تحوی��ل تمام کاالها به صاحبان 
قبوض انبار، صاحبان کاال تنها یک ماه فرصت طرح دعوی خواهند داش��ت و پس از بررس��ی به 
دعوی احتمالی و پرداخت کلیه خسارات قانونی سازمان تضامین تودیع شده را آزاد و به انباردار 

مسترد می نماید.

بخشششم:تضامینوبیمه

م�اده19. »انبارداران« متقاضی »مجوز انبارداری« موظفند بر اس��اس ضوابطی که به تصویب 
هیأت مدیره س��ازمان می رسد وثایق تودیع نمایند تا عملکرد و تعهدات خود را تحت این قانون 

تضمین کنند.
تبصره. هر زمان که »س��ازمان« تش��خیص دهد که وثایق قبلی کافی نیس��تند، »انبارداران« 

موظفند بر اساس ضوابط تصویب شده وثایق مازاد به »سازمان« تحویل دهند؛
ماده20. انبارداران باید تمام کاالهای موجود در »انبار« را بر اساس ضوابط تصویب شده بیمه 

نمایند.
ماده21. هر زمان که »س��ازمان« تش��خیص دهد ک��ه بیمه قبلی کافی نیس��ت، »انبارداران« 
موظفند بر اساس ضوابط تصویب شده بیمه مازاد را برای انطباق با الزامات این قانون ارائه دهند.

م�اده22. انبارداران موظفند گزارش آس��یب کاالهای موجود در انب��ار را ظرف مدت 5 روز از 
آس��یب کاال به شرکت بیمه ارایه دهند. ش��رکت بیمه باید ظرف مدت 10 روز کاری از دریافت 

اسناد و مدارک، خسارت را به سپرده گذاران پرداخت کند.
ماده23. در مواردی که قبض انبار جهت دریافت تس��هیالت توثیق می ش��ود به منظور کاهش 
ریس��ک وام دهندگان، س��ازمان موظف به ایج��اد صندوق ضمانت برای تضمی��ن عملکرد انبار 
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اس��ت. این صندوق در ابتدا با یک وام بدون بهره دولتی ایجاد خواهد شد. صندوق مجاز به اخذ 
تسهیالت و سرمایه گذاری بر اساس ضوابط تصویب شده خواهد بود.

م�اده24.تمام انبارهای دارای مجوز انبار باید به عضویت صندوق ضمانت در آیند و در تأمین 
مالی صندوق بر اساس ضوابط تصویب شده سازمان و مقدار کاالی ذخیره شده در انبار مشارکت 

کنند.
ماده25.در مواردی در جهت جبران خسارت وام دهندگان که نیاز به رجوع به تضامین انباردار 
باشد، صندوق ملزم به پرداخت نقدی خسارات ظرف سه روز کاری به وام دهندگان خواهد بود. 
صن��دوق ضمانت مبالغ پرداختی را با نقد نم��ودن تضامین و یا از محل پرداختی انبار جایگزین 

خواهد کرد.

بخشهفتم:نظارتبرفعالیتانبار

ماده26. س��ازمان برای بازرس��ی و نظارت ب��ر فعالیت انبارها به ص��ورت دوره ای و یا تصادفی 
ضوابطی را تعیین خواهد نمود.

ماده27. »انباردار« موظف اس��ت شرایط اعالمی توسط »سازمان« را برای بازرسی »انبار« در 
هر زمان فراهم کند.

ماده28. در صورت مشاهده مغایرت شرایط »انبار« با ضوابط فنی و استانداردهای »انبار«های 
مورد پذیرش، »سازمان« موضوع راکتباً و با ذکر ایرادات و تعیین مهلت الزم جهت رفع ایرادات 
ب��ه »انب��اردار« اطالع می دهد. در صورت ع��دم رفع ایراد ظرف مهلت مقرر توس��ط »انباردار«، 

