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 178-151، صفحۀ 1399، پاییز و زمستان 2های نوین، دورۀ اول، شمارۀ دوفصلنامۀ تخصصی حقوق قراردادها و فناوری

 مالی در قرارداد فورفیتینگ  تأمینروابط حقوقی اطراف و ابزارهای 

 موردی برات مطالعۀ

  3یقیحق دیسع 2،عقدا ییطبا اکبریدعلیس 1،رشوند یمهد
 

 25/11/1399تاریخ پذیرش:   12/6/1399تاریخ دریافت: 

 چکیده
ترین و ترین، سریعهزینهدر مقایسه با ابزارهای سنتی، کماست و مالی  تأمینفورفیتینگ روش 

 جمله از گذارانسرمایه و تجاری فعاالن مالی نیاز. این روش دورمیشمار بهخطرترین روش کم

 در سند ۀبه طلبکار اولی رجوع حق بدون آنان بلندمدت مطالبات انتقال راه از را نقدینگی به نیاز

 قراردادی قالب در یادشده ۀشیو به مالی تأمین بنابراین .سازدمی برآورده یالمللبین تجارت عرصِ

 این در. شودمنعقد می بستانکار و فورفیتر یانبا اتکا به ابزارهای آن ازجمله برات، سفته و... م

در  این روابط و ابزارها تأثیردر قرارداد فورفیتینگ و  مالی تأمیناطراف و ابزارهای  پژوهش،

معامالت  یامروزه تمام .شودبررسی حقوقی میارکان آن به صورت موردی درخصوص برات 

لیت صادرکننده وئتنها مس زیرا ،گیرندمییتینگ قرار مربوط به کاال و خدمات موضوع قرارداد فورف

معامالتی  ،های اخیر، در سالروازاینکیفیت و اطمینان از کاالست.  تضمین در برابر واردکنندهْ

نفت و گاز، مواد اولیه مثل نفت، مواد خام معدنی و کاالهای با های میدان ۀکه موضوع آن توسع

اسنادی و  فیتینگ همچون برات، سفته، اعتبارگیری از ابزارهای رایج در فوررهدوام است با به

 ند.شومالی می تأمینانتقال پرداخت قابلهای نامهضمانت

 مالی تأمین مطالبات، ،برات فورفیتینگ، طلب، انتقال :کلیدی واژگان

                                                      
 ، تهران، ایران؛یادار خدمات و ییقضا علوم دانشگاه یعلم تیئه عضو ی حقوق خصوصی،دکتر .1
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 مقدمه
 بیش کنندمی برآورد برخی که است ایاندازه به المللبین تجارت در مالی تأمین اهمیت

 است مالی تأمین ابزارهای از نوع چند یا یکپایۀ  بر جهانی تجارت درصد 90 از
(Contessi & Nicola, 2012, p. 3.) مطالبات) دریافتنی هایحساب طریق از مالی تأمین 

 1،فاکتورینگ چون قسم چندین دارای و است مالی تأمین رایج هایشیوه از( وصولقابل
؛ فیضی چکاب و درزی، p. 2002, Glinavos ,3) است 4تضمین و 3لیزینگ 2،فورفیتینگ

 ترینرایج و ترینمهم از فورفیتینگ (10، ص.1398( )افشار قوچانی، 510 ، ص1393
 تجاری مؤسسات مالی تأمین برای و رواج کشورها از بسیاری در که است هاروش این

 .دارد کاربرد متوسط و کوچک

 به که است مالی تأمین روش یک یالمللبین تجارت در فورفیتینگ قرارداد انعقاد
 دارمدت تجاری اسناد در قالب که را خود بلندمدت مطالبات کاال ۀصادرکنند آن موجب

 مالی ۀمؤسس یک به تبلور یافته دارمدت اسنادی اعتبار یا نامهضمانت سفته، برات، قبیل از
 در شود،می یاد فورفیتر عنوان با آن از که مزبور ۀمؤسس .کندمی منتقل خاص اعتباری و

 شود،می تعیین المللبین تجارت عرف و طرفین توافق بر بنا که معینی مبلغ پرداخت مقابل
 فورفیترحاکم بر اسناد تجاری،  ۀبرخالف قاعد با وجود این،شود. می اسناد این صاحب

پور و عبدید )رجوع کن (تجاری سند ۀدهند)انتقال اولیه طلبکار به نخواهد داشت حق
  (.108-106ص ، 1396افشارقوچانی، 

 راهنمای قواعد مجموعه «5المللیبین فورفیتینگ انجمن» میالدی، 2004 سال در
IFA6 است شده تنظیم فورفیتینگ 7ۀثانوی بازارهای برای قواعد این. کرد منتشر را .

 برای مشکالتی بروزموجب  جهان حقوقی هاینظام در موجود هایتفاوت ازآنجاکه
 اهداف تحقق راستای در 8،المللیبین بازرگانی اتاق است، شده فورفیتینگ قرارداد طرفین

                                                      
1. Factoring 

2. Forfaiting 

3. Leasing 

4. Securitization 

5. International Forfaiting Association (IFA) 

6. IFA Guidelines 

7. Secondary Markets 

8. International Chamber of Commerce (ICC) 
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 سطح در تجاری هایرویه و هاعرف سازییکسان و هماهنگی هاآن ۀجمل از که خود
 بازرگانی اتاق متحدالشکل مقررات لندن، در میالدی 2013 ۀژانوی امسی در است، جهانی
 بازخورد مجموعه، این تصویب برای ،بازرگانی اتاق. نمود منتشر را 1فورفیتینگ دربارۀ
 سازمان دو این ،نهایت در. کرد بررسی را المللیبین فورفیتینگ انجمن راهنمای اصول

 بازرگانان واقعی نیازهای با مطابق و جامع که جدید ابزاری ایجاد برای را خود همکاری
 ۀژانوی اول از که است فورفیتینگ یکپارچۀ مقررات همکاری این ۀنتیج. کردند آغاز باشد

 تأمین و تجارت به المللیبین سطح در که اشخاصی برای مجموعه این. اجرایی شد 2013
 امکان هاآن به چراکه بود؛ خواهد تأثیرگذار و بااهمیت بسیار پردازند،می المللیبین مالی
. کنند تبدیل نقد پول به را اسنادی اعتبار و سفته برات، از اعم دخو مطالبات تا دهدمی
 در درگیر اشخاص و مالی مؤسسات برای را دقیقی و روشن ۀروی و آیین مقررات این

 شود،می شناخته نیز 800URF 2 که مقررات این است؛ کرده تبیین فورفیتینگ هایفعالیت
 و انگلستان بازرگانی اتاق 3،المللیبین بازرگانی اتاق بانکداری کمیسیون همکاری با