»سازمان« بر اساس ماده 47 این قانون اقدام می کند.
ماده29. »سازمان« شرکت های بازرس��ی یا آزمایشگاه های حائز شرایط دریافت مجوز ارزیابی 
کیفی کاال را برای نمونه گیری، درجه بندی، توزین کاال و بررس��ی سایر شرایط بر اساس ضوابط 
تعیین خواهد نمود. ملزومات ش��رکت های بازرس��ی یا آزمایش��گاه های مذکور جهت اخذ مجوز 

ارزیابی کیفی توسط سازمان اعالم خواهد شد.
ماده30. در موارد زیر »سازمان« مجوز ارزیابی کیفی کاال را تعلیق و یا لغو می نماید:

1. انجام نامناسب بررسی کاال، توزین و یا نمونه برداری کاال؛
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2. نقض هر یک از مفاد این قانون و یا مقررات تحت آن؛
3. به کارگرفته شدن مجوز برای اهداف نادرست؛
4. نقص در ملزومات تعیین شده توسط سازمان؛

5. سایر موارد تعیین شده توسط سازمان.

بخشهشتم:حقوقوتعهداتطرفینقرارداد

ماده31. »انباردار« موظف است در هر یک از موارد زیر، مراتب را در اسرع وقت به »سازمان« 
اطالع دهد:

1. ورشکستگی »انبار« و »انباردار«،
2. هرنوع وضعیت یا اقدامی که موجب توقف یا اخالل در سپردن کاال در »انبار« یا خروج کاال از 
»انبار« می شود از جمله ممنوعیت فعالیت »انبار« یا »انباردار«، توقیف اشخاص و اموال مرتبط 

با فعالیت »انبارداری« و پلمپ »انبار« و معابر مرتبط با انبار توسط مقامات ذیربط؛
3. هرگونه تغییر در اطالعات ارائه شده در هنگام پذیرش، موضوع ماده 13 این قانون؛

4. هرگونه تغییر شرایط »انبار« نسبت به شرایطی که »سازمان« برای »انبار« اعالم نموده است.
5. ه��ر گون��ه تغییر در مفاد قرارداد بیمه نامه کاالی س��پرده ش��ده در »انب��ار« و مکاتبات بین 

»انباردار« و شرکت بیمه مربوطه که بر قرارداد یاد شده تأثیر دارد.
6. سایر اطالعات مورد درخواست »سازمان« در چارچوب مقررات.

ماده32. مس��ئولیت نگهداری کاال بر عهده »انباردار« بوده و در صورت بروز هرگونه خس��ارت 
به کاالهای س��پرده شده به هر علت، »انباردار« مس��ئول جبران خسارت وارده به زیان دیدگان 

می باشد مگر در موارد فورس ماژور که نتواند جلوی آسیب کاال را بگیرد.
م�اده33. »انباردار« موظف اس��ت هزینه ه��ای انبارداری و هزینه کارشناس��ی و ارزیابی را در 
چارچوب س��قف مصوب »س��ازمان« تعیین و قبل از دریافت کاال آن را اطالع رسانی نماید. سایر 

هزینه های جانبی )خدمات انبارداری( با اعالم »سازمان« تعیین می شود.
تبصره: در صورتی که کاال توسط انباردار استاندارد تشخیص داده نشود، هزینه های کارشناسی 

و ارزیابی مربوطه به »سپرده گذار« عودت داده نخواهد شد.
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م�اده34. »انباردار« موظ��ف به رعایت اس��تانداردهای انبارداری مصوب »س��ازمان« و انجام 
اقدامات ضروری و پیش��گیرانه موردنیاز، جهت اطمینان از حفظ کمیت و کیفیت کاال در دوره 

نگهداری می باشد.
ماده35. پذیرش کاال در انبار، مس��تلزم تکمیل فرم درخواست ارزیابی و پذیرش کاال، انطباق 
با اس��تانداردهای اعالمی توسط »سازمان« و ارائه مدارک و مستندات تعیین شده طبق ضوابط 

توسط »سپرده گذار« به »انبار« است.
 ماده36. مس��تندات ارایه شده در ماده 35، توس��ط »انباردار« ثبت و نگهداری می شود و در 

صورت درخواست »سازمان« در اسرع وقت ارایه می گردد.
ماده37. مسئولیت صحت ارزیابی های انجام شده و مشخصات مندرج در »قبض انبار« به طور 
کامل برعهده »انباردار« اس��ت و در صورت وجود هرگونه مغایرت در مش��خصات کمی و کیفی 

مندرج در »قبض انبار« با کاالی تحویل شده، جبران خسارات وارده با »انباردار« می باشد.
ماده38. »انباردار« پس از اخذ درخواست تحویل و احراز هویت مالک »قبض انبار« و اطمینان 
از مالکیت وی بر »قبض انبار« و وصول هرگونه هزینه که مالک قبض انبار طبق ضوابط ملزم به 

پرداخت آن به انباردار است، اقدام به تحویل کاال به وی می نماید.
م�اده39. انب��اردار موظف به تحویل کاال به مالک قبض انبار مطابق با کیفیت و کمیت مندرج 

در قبض انبار طبق ضوابط تصویب شده خواهد بود.
ماده40. اگر »انباردار« از تحویل کاال اجتناب ورزد، موظف است علت امتناع از تحویل کاال را 

در اسرع وقت به »سازمان« گزارش دهد.
ماده41.»انباردار« موظف اس��ت س��وابق و حس��اب تمام کاالهای انبار، تم��ام معامالت انبار و 
همچنین تمام قبض ها اعم از صادر ش��ده، برگشتی و کنسل شده را، به صورت کاغذی به مدت 

5 سال و به صورت الکترونیکی به مدت 10 سال، در مکانی امن نگهداری کند.
ماده42.اگر کاالها در معرض فس��ادپذیری هستند، یا نگهداری آن ها تا حد زیادی ارزش کاال 
را پایین می آورد یا باعث آسیب به سایر کاالها می شود، »انباردار« موظف است به مالک »قبض 
انب��ار« اطالع رس��انی کند تا هزینه های متعلقه طبق ضوابط را پرداخ��ت کند و کاالها را از انبار 

خارج نماید.
ماده43.اگر فرد اطالع رس��انی ش��ده در ماده 42 هزینه های مذکور در این ماده را طی زمان 
مشخص شده پرداخت ننماید، »انبار« می تواند کاالها را طبق ضوابطی که به تصویب »سازمان« 
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می رس��د به صورت حراج عمومی بفروش��د. در صورت عدم فروش کاالها طبق ضوابط مذکور، 
»انب��اردار« می تواند کاالها را در جای دیگری قرار دهد و هیچ مس��ئولیتی در قبال تحویل کاال 

نخواهد داشت.
ماده44. از درآمد حاصل از فروش کاالهای موضوع ماده 43 ، »انباردار« موظف اس��ت بعد از 

برداشت هزینه ها طبق ضوابط، مابقی را به نفع مالک »قبض انبار« محفوظ بدارد.
ماده45.به جز در مواردی که در »قبض انبار« ذکر ش��ده اس��ت، »انبارداران« موظفند کاالها 
را به صورت جداگانه بر اس��اس »قبض انبار« صادر شده نگهداری کنند و بسته بندی یا تعویض 

بسته بندی کاال فقط با اجازه »سپرده گذار« مجاز است.
ماده46.در مورد کاالهایی که در انبار به طور مشترک در مالکیت اشخاص هستند، »انباردار« 

نسبت به هر مالک، به میزان سهمش مسئول است.
ماده47. در صورت عدم ایفای تعهدات »انباردار« هر یک از اقدامات ذیل به تشخیص سازمان 

قابل انجام است:
 ا. اخطار کتبی.

 ب.کاهش ظرفیت پذیرش کاال توسط انبار.
 ج. تعلیق مجوز انبار حداکثر به مدت 6 ماه.