 . است شده تنظیم و تهیه المللیبین فورفیتینگ انجمن
 انتقال خطر حذف است: نیتضمۀ و ارائ خطر بردنازبین فورفیتینگ، مزایای جمله از

 برابر در حمایت و قرارداد ارزش صددرصد مالی تأمین 4،تجاری و سیاسی هایخطر و
تقاضاکننده )صادرکننده کاال  نقدینگی افزایش .ارز نرخ نوسان و بهره نرخ افزایش خطر

 اجازه صادرکننده به مالیتأمین روش این :است قرارداد نوع این دیگر امتیاز خدمات( ای
 خود، رقابتی موقعیت حفظ برای ،خریدار به اعتباری ۀمعامل پیشنهاد رغمبه تا دهدمی

 سادگی و سرعت افزایش. آورد دستبه تجاری هایفعالیت ۀادام برای را الزم نقدینگی
 مالی تأمین تعهدات شیوه، این از استفاده با چراکه است؛ مزیت دیگر فورفیتینگ قرارداد

 شود.می ییسرعت اجرابه

                                                      
1. ICC Uniform Rules for Forfaiting (URF 800) 
2. Uniform Rules for Forfaiting 

3. ICC Banking Commission 

 .شودنمی ثبت هاهزینه دفتر در هزینه عنوانبه خطر این تعهد، ایفای عدم خطر رفتنازبین با. 4
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  مالی و فورفیتینگ تأمینشناسی مفهوم. 1
وجه قرارداد باید یکی  زیرا ،منابع مالی اهمیت بسزایی دارد تأمین ،المللدر تجارت بین

باشد. چراکه خریدار ممکن المللی در سطح بینقابل خرید و فروش از ارزهای معتبر و 
به ارز معتبر جهانی نیاز  ناچاربهو  بپردازداست نتواند مبلغ قرارداد را به پول داخلی خود 

 دارد.
ای پرداخت ربرا بسیاری از خریداران و واردکنندگان حین العقد منابع ارزی الزم 

 که اعتبار الزم را برای انعقاد قراردادهای خود و نیاز دارند ندارندقراردادی خود  تعهد
 ،کنندگان نیز برای بازاریابیاز فروشندگان و صادر یبسیار ،در مقابل .دست آورندهب

از ارسال کاال  پیش ، بنابرایندارند نیاز محصوالت خود به نقدینگی ارتقایساخت و 
 .کنندمی تقاضای پرداخت

همواره مالی  تأمینهایی برای سازوکار لزوم ،المللدر دنیای تجارت بین ،روازاین
در این قسمت به تبیین مفاهیم دخیل  است.شده یک اصل اساسی و نیاز جدی شناخته 

 .پردازیممیدر ماهیت فورفیتینگ 

  مالی تأمین. 1-1
های متعددی ارائه شده است و از این اصطالح در زمینه مالی تعاریفتأمیناز 

درحال تحول و  و قدری پویامالی به تأمیندر حقیقت، مفهوم  .دشومیمختلفی استفاده 
تعاریف  این، وجود . باجامع و مختصر از آن میسر نیست یتعریفارائۀ گسترده است که 

 شود:اشاره میها گویایی در این زمینه وجود دارد که در زیر به تعدادی از آن نسبتاً
 طور اصولی جریان وجوه دهنده بهنوعی تسهیالت است که در آن وام مالی تأمین

های آن را و دارایی ن منبع بازپرداختعنواپروژه را بهو درآمد ناشی از یک 
 (.225ص ،1379 ،ی)برهان پذیردوام پرداختی می ۀوثیق عنوانبه

  کار بهاز ساختارهای مالی  وسیعیطیف مالی برای اشاره به  تأمیناصطالح
که و آن این دارندعمومی  ویژگیبا این توضیح که این ساختارها یک  رود،می

موردنظر  ۀکننده یا ارزش فیزیکی سرمایتأمینمالی در ابتدا به اعتبار  تأمین
 .وابستگی ندارد
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  گر طبیعی یا دی منبع برداری از یک حق،گسترش یا بهره ۀشیوتأمین مالی
ای مالی به شکل سهام سرمایه تأمین ۀدر مواردی که بخش عمد است، هاسرمایه

های آتی آن ل انتقال اسناد تجاری یا درآمداز مح اساساً است و فراهم نشده
 (.56, P.2006, Vinter[A1]) شودمی تأمین

  از سویگونه که همان نیست.حقوق  خاصمالی دارای معنای  تأمیناصطالح 
از این اصطالح  .دارداین واژه چندین معنی  ،شودکار گرفته میهبانکی ب ،جامع

یا و اوراق قرضه  مالی ازجمله صدور سهام جدید، تأمینبرای توصیف انواع 
 (.Sin, 1999 ,p24) شوداسناد تجاری استفاده می

نظران بر این مطلب اذعان دارند که به هنگام تعریف نویسندگان و صاحبالبته بیشتر 
ای که در روابط تجاری جهان گونهبه ،تاریخی آن توجه داشت ۀبه پیشین بایداین اصطالح 

مالی هستند که خود مفاهیمی جدید را در این حوزه  تأمینهای امروز بسیاری از روش
توان به تعریفی بنابراین نمی است؛ رحال تغییر و تحولکنند و روزبهروز این امر دمی ایجاد

 جامع و مانع از آن دست یافت.
شود که در آن مالی به روشی اطالق می تأمینآید که از آنچه گفته شد چنین برمی

های حقوقی متفاوت در سازوکارخدمات بتواند با استفاده از  ۀکنندکاال یا عرضه ۀفروشند
ی، کاالها المللبینسسات مالی و اعتباری ؤیا با کمک و مشارکت م رأساً الملل،بینتجارت 

خدمات  کنندۀ( یا دریافتکننده)وارد االدر اختیار خریدار ک تولید کند و یا خدمات خود را
 قراردهد.