د. لغو مجوز.
تبص�ره1. در صورت تعلیق مجوز انبار، »انباردار« نمی تواند در مدت تعلیق نس��بت به دریافت 
کاالی جدید اقدام نماید، لیکن قبض انبار صادر ش��ده در انبار تعلیق ش��ده همچنان از قابلیت 

معامله برخوردار خواهد بود.
تبصره2.در صورت وقوع موارد زیر، مجوز انبار لغو می شود:

 ا. در صورت تداوم تعلیق مجوز انبار بیش از 6 ماه و عدم رفع موجبات تعلیق.
 ب. در صورت انحالل »انبار« یا ورشکستگی »انباردار«.

 ج. سایر موارد به تشخیص »سازمان«.
م�اده48. مالک »قبض انبار« باید قبل از انقضای اعتب��ار »قبض انبار« جهت دریافت کاال، به 
انبار مربوطه مراجعه نماید. در صورت عدم خروج کاال از انبار تا پایان س��اعت کاری انبار در روز 

انقضای اعتبار قبض انبار، قبض مزبور قابلیت معامله را نخواهد داشت.
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بخشنهم:هزینههای»انبارداری«

ماده49.هر »انبارداری« در قبال نگهداری کاالهای س��پرده شده توسط »سپرده گذار« هزینه 
»انبارداری« دریافت می کند. می باشد.

ماده50. هزینه های "انباداری« به ازای کاالهای سپرده گذاری شده در »انبار« شامل موارد زیر 
می شود:

ا. هزینه های قانونی برای ذخیره سازی و حفاظت کاالها؛
ب. هزینه های مربوط به هرگونه اطالع رسانی تحت مقررات این قانون.

ماده51.در صورتی که کاالها در موعد سررس��ید قبض انبار توسط مالک »قبض انبار« تحویل 
گرفته نشوند، هزینه های »انبارداری« از محل فروش کاالها از طریق حراج عمومی تأمین خواهد 
شد. فرایند حراج عمومی با نظارت »سازمان« و بر اساس ضوابط مصوب »سازمان« انجام خواهد 

پذیرفت.
ماده52.»انباردار« موظف اس��ت قصد ف��روش کاالها برای دریافت هزینه های »انبارداری« را به 
مالک کاالها اطالع بدهد. اطالع رس��انی ش��امل تمام جزئیات درباره کااله��ا، مکان انبارها، تاریخ 
سپرده گذاری، نام »سپرده گذار« و هزینه های ادعا شده توسط »انباردار« برای »انبارداری« می باشد. 
ماده53. پس از اطالع رس��انی ذکر ش��ده در ماده 52، مالک کاال 10 روز کاری فرصت خواهد 

داشت تا نسبت به پرداخت هزینه های »انبارداری« اقدام نماید.
م�اده54. اگ��ر پس از اتمام مهلت 10 روز ذکر ش��ده در ماده 53، هزینه ه��ای »انبارداری« و 
یا س��ایر هزینه های قانونی پرداخت نشود انباردار درخواس��ت حراج کاالها را به سازمان تسلیم 

می نماید.
ماده55. »س��ازمان« پس از برگزاری حراج عمومی، هزینه های »انبارداری« و سایر هزینه های 
قانونی از جمله هزینه های آگهی، تبلیغات فروش و حراج را کسر و مابقی درآمد حاصل از فروش 

را به نفع اشخاص ذینفع محفوظ خواهد نمود.
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بخشدهم:»قبضانبار«

ماده56. »قبض انبار« به عنوان س��ند مالکیت کاال، توس��ط »انباردار« به تقاضای »سپرده گذار« 
از طریق »س��امانه انباردار« صادر می ش��ود. »قبض انبار قابل معامله« به فرمت الکترونیکی صادر 
می شود. در صورت درخواست »سپرده گذار« »قبض انبار« الکترونیکی مسدود شده و به پشتوانه آن 
»قبض انبار« کاغذی صادر خواهد شد. مجددا با تحویل »قبض انبار« کاغذی به »انبار«، »انباردار« 

طبق ماده 75 »قبض انبار« کاغذی را لغو و »قبض انبار« الکترونیک را فعال خواهد کرد.
ماده57. »سیس��تم ثبت مرکزی« توس��ط »سازمان« راه اندازی می ش��ود. تمام اعمال بر روی 
»قب��ض انب��ار قابل معامل��ه«، از معامله تا لغو »قبض انبار« در »سیس��تم ثب��ت مرکزی« ثبت 