 فورفیتینگ. 1-2
Forfeit تسلیم و واگذاری است. نرخ ثابت، ،معنی قیمت ثابتدر زبان فرانسه به 

 حق یا مال،دادن ازدست»معنی به  Forfeiting ۀواژاند در زبان انگلیسی رخی گفتهب
آن در حقوق کیفری  دربارۀاست و محل بحث  «بطالن و هدر خسارت، کردن،جریمه

 .المللبیننه حقوق تجارت  ،خصوصی است
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الملل یکی از انواع دار در تجارت بینفورفیتینگ یا تنزیل اسناد تجاری مدت
انتقال در اسناد قابل شدهکه بر اساس آن دیون منعکس 1استمالی  تأمینقراردادهای 

مالی و اعتباری  ۀسسؤدر مقابل دریافت نقدی وجه آن نزد یک مازجمله برات یا سفته 
 ،شودمزبور فروخته می مؤسسهتری از قیمت اسمی آن به شود یا به قیمت نازلتنزیل می

. دهداولیه را ازدست می نفعیا ذی حق رجوع به طلبکار مؤسسهاین  با این قید که
های ویژگی علتبه  زیرا ،پذیر تنزیل استهای بسیار انعطافیکی از روش فورفیتینگ

گوی نیاز بسیاری از بازرگانان در معامالت داخلی و خارجی است. خاص خود، پاسخ
اند، ابزارهای مالی مواجه که با کمبود 2،مالی در بازارهای نوظهور تأمیناین نوع روش 

مالی  تأمینبا  زیرا ،شودکاربرد بیشتری دارد. فورفیتینگ سبب رشد صادرات می
 انتقال خطر به اشخاص متخصص، امکان فروش بیشتری را برای او فراهم صادرکننده و

 (. Whittaker, 2000, p.249) آوردمی

 ایران حقوق در فورفیتینگ مالی تأمین. 2
 وجود فورفیتینگ طریق از مالی تأمین درخصوص خاصی قوانین ایران حقوقی نظام در

 .هستیم حاکم عمومی مقررات اساس بر آن حقوقی توجیه از ناگزیر لذا. ندارد
 ارائه را مالی تأمین ازجمله خود خدمات بتواند کهآن برای فورفیتر ،قرارداد این در

 «ابزار فورفیتینگ»طلب را  انتقال و واگذاری این .است تجاری اسناد انتقال نیازمند ،کند
 بیشتر دلیل، این به وود شاستوار می آن بر فورفیتیگ قرارداد ساختار تمام که نامندمی

 قواعد به سنتی طوربه ندارند، فورفیتیگ درخصوص خاصی مقررات که کشورهایی
 نبود علت به ،نیز ایران حقوقی نظام در .شوندمی متوسل طلب انتقال بر حاکم ۀموضوع
 انتقال بر فورفیتینگ مالی تأمین قرارداد اساس ازآنجاکه و موضوع بر حاکم خاص قوانین
 امری طلب انتقال بر حاکم عام قوانین به رجوع است، مبتنی مطالبات یا تجاری اسناد
 .ناپذیر استگریز

                                                      
شود و استفاده از این تکنیک به نحو می ی استفادهالمللبینمالی است که در روابط مالی  های تأمین. فورفیتینگ یکی از روش1

نحوی که برخی فورفیتینگ به ،است. فورفیتینگ از نظر مفهومی به فاکتورینگ شباهت بسیاری دارد افزایشچشمگیری درحال 

  سازد.می ظریفی بین این دو مفهوم وجود دارد که این دو را از هم جداهای اما تفاوت ؛دانندمی را نوعی فاکتورینگ
2. Emerging Markets 
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 این به تصریحی ایران قانونی نصوص و متون در طلب، انتقال نهاد اهمیت رغم به
 کرمانی، توکلی) است نیافته اختصاص آن به مستقلی مبحث نیز فقه در حتی و نشده نهاد

 برخی ایران، ۀموضوع قوانین در همچنین و فقه در ،این وجود با ،(18 ، ص1389
 تحت که است شده بینیپیش غیرمعین و معین عقود گروه دو در قراردادی هایقالب

  شود.میسر می طلب انتقال هاآن
قرارداد خصوصی  ،بیع دین :شودقالب به ذهن متبادر می برای تبیین این انتقال سه

 ویسی برای انتقالو ظهرن
کشورمان  دانانانتقال طلب در قالب بیع دین که از سوی فقهای امامیه و حقوق

 ۀوهل در. مدنیو مشمول مقررات حقوق  پذیرفته شده است، نهادی است تابع احکام بیع
 قانون 338 ۀماد استناد به ،معین عقود قالب در طلب انتقال که داشت توجه باید نخست

 اصوالً  کهممکن است گفته شود  .معلوم عوض به عین تملیک از است عبارت ایران، مدنی
 باید آن انتقال و است نگرفته قرار عین اقسام شمار در شود،می تلقی مال کهاین با ،طلب

زیرا  ،است درستنااما این تحلیل  .یابد تحقق نامبی عقدی یا معین عقود دیگر قالب در
 کلی و الذمهفی کلی معین، عین بر سه قسم است: عین مدنی قانون 351 ۀماد اساس بر
 قالب در الذمهفی کلی مال انتقال . اما باید در نظر داشت که طبق نظر مشهور،معین در

 آیدمی وجودبه عقد این از تعهد صرفاً چراکه نیست؛ کافی ، برای حصول ملکیتبیع عقد
 درواقع عقد این .کند پیدا عینی حق مال خارجی خاصی بر گیرندهانتقال شودنمی سبب و

 شودنمی عینی مالک عقد از پس خریدار حالتی، چنین در. تملیکی نه ،است عهدی عقدی
 کلی مال مصداق تعیین به ناظر که بخواهد را تعهد اجرای فروشنده از تواندمی صرفاً و

 (33ص ،1381 کاتوزیان،) است یا تسلیم آن
مالک مال کلی ، اطبق نظر برخی فقهپس از تحقق بیع،  در مقررات بیع دین، خریدار

، همکاران)محقق داماد و  شود و حق ندارد به فروشنده رجوع کندبدهکار می ۀدر ذم
در این نوع تحلیل، شرط اسقاط حق رجوع موضوعیت ندارد.  ،لذا ؛(9-8ص ، 1395

 شخصی را به واردکننده از طلب خود خدمات و کاال ۀصادرکنندبا وقوع بیع،  ،عبارتیبه
 ؛نمایدمی دریافت نقد وجه آن برابر در و کندمنتقل می( مطالبات خریدار) 1فورفیتر نام به

                                                      
1. Forfaiter 
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 تجاری هایفعالیت برای الزم نقدینگی خارجی، مدتمیان مطالبات تنزیل با بنابراین
 واردکننده فورفیتر، و صادرکننده میان قرارداد انعقاد از پس 1.آیدمی فراهم صادرکنندگان

 . پردازدمی فورفیتر به را)مال کلی در ذمه(  خود بدهی
 تجاری مدتمیان مطالبات خرید طریق از را ر صادراتفورفیتدر این تحلیل، 

 نپردازد، را خود بدهی واردکننده چنانچه و کندمی مالیتأمینصادرکننده از واردکننده 
 توانمی خالصه طوربه 2.(بستانکار) را نخواهد داشت صادرکننده به رجوع حق فورفیتر

 اعتبار یا و نامهضمانت سفته، برات، قبیل از دارمدت تجاری اسناد تنزیل را فورفیتینگ
 پرداخت و تنزیل با ،مؤسسه این دانست؛ اعتباری و مالی ۀمؤسس یک نزد دارمدت اسنادی

 3.دهدمی دست از بستانکار به را خود رجوع حق اسناد، مقابل در
شود میتحلیل  نامبی عقود قالب در طلب انتقال رسد که آیاال به ذهن میؤساین اما 

 از ناشی هایمحدودیت از فرار برای ،گیرندهانتقال و دهندهانتقال که ترتیب این به .یا نه
 انتقال به نسبت عقود، این از یکی انتخاب بدون توانندمی معین، عقود اختصاصی شرایط
 شخص به خصوصی قراردادی مبنای بر صرفاً مدیون از دائن طلبتا  کنند تراضی طلب
 ۀالذممافی انتقال منظوربه و است نامعین عقود نوع از که قراردادی شود؛ منتقل ثالث

 223 و 10 مواد اساس بر و شودمی منعقد آن الیهمنتقل و دینی حق صاحب بین مدیون،
 صحت و نفوذ از نشود معلوم آن فساد یا و قانون با صریح مخالفت که مادام مدنی، قانون

 .است برخوردار
 1690و 1689رسد اگر مقصود متعاملین عقد انتقال طلب باشد که در مواد نظر میبه

ق.م. فرانسه آمده است، نهادی غیر از بیع است و این توافق خصوصی بالاشکال است. 
( گیرندهانتقال) جدید داین و( دهندهانتقال) قبلی داین تراضی مستلزم طلب انتقال تحقق
 و نماید انشا را انتقال باید قبلی تانکاربس ؛(29ص ،1393)جعفری لنگرودی،  است

                                                      
 صادرکننده که ترتیب این به. است نقدی فروش به کاال دارمدت فروش تبدیل فورفیتینگ صادرکننده، دیدگاه از درحقیقت. 1

 وصول به نسبت خریدار، به خود صادراتی کاالهای تحویل از پس کوتاهی مدت در مالی، تعهدات سررسید از پیش تواندمی

 .کند اقدام آن اسمی مبلغ از کمتر مبلغی به دریافتی اسناد وجه قطعی

 در کلی طوربه زیرا باشد؛ شده بینیپیش معامله در حق این که است صورتی در صادرکننده به رجوع حق که گفت توانمی. 2

 و قراردادها آزادی اصل طبق حق، این وجود بر طرفین توافق اما ندارد؛ وجود صادرکننده به رجوع حق فورفیتینگ، معامالت

 .است االتباعالزم حسنه، اخالق و عمومی نظم و آمره قوانین با توافق این مغایرت عدم
3. Separate Bank Guarantee 
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 غیرمعوض انتقال که زمانی حتی. کند انشا را عوض انتقال و بپذیرد را آن جدید بستانکار
 تواننمی را کسهیچ زیرا باشد؛ سهیم جاییجابه این انشای در باید نیز گیرندهانتقال است،
 آن صاحب رضای و خواست با جز دارایی در تغییر و کرد حق صاحب رضایت، بدون
باید توجه داشت که در قرارداد انتقال طلب، این  اما .باشداو  سود به هرچند ،ندارد امکان

 جا(.)همان، همان استناد است که آن را قبول کندعقد در صورتی در مقابل بدهکار قابل
 طلب معرف اسناد ظهرنویسی طریق از طلب انتقال اوقات گاهی کهنهایت این

 خود در مندرج کاالی یا وجه به نسبت تجارت حقوق در اسنادی چنین. گیردمی صورت
 را اسناد این در منعکس مال یا طلب گردش خود، گردش با و اندکرده پیدا موضوعیت

 اسنادی چنین ۀنمون بارزترین تجارتی اسناد(. 29، ص1380صقری،) اندساخته متروک
 شودنمی رعایت هاآن در مدنی حقوق تشریفات و قابلیت انتقال آسان دارد که است

 طوربه معاملهقابل اسناد که متعددی هایویژگی از نظرصرف( 18ص، 1385 عرفانی،)
 سازد،می متمایز مدنی طلب انتقال از را هاآن وند دار اخص مفهوم به تجاری اسناد و کلی
 اسکینی،) اندنقدی یتعهد ۀنمایند و ظهرنویسی قابل متمایز دارند:ویژگی  دو اسناد این

 و واگذاری که سازدمی مربوط طلب انتقال به جایی تا را اسناد گونهاین .(7، ص1376
 .شودمی مطرح طلب انتقال از خاصی شکل و مصداق عنوانبه هاآن وانتقالنقل

شایع است و برای استفاده از  ، سفته و چکظهرنویسی برای انتقال در تنزیل برات
(. 86ص،1376، مقررات قانون تجارت، رعایت شرایط قانون مزبور الزامی است )اسکینی

نحوی که دارنده نتواند به وی رجوع ولیت ظهرنویس بهئدر حقوق ایران، شرط اسقاط مس
درخصوص ق.ت.  249 ۀکند، مورد مناقشه و اختالف است: برخی معتقدند که اطالق ماد

ق.ت. قابل تقیید است )اسکینی،  276 ۀدر فرض مقرر در مادفقط ولیت ظهرنویس ئمس
الیه ولیت ظهرنویس در مقابل منتقلئنظر اقوی، سلب مس درحالی که طبق ،(97ص ،همان

 ۀزیرا دلیلی برای بطالن چنین شرطی وجود ندارد: مقررات ماد ،بالاشکال و صحیح است
 شرط مزبور خالف مقتضای ذات عقد نیستشود و ق.ت. آمره محسوب نمی 249

(. به بیان دیگر، حق رجوع به ظهرنویسان قابلیت جداشدن از 127ص ،1387)کاویانی، 
 نظر کند. تواند از آن صرفبرات را دارد و امتیازی است برای دارنده که می
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های فوق قابل توجیه به این ترتیب معلوم شد که انتقال طلب در هریک از قالب
در ادامه  ،ها تابع قصد متعاقدین استکه انتخاب هریک از این قالباما نظر به این ؛است

ها مدّنظر یک از این قالبشود که کدامی توضیح داده میالمللبینهای بر اساس عرف
 است. یالمللبینتجارت  ۀعرص فعاالن

 . ابزارهای رایج در قرارداد فورفیتینگ3
بانکی از جمله ابزارهای  ۀناماعتبار اسنادی و ضمانتبرات، سفته،  ،در فورفیتینگ

منعقد ر مبنای این اسناد های فورفیتینگ ببه این ترتیب که اغلب قرارداد ؛پرکاربردند
ها و سازوکار انعقاد قرارداد فورفیتینگ بر اساس آن این ابزارها در این قسمت شود.می

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 اسنادی. اعتبارات 1-3
ننده صادرک کند، دار استفادهکه خریدار برای پرداخت از اعتبار اسنادی مدتزمانی