می شود. »سامانه انباردار« به »سیستم ثبت مرکزی« متصل می باشد.
ماده58. »انباردار« پس از ارزیابی کاال اقدام به ثبت اطالعات زیر در »سامانه انباردار« نموده 
و قب��ض انبار را طبق فرمت »س��ازمان« صادر می نماید. اطالع��ات مندرج در قبض انبار حداقل 

شامل موارد زیر است:
الف. شماره قبض انبار؛

ب. شماره ثبت انبار؛
ج. نام انباردار و آدرس پستی کامل انبار؛

د. نام مالک قبض انبار؛
ه�. تاریخ صدور؛
و. نام و نوع کاال؛

ز. وزن کاال و خطای مجاز تحویل؛
ح. کیفیت کاال و خطای مجاز آن؛

ط. تاریخ انقضای اعتبار قبض انبار؛
ی. نام شرکت بیمه کاال؛

ک. بیان قابل معامله یا غیرقابل معامله بودن »قبض انبار«؛
ل. امضا و مهر »انباردار«؛

م. سایر موارد به تشخیص »سازمان«.
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تبصره:مسئولیت حقوقی صحت مندرجات »قبض انبار« بر عهدۀ »انباردار« مربوطه است.
ماده59.  تمام اسناد و سوابق مربوط به قبض انبار بر اساس ترتیبات زمانی در »سیستم ثبت 

مرکزی« نگهداری شود.
ماده60.در صورت مفقود شدن، سرقت و یا از بین رفتن قبض انبار کاغذی، »قبض انبار« جدید 

با دستور »سازمان« صادر می گردد و بر روی »قبض انبار« جدید واژه المثنی ذکر می شود.

بخشیازدهم:معاملهوتوثیققبضانبار

م�اده61. معامله »قبض انبار قابل معامله« از طریق »ظهرنویس��ی« با تأیید ش��خص »ذینفع 
ظهرنویس« و یا به صورت معامالت الکترونیک در بورس صورت می گیرد.

ماده62. در صورت »ظهر نویسی« »قبض انبار« کاغذی مالکیت کاال به انتقال گیرنده منتقل 
خواهد شد.

ماده63. »ظهر نویسی« »قبض انبار غیر قابل معامله« هیچ گونه حقوقی را برای انتقال گیرنده 
ایجاد نمی کند.

ماده64. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است مقررات مربوط به پذیرش، معامله، تسویه و 
پایاپای معامالت »قبض انبار« الکترونیک را تصویب نماید.

ماده65. »بورس« ش��فافیت الکترونیکی معامالت، مکانیزم تسویه و پایاپای، مکانیزم تحویل و 
تعامل با بانک ها برای تسویه معامالت قبض انبار الکترونیک را پایه ریزی می کند.

ماده66. »بورس« موظف اس��ت ارتب��اط امن الکترونیکی و اختصاصی ب��رای معامله و انتقال 
»قبض انبار« الکترونیک ایجاد کند.

ماده67. مالک »قبض انبار« معامله شده به موجب آن حقوق زیر را بدست می آورد:
ا. مالکیت »قبض انبار«؛

ب. مالکیت کاالها، و فعالیت هایی که »س��پرده گذار« مجاز به انجام آن است مانند بسته بندی و 
جایگزینی بسته بندی کاالها؛

ج. کلیه حقوق کاالهای تحویل داده شده به »انبارداران« بعد از صدور »قبض انبار«؛
د. تعهد »انبار« در نگهداری یا تحویل کاالها بر طبق شرایط »قبض انبار«.
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م�اده68. »بورس« تحویل کاال به مالک »قبض انب��ار« الکترونیک و پرداخت عواید حاصل از 
فروش را به فروشنده »قبض انبار« تضمین می کند.