اعتبارات را به صادرکننده  ۀشدگذارد و فورفیتر مبلغ تنزیلآن را در اختیار فورفیتر می
چراکه اعتبار  ؛کاربرد بسیاری داردیتینگ اعتبار اسنادی در معامالت فورف کند.خت میپردا

المللی است و روش مناسبی برای یک روش مرسوم در معامالت تجاری بین اسنادی
 است )وسبب کاهش خطر اعتبار( گرفتن تضمین از بانک

 دار. برات مدت2-3
. کندمی صادر خریدار ۀبه عهد را براتی کاال ۀکنندصادر، فورفیتینگاین نوع در 

 در. کند قید برات روی را بانک تضمین نیاز صورت در و خود قبولی باید کنندهوارد
 کندمی دریافت را آن وجه و دهدمی کنندهتنزیل شرکت به را برات صادرکننده ،بعد ۀمرحل

 ظهرنویسی فورفیتر نفع به را آن یا( باشد کرده صادر کنندهتنزیل کردحواله به را برات اگر)
 خطر فورفیتر در این روش، (.باشد کرده صادر خود کردحواله به را برات اگر) کندمی

 کند.می قبول را برات( کنندهگشایش بانک یا) ۀکنندظهرنویسی بانک

 . سفته3-3
 کنندهتنزیل شرکت یا خود کردحواله به را داریمدت ۀسفت خریدارْ در مورد سفته،

 کردحواله به سفته اگر. کندمی اخذ نیز را بانک قبولی نیاز، صورت در و کندمی صادر
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 آن ۀشدتنزیل وجه و تسلیم فورفیتر به را آن کاال ۀصادرکنند باشد، شده صادر کنندهتنزیل
 ۀصادر شده باشد، صادرکنند کاال ۀکرد صادرکنندبه حواله سفته اگراما  .کندمی دریافت را

 کرد صادرکنندهکند. در صورتی که سفته به حوالهآن را به نفع فورفیتر ظهرنویسی می کاال
 ولیت تضامنی خواهند داشت.ئکننده مسصادر شود، فروشنده و شرکت تنزیل

 بانکی  ۀنام. ضمانت4-3

 به بانکی ۀنامضمانت دریافت مقابل در و نسیه به را خدمات یا کاال صادرکننده اگر
 انتقال فورفیتر به نامهضمانت استناد به را خود مطالبات تواندمی باشد، فروخته خریدار

یا از طریق ظهرنویسی  باشد شده صادر فورفیتر نفع به نامهکه ضمانت شرطی به البته دهد؛
باشد در این صورت نیز بازار اولیه و بازار ثانویه  او به واگذاری قابل بدون حق رجوع

 .(308ص ،1394 تابع همان احکام پرداخت از طریق برات خواهد بود )شیروی،
 یالمللبین انتقال به مربوط که دارد وجود مشکالتی فوق موارد ۀهم است در گفتنی

 برات، مورد در یا نیست واگذاری قابل معموالً اسنادی اعتبارات ،مثال برای. است اسناد
 که صورتی در و دارند تضامنی ولیتئمس برات ۀدارند مقابل در کنندهوارد و صادرکننده
 صادرکننده به تواندمی فورفیتر ،زند سرباز پرداخت بر مبنی خود تعهد ایفای از واردکننده

 .شودمی سلب فورفیتر از صادرکننده به رجوع حق فورفیتینگ، قرارداد در اما ،کند مراجعه
توجه کرد ها ودیتتوان هنگام ظهرنویسی اسناد تجاری به این موارد و محدمی کهحال آن

را اعمال کرد  نویسی قواعد خاص حاکم بر قرارداد فورفیتینگصراحت در ظهرو با 
 .(310-307ص ، همان)

 شدهتشکیل قرارداد فورفیتینگ بر اساس برات قبول ۀنحو. 4
تشکیل قرارداد فورفیتینگ بر اساس برات سخنی به میان  ۀکه بخواهیم از نحواز آن پیش

به معنای  «براءة» عربیواژه  ۀتغییریافت برات ۀواژ که باید توجه داشت ،بیاوریم
که به اعتبار آن ،فارسیدر زبان  د.شدن از دین است که در منابع عربی کاربرد دارالذمهبری

ماهیت دانان نیز برخی حقوق اند.هر حواله را برات نامیده ،مکتوب است حوالهبرات نوعی 
لحاظ حقوقی سند  اما از( 153ص ،1381 ،یدی)شه انددانستهبرات را مبتنی بر عقد حواله 

برخالف شرایط حاکم  ،در عقد حوالهمثال  برایهایی دارد: حواله تفاوتبا ماهیت برات 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87
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در غیر این صورت، آنچه  ؛بودن محیل به محتال شرط استمدیون ،بر صدور سند برات
  (.365ص، 1394است )کاتوزیان، ین دیگری واقع شده مشمول عناو

 طلب خریدار از فقط و نیست فورفیتر بدهکار به فروشنده اید در نظر داشت کهب
 ،در این خصوص، رضایت بدهکار شرط نیست .دهدمی انتقال فورفیتر به را آن و دارد

 .شودشده استفاده میبولقزیرا در انعقاد فورفیتینگ از سند برات 
 ۀبر عهد را براتی شدهارائه خدمات یا کاال مقابل در صادرکننده ،صورت این در
 تضمین در صورت لزوم، و خود قبولی باید یا خریدار کنندهوارد. کندمی صادر خریدار

برات را به صادرکننده اگر  ،بعد ۀمرحل در. نماید قید برات روی را واردکننده بانک
 دریافت را آن وجه و دهدمی فورفیتر به را برات باشد، کردهکرد فورفیتر صادر حواله

فورفیتر بدون حق  نفع به را آن ،دکرد خود صادر کرده باشیا اگر برات را به حواله کندمی
و یا  کندیعنی در خود سند حق رجوع به خود را سلب می ؛کندمی رجوع ظهرنویسی

 بانک خطر در ادامه نیز فورفیتر ؛کندمی ضمن عقد الزمی حق رجوع را سلب
 نپردازد، را وجه 1بدهی متعهد بانک سررسید در اگر و کندمی قبول را برات ۀکنندگشایش

 ۀدر بازار اولیه اقام است، کرده ساقط خود را از کنندهصادر به رجوع حق فورفیتر چون
 کنندهتأیید یا و کنندهتضمین ،کنندهگشایش بانک که) اصلی مدیون علیه دعوا هرگونه

حال ممکن است فورفیتر با . (4، ص1390 ،)بخشی فروشنده نه ،گیردمی صورت( است
تمام  ،در این صورت .ثانویه و ایادی بعدی انتقال دهدظهرنویسی برات آن را به بازار 

از آن جهت که نسبت به او برات بدون حق  ،کنندهصادر یایادی قبلی تا فورفیتر به استثنا
ند و این به سبب وصف اپرداخت وجه براتمسئول  ،نویسی شده استرجوع ظهر

برات  دربارۀ ژنو 1930کنوانسیون  47 ۀماد ،تجریدی اسناد تجاری است. بر همین اساس
ظهرنویسان و ضامنان برات را در برابر دارنده مسئول دانسته است  و کنندهصادر ،و سفته

گونه تعبیر نموده دهنده و ظهرنویس، اینولیت براتئنیز درخصوص مس 15و  9و در مواد 
 اند.کرده گیر را تضمیناست که قبولی و پرداخت برات از سوی برات

                                                      
1. Debt obligor 
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 ( و فورفیتر خدمات ۀدهندکاال یا ارائه ۀ)فروشند کنندهروابط حقوقی صادر. 5
ان فورفیتر و شود که میبه قراردادی اطالق می مالی از طریق فورفیتینگ اساساً تأمین

 هریک در برابر طرف مقابلگردد و در آن روابط طرفین و تعهدات میصادرکننده منعقد 
های لب کشورها و کنوانسیونغا ،بر همین اساس شود.شده مشخص میبرای مدت تعیین

 المللی تراضی طرفین برای تعیین آثار قرارداد و تعهدات متقابل را مورد توجه قراربین
 اند.داده

محسوب دریافتنی نوعی از مطالبات  هایبحسا المللدر تجارت بین ازآنجاکه
به صورت جامعی  خود 11 ۀدر ماد 1نسیترالآهای دریافتنی حسابشوند، کنوانسیون می

 مرتبط تریفورفو  کنندهصادربه این مهم پرداخته است و تا جایی که به حقوق و تعهدات 
 .است رفتهیپذ را نیطرف ۀاراد یآزاد اصل شودیم

نحوی به آزادند، تعیین حقوق و تعهداتشان و فورفیتر درکننده صادر این ترتیب،به 
 .(Hedy H.R, 2004, p. 6) برطرف شود شانکه نیازهای

به یکی از اصول مهم و اساسی تمامی  11 ۀماد 3و  2همچنین در بند این کنوانسیون 
طرفین به عرف تجارتی که بر آن توافق  موجب آنهب که کندهای حقوقی اشاره میسیستم

در صورتی  لذا باشند.اند ملزم میوجود آوردهشان بهتجارتی که در معامالت ۀد و رویانکرده
ی تکمیلی ها قواعدکنوانسیون ،که میان صادرکننده و فورفیتر توافقی وجود نداشته باشد

رسانی بدهکار که در رابطه با حقوق مثل انتقال تضمینات طلب و اطالع اندرا وضع کرده
انون ق 220 ۀماداین مطلب در  . در حقوق ایران نیزاستو تعهدات اطراف قابل اعمال 

در ادامه به حقوق و تعهدات اطراف قرارداد فورفیتینگ خواهیم  فته شده است.پذیر مدنی
 پرداخت.

 در برابر فورفیتر کننده. تعهدات صادر5-1

                                                      
 The United Nations)المللبین تجارت در دریافتنیهای حساب انتقال یا واگذاری بهراجع آنسیترال . کنوانسیون1

Convention on the Assignment of Receivables in International Trade )در جدیدهای ترین پیشرفتمهم از یکی 

 و شودمی هم شامل فاکتورینگ که است دریافتنیهای حساب طریق از مالی تأمین بهراجع قوانین سازییکسان برای تالش

 سه از سوی تاکنون مذکور کنوانسیون .است شده تصویب 2001 سال دسامبر 12در متحد ملل سازمان عمومی مجمع توسط

 االجراالزم برای ولی است، شده قبول لیبریا کشور از سوی و شده امضا مریکامتحدۀ ا ایاالت و ماداگاسکار لوکزامبورگ، کشور

 الزم است. کشور پنج الحاق یا تأیید تصویب، قبول، شدن
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=X-17&chapter=10&lang=en 
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تعهداتی همچون تحویل اسناد  کاال یا خدمات ۀصادرکنند ،باتوجه به آنچه گفته شد
که در چند به فورفیتر دارد های فورفیتینگ تضمین مناسب و همچنین هزینه ه طلب،موجّ

 :شودها اشاره میبه آنقسمت 
 . تحویل اسناد موجه طلب5-1-1

اسناد  ۀتوان یکی از وظایف صادرکننده در برابر فورفیتر قلمداد کرد، ارائآنچه می
 یا خدمات به فورفیتر است. این اسناد درواقع همان اسناد مربوط به االمربوط به فروش ک

در صورتی که  ،بر همین اساس به فورفیتر تحویل شود. باید که است قرارداد پایه
تواند از همان ابتدا واردکننده کند می کننده قصد داشته باشد اسناد را به فورفیتر منتقلصادر

را در جریان قرار دهد یا اسناد و همچنین قرارداد پایه را به نفع فورفیتر صادر کنند و یا 
، آدرس سر رسید، محل پرداخت یا در اسناد باید تاریخ ذکر کند.نفع قرارداد او را نیز ذی

سایر اطالعاتی که به فورفیتر  ،الزم درج شود. عالوه بر اینکننده و سایر نکات کامل وارد
 کننده به فورفیتر تحویل شود.ردصااز سوی کند باید دریافت طلب موردنظر کمک می در

به فورفیتر برای وصول مطالبات ادرکننده اصل همکاری و مساعدت ص مبنای این تعهدات
 .است

 . تضمین مطالبات5-1-2
هنگام انتقال شود که که باید روشن ناول آ :استاین بند دو نکته حائز اهمیت  در

تضمین مطالبات در  آیا کهدوم آن یا نه. شودنیز منتقل می، تضمینات همراه آن تمطالبا
 .تبیین خواهد شداین دو مسئله  ادامهدر ؟ قرارداد فورفیتینگ الزم و ضروری است

 انتقال تضمینات .5-1-2-1
اتی که تضمین طلب با تمام امتیازها و هنگام انتقال مطالبات، ،اساسا در فورفیتینگ
. بنابراین صادرکننده موظف است حقوق و مزایای تبعی دشودارد به فورفیتر منتقل می

تواند به تمام حقوق درنتیجه فورفیتر می ،دهدمربوط به مطالبات را به فورفیتر انتقال 
جاشدن دین یا طلب در قالب هلذا این نوع جاب استناد کند. هصادرکننده در برابر واردکنند
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ت به اتضمینبلکه ماهیتی نظیر انتقال طلب دارد که در آن  ،تبدیل تعهد قابل توجیه نیست
 .شوندتقسیم می 2مالی و 1شخصی ۀاین تضمینات به دو دست قوت خود باقی است.