ماده69.»قبض انبار« می تواند به عنوان »وثیقه« جهت تامین مالی مورد اس��تفاده قرار گیرد. 
»ظهرنویسی« بر روی »قبض انبار«، توسط بانک، گواهی بر وثیقه بودن کاالها می باشد.

ماده70.»ظهرنویسی« و »توثیق« »قبض انبار« در »سیستم ثبت مرکزی« ثبت می شود.
تبصره: مادامی که »قبض انبار« »توثیق« ش��ده است، خروج کاال از انبار منوط به صدور مجوز 

توسط »سازمان« می باشد.
ماده71. در صورت توثیق »قبض انبار«، مالک »قبض انبار« برای استرداد کاالهای ذخیره شده 

در »انبار«، موظف است تمام مبلغ وام مذکور را، قبل از انقضای موعد سررسید آن بپردازد.
ماده72. وام دهنده می تواند ده روز پس از انقضای موعد سررسید وام برای وصول طلب خود 
به »س��ازمان« درخواس��ت دهد. در این موارد پرداخت هزینه انبارداری و هزینه حراج حاصل از 

فروش کاال بر طلب وام دهنده تقدم خواهند داشت.

بخشدوازدهم:تسویهوترخیصکاال

ماده73. »انبار« موظف است کاالهای ذخیره شده را بر اساس تقاضای مالک »قبض انبار«، در 
صورت عدم »توثیق« »قبض انبار« و پس از تسویه هزینه های موضوع ماده 50 ترخیص نماید، 

حتی اگر دوره ذخیره سازی به اتمام نرسیده باشد.
م�اده74. در صورت »توثیق« »قبض انبار«، مالک آن پس از پرداخت وام متعهد ش��ده تحت 

»قبض انبار«، کاال را از »انبار« ترخیص می نماید.
ماده75. »انبارها« پس از تسلیم »قبض انبار« کاغذی، آن را با حاشیه نویسی لغو و از طریق 

»سامانه انباردار«، لغو آن را در »سیستم ثبت مرکزی« ثبت می کنند.
ماده76. در صورت درخواس��ت مالک کاال برای ترخیص بخش��ی از کاالها، »انباردار« موظف 
است قبض انبار قبلی را لغو و نسبت به صدور قبض جدید برای کاالهای باقی مانده اقدام کند. 
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بخشسیزدهم:کمیتهداوری

ماده77. »س��ازمان« موظف اس��ت برای حل اختالف منصفانه، تخصصی و کم هزینه طرفین 
درگیر در سیستم قبض انبار اعم از »انبارداران«، »سپرده گذاران«، "دارندگان قبض انبار« و »وام 

دهندگان«، »کمیته داوری« تشکیل دهد. 
تبصره1:»کمیته داوری« دارای دبیرخانه است که در محل »سازمان« تشکیل می گردد.

تبصره2:بودجه »کمیته داوری« در قالب بودجه سازمان منظور و پرداخت می گردد.
تبصره3:مقررات داوری به تصویب »کمیته داوری« می رسد.

ماده78. »کمیته داوری« دارای هفت عضو می باشد که چهار نفر آنها از میان قضات باتجربه و 
با تأیید رئیس قوه قضائیه و سه نفر آنها از میان افراد صاحب نظر در زمینه انبارداری و با تأیید 
»س��ازمان« تعیین می گردند. رئیس کمیته از میان قضات انتخاب خواهد ش��د و دبیرخانه این 

کمیته در »سازمان« مستقر می گردد. 
ماده79. »کمیته داوری« موظف اس��ت افراد واجد شرایط مرتبط به حوزه انبارداری و آشنا به 

امور حقوقی را به عنوان داور امین و مورد اعتماد معرفی کند. 
ماده80. درصورت بروز اختالف بین افراد درگیر در سیس��تم قبض انبار، ش��اکی داور منتخب 
خود را به »کمیته داوری« معرفی می کند. در صورت پذیرش داور از سوی متشاکی، رأی صادر 

می گردد. 
تبصره1: در صوت عدم پذیرش داور شاکی از سوی متشاکی، متشاکی نیز داور خود را معرفی 

می کند و رأی بر اساس نظر دو داور صادر می گردد. 
تبصره2:درصورت عدم پذیرش رأی دو داور از سوی شاکی یا متشاکی در این صورت سازمان داور 
سوم را برای صدور رأی اعالم می کند. رأی صادر شده از سوی داور سوم قطعی و الزم االجرا است.