 ،متعهد به پرداخت است ثالثی در کنار مدیون اصلی شخص در تضمینات شخصی،
، به ادای دین واردکننده پرداختدر صورت عدم ضم ذمه به ذمه که در آن، مانند ضمان

صورت سسات مالی و اعتباری ؤها یا مبانک ها از سویملتزم است. امروزه این ضمانت
نگام هدر  مانند رهن که ؛گیردمی پرداخت قرار ۀمالی وثیق اما در تضمینات مالی، .گیردمی

 ها توجه داشت.ت حقوقی آنانتقال مطالبات باید به وضعی
کنوانسیون آنسیترال حقوق تبعی که مطالبات  10 ۀماد 1بر اساس بند  ،فورفیتینگدر 

ه همرا بدون نیاز به تصریح،، ()مالی عینییا  یشخصاعم از  کند،شده را تضمین میمنتقل
تضمینات مستقل  همچنین صادرکننده موظف است شود.با مطالبات به فورفیتر منتقل می

فورفیتر  کننده را بهاسنادی و سایر حقوق حمایت مستقل یا اعتبارات ۀنامهمچون ضمانت
 منتقل کند. 

سیس تبدیل تعهد أت حواله و مقررات ۀتبیین فورفیتینگ بر پای ،در نظام حقوقی ایران
بدون  تضمینات طلب به فورفیتر زیرا در این صورت انتقال ،ممکن نیست قانون مدنی در

 .(189، ص1389 کرمانی، )توکلی نخواهد بود پذیرفتنیتصریح یا توافق ضمنی 
قرابت بیشتری  قرارداد فورفیتینگ بیع دین و انتقال طلب با ،طور که گفته شدهمان

 مورد چنانچه طلب با همراه الیهو تضمینات به منتقل توابع انتقال کهاین نخستدارند: 
، 220 مواد موجببهو  عقلی اصول برمبنای باشد، نگرفته قرار نیز طرفین صریح توافق
 موجببه .(173-172 ص ،1386 ،یساع) است پذیرفتنی نیز مدنی قانون 365و  32، 225
 و کندمی تبعیت دریافتنی حساب یعنی معامله موضوع اصل از تضمینات ،مذکور مواد

 .دشومی منتقل فورفیتر به طرفین تراضی به نیاز بدون
رساند طلب این مطلب را می انتقال در انتقال ۀواژ ،از نظر عرفی .استتبادر  دوم دلیل

به شخصی که  ،و در صورت اختالفد شوب با تمام اوصاف و توابع منتقل میکه طل
 .دلیل است ۀکند مدعی و ملزم به ارائاوصاف و توابع استناد میتغییر 

                                                      
1. Personal 

2. Property 
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 بیشتر است تضمینات به موضوع معامله وابستگی ت اساساًمعامال سوم، امروزه در
بنابراین در فورفیتینگ تضمینات متعلق مطالبات است و با انتقال طلب تا به متعهدله. 

 . شودآن به فورفیتر منتقل می ۀبدون توجه به دارند
آنچه باعث شده در حواله قائل به سقوط  ،نظر به قول مشهول فقهای امامیه چهارم،

قبول در انتقال طلب، یعنی انتقال استثنایی دارد و برخالف اصل قابل ۀتضمینات باشیم جنب
 .(266، ص1387صفایی، است ) تضمینات

مالی فورفیتینگ بدون  تأمیندرحقوق ایران نیز تضمینات در قرارداد  ،بر همین مبنا
که طرفین برخالف شوند، مگر آنمی نیاز به قصد و رضای طرفین همراه با مطالبات منتقل

 آن تراضی نمایند.

 تضمین اصل مطالبات. 5-1-2-2

این امر استنباط  ،صورت ضمنیهنگام انتقال مطالبات به ،فورفیتینگدر قرارداد 
و صادرکننده حاضر به انتقال آن در  ار استطلبک کنندهکه صادرکننده از وارد شودمی

اد قرارداد فورفیتینگ قهنگام انع ی کهتعهد ،بنابراین شود.می مالی به فورفیتر تأمینبرابر 
مطالبات در هنگام انتقال کننده مسئول تضمین وجود این است که صادرباید رعایت شود 

 قرارداد فورفیتینگ توافق شده که هنگاماست و این تعهد به میزان مبلغی  است به فورفیتر
 طلب صادرکننده از ۀقرارداد فورفیتینگ قراردادی تبعی است که بر پای ،عبارتیبه .است

. منتقل و وجه نقد دریافت شده است فورفیتر بهصادرکننده  مطالبات واردکننده منعقد و
ب از ه دریافت طلک تقلب یا تبانی یا... کشفدر صورت فقدان تعهد اصلی یا  ،لذا

هایی متوجه ولیتئو مس ممکن یا دشوار سازد، آثارواردکننده را برای فورفیتر غیر
 صادرکننده خواهد شد.

 انتقال کل مطالبات .5-1-3
این است که  شودداد فورفیتینگ برای فورفیتر لحاظ مییکی از شروطی که در قرار

کند و بر همین اساس،  مطالبات خود را به فورفیتر منتقل یکننده موظف است تمامصادر
مورد تردید ها در وصول آنانتقال مطالباتی که  شود.دیگری منع می مطالبات با ۀاز معامل

 .باشدها آمیخته با بیم است ممنوع میوصول آنیا  است

 ها. پرداخت هزینه5-1-4
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هایی را بر اساس توافق مالی از سوی فورفیتر باید هزینه تأمینصادرکننده در برابر 
 تعهد.  ۀهزین نرخ تنزیل و :شودمی به دو دسته تقسیم هااین هزینه .یمابین بپردازدف

مالی را  تأمینکه فورفیتر خدمات زمانی ،میزان بهره است ۀنرخ تنزیل همان محاسب
 هنگام پرداخت مبلغ از سوی فورفیتر به او بپردازد. کنندهباید صادر ،کندارائه می

دارای نرخ ثابتی بین  تعهد بستگی دارد و معموالً ۀتعهد تا حد زیادی به دور ۀهزین
 چون نوع کاال و مدت زمان اجرایدیگری اما عوامل . مبلغ مطالبات است درصد از 3تا  1

 گیرد.قرار می مدنظردقیق آن  ۀمحاسبقرارداد پایه در 

 کننده. تعهدات فورفیتر در برابر صادر5-2
در تبیین روابط اطراف قرارداد فورفیتینگ ذکر این نکته حائز اهمیت است که 

وجه تمایز یا امتیازهای این روش  که داردفورفیتر در برابر صادرکننده وظایف و تعهداتی 

 تار به این تعهدات خواهیم پرداخت:این گف در ،بنابراین. شودمحسوب می

 . پذیرش خطر عدم وصول مطالبات5-2-1
 .شودقرارداد فورفیتینگ حق رجوع از فورفیتر سلب می طور که ذکر شد، درهمان