بخشچهاردهم:اجراواولویتتعهدات

ماده81. در صورت عدم پرداخت وام »قبض انبار« توثیق ش��ده توس��ط وام گیرنده، کاالهای 
»انبار« به حراج گذاش��ته می شود. اطالعات در مورد زمان و مکان حراج، ثبت نام جهت شرکت 
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در ح��راج و قیمت اولیه کاالهای موجود در »انبار« از طریق آگهی در روزنامه کثیراالنتش��ار به 
اشتراک گذاشته می شود. حراج کاالها دو هفته پس از تاریخ انتشار آگهی انجام می پذیرد.
ماده82. پول حاصل از فروش کاالهای وثیقه شده »انبار« به صورت زیر توزیع  می شود:

1. در درجه اول هزینه  حراج پوشش داده می  شود.
2. در مرحله دوم، هزینه انبارداری و حق بیمه پرداخت می گردد.

3. سوم، طلب وام دهنده برآورده می شود.
4. در مرحله چهارم، مقدار باقی مانده از فروش کاالها به مالک »قبض انبار« پرداخت می شود.

بخشپانزدهم:جرایمومجازات

ماده83.مرتکبین به جرائم زیر بر اس��اس حکم دادگاه محکوم به یک س��ال تا 6 سال حبس 
خواهند شد:

ا. »انباردار« در صورت صدور »قبض انبار« بدون دریافت کاال از س��پرده گذار مرتکب جرم شده  
است؛

ب. »انبارداری« که متقلبانه »قبض انبار« صادر می کند و از اظهارات نادرست »قبض انبار« آگاه 
است مرتکب جرم شده  است؛

ج. »انب��ارداری« ک��ه »قبض انبار« تک��راری صادر می کند )با اطالع از این ک��ه قبال برای کاالها 
»قبض انبار« صادر ش��ده اس��ت و یا این که »قبض انبار« ابطال نشده است( و در »قبض انبار« 

صادر شده کلمه تکراری را بیان نمی کند مرتکب جرم شده است؛
د. »انب��اردار« در صورت صدور »قبض انبار« برای کااله��ای متعلق به خود بدون بیان مالکیت 

کاالها، مرتکب جرم شده است؛
ه�. »انباردار« در صورت تحویل کاالها بدون اخذ »قبض انبار«، مرتکب جرم شده است؛

و. کس��ی که با فریب کاالها را بدون افش��ای عدم مالکیت خود و یا اعالم وثیقه بودن کاالها، با 
مالکیت خود به »انبار« تحویل می دهد، مرتکب جرم شده  است؛

ز. »انبارداری« که بدون مجوز معتبر از »س��ازمان« »قبض انبار« صادر کند مرتکب جرم ش��ده 
است؛
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ح. »انبارداری« که پس از درخواست مالک »قبض انبار« جهت دریافت کاال مطابق با ماده 73، 
از تحویل کاالها به مالک »قبض انبار« خودداری می کند مرتکب جرم شده است؛
ط. شخصی که مفاد این قانون و مقررات آن را نقض کند مرتکب جرم شده است.

بخششانزدهم:قوانینمتفرقه

ماده84.لغو مجوز تحت این قانون، اعتبار »قبض انبار« صادر شده را تحت تأثیر قرار نمی دهد 
و »انباردار« بارعایت این قانون با توجه به تعداد قبض معتبری که تاکنون صادر کرده به فعالیت 

خود ادامه می دهد.
ماده85. در صورت تعلیق یا لغو مجوز انبار، »س��ازمان« در اطالعیه منتشر شده در وب سایت 

رسمی خود اسامی انبار های تعلیق شده و یا لغو شده را اعالم می کند.