یعنی اگر در جریان طبیعی امور به هر دلیلی واردکننده قادر به ایفای دین نباشد، فورفیتر 
الزم خطر های بررسی فورفیتر پس از ،بر همین اساس صادرکننده رجوع کند.تواند به نمی

به شده را پیش از سررسید پذیرد و مبالغ تنزیلمی واردکننده راعدم پرداخت از سوی 
 پردازد.می صادرکننده
ناشی فروشنده که و  کنندهبین صادر حدوث اختالفد ذکر است که در موار شایان

 فروش قرارداد موضوع کاالی فروشنده کهاین ماننداز عدم اجرای تعهدات فروشنده باشد، 

 ،دهد تحویل ـ یکیف یا کمی لحاظ از ـ منطبق غیر کاالی یاندهد  تحویل خریدار به را
 .کند رجوع فروشنده به مبالغ پرداختی جبران برای تواندمی فورفیتر

پرداخت  از پیشکه اختالف نخست آن :قابل تصور است این رجوع به دو صورت
این اختالف این صورت صادرکننده باید فورفیتر را از  در .رخ داده باشد از سوی فورفیتر

از پرداخت فورفیتر  پسکه اختالف دوم آنهای الزم را انجام دهد. مطلع کند تا بررسی
تواند می کنندهفورفیتر با اثبات دعوای واردکننده علیه صادردر این فرض، ایجاد شود، 

 .کندمطرح  پرداخت را دعوای رجوع بابت
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 نقدینگی تأمین. 5-2-2
های تجاری فعالیت ۀنندگان برای ادامکواردکنندگان و صادر المللی،در سطح بین

معنی به ،عدم توجه به این نیاز ند.اینقدینگبه دنبال یافتن راهی برای افزایش خود همواره 
شدن ضعیفبا . است های تجاریهای تجاری برای بنگاهمنافع و فرصت دادناز دست

امروزه معامالت نقدی به دالیل  .واهد شدبا مشکل مواجه خ نیز اقتصاد کشورها ،هابنگاه
نقدینگی صادرکنندگان و  ،با کاهش معامالت نقدی گوناگون درحال کاهش است.

 روهدرنتیجه این اشخاص با تقاضاهای متعددی روب ؛شودکنندگان تضعیف میوارد
صادرکنندگان و  ،ندارند. به همین منظور گوییرا برای پاسخ اما توان مالی الزم، شوندمی

نقدینگی  تأمین برایتوانند از مطالبات خود واردکنندگان با استفاده از فورفیتینگ می
شده را به شود که ارزش مطالبات منتقلفورفیتر متعهد می ،این قرارداد در استفاده کنند.

 .استمدت یا بلندمدت از سررسید مطالبات میان پیشصادرکننده بپردازد و این پرداخت 
 کنندهارزش مطالبات را پیش از سررسید به صادر ۀشدفورفیتر مبلغ تنزیل ،در این صورت

ای تولید و رونق نقدینگی صادرکننده بر تأمینو این امر نقش مهمی را در  پردازدمی
 کند.اقتصادی ایفا می

 با اشخاص خارج از قرارداد کننده. روابط فورفیتر و صادر6

 ،ثالث اشخاص بین گیرند. ازمی قرار تأثیر تحت نیز ثالث اشخاصفورفیتینگ  قرارداد در
قرارداد  در ،دارد قراردادی ۀرابط صادرکننده با قرارداد فروش در هرچند کنندهوارد

 اشخاص .گیردمی قرار آن تأثیر تحت مستقیماً حالبااین، ندارد گونه نقشیهیچفورفیتینگ 

 گونههیچصادرکننده و فورفیتر  طلبکاراناسناد،  ۀکنندبانک تضمین همچون نیز دیگر ثالث

 .گیرندمی قرار تأثیر تحت غیرمستقیم صورتبه و آن ندارند طرفین با قراردادیۀ رابط
 .به تبیین این روابط خواهیم پرداخت ادامه دررو ازاین

 کنندهو فورفیتر با وارد کننده. روابط صادر6-1
 انعقاد در بدهکار رضایتتردیدی وجود ندارد که ، طلب انتقال دردر حقوق ایران، 

 و اطالع آیا کهاین ۀباردراما  ؛(29 ص ،1393)جعفری لنگرودی،  نیست شرط قرارداد
 کشورهای حقوق بین خیر، یا است شرطانتقال مطالبات  در و قبول وی کنندهوارد آگاهی

 .دشومی مشاهده هاییتفاوت مختلف



 مالی در قرارداد فورفیتینگ روابط حقوقی اطراف و ابزارهای تأمین                     مهدی رشوند و همکاران

 169 

 قرارداد فورفیتینگ. اطالع واردکننده از 6-1-1
 حالبااین ،شود داده اطالع انتقال دربارۀ واردکننده به نیست الزم مریکاا حقوق در

کارکرد  که است شده گرفته درنظر ثبتی سیستم تجاری متحدالشکل قانون 9 ۀماد بنابر
برابر  در انتقال تأثیر برای مالی تأمین ۀاعالمی کردنرپ آن در و کندمی ایفا را دادناطالع

 138 بخش به توجه با ،انگلیس حقوق . دراست ضروری دیگر ثالث اشخاص و بدهکار

 دربارۀ بدهکار به صریح و کتبی رسانیِاطالع باشد قانونی انتقالْ  کهاین برای، قانون اموال

 انتقال و قانونی انتقال مزایای فاقد انتقال، در غیر این صورت  ضروری است انتقال

 (,p 2007 Plank ,232 ) دشومیتلقی  1منصفانه
چارچوب تحلیل  برایال مزبور بستگی دارد به قالبی که ؤ، پاسخ به سایران در حقوق

اگر قالب بیع دین یا طلب پذیرفته شود، نیازی به اطالع و قبول بدهکار  .شودپذیرفته می
و مستقل از ظهرنویسی برات با عنوان انتقال  نیست. اما اگر در قالب قرارداد خصوصی

، 1398)شهیدی،  ، رضایت مدیون شرط استاستادانطلب تبیین شود، طبق نظر برخی از 
ظهرنویسی تحلیل  سازوکاراگر در چارچوب انتقال از طریق  درنهایت، (150-143ص 

توجه به تابع ضوابط قانون تجارت است. با  و نیستشود، اطالع و قبول بدهکار شرط 
بر این اساس،  .شوداز روش اخیر استفاده می رسد که عمالًنظر میبه ،گفتهمطالب پیش

)افشار قوچانی،  نیستتوان گفت که در حقوق ایران اطالع و قبول بدهکار شرط می
 (.28، ص1398

 ۀد ماد بند در و است داده قرار توجه مورد را کنندهوارد اطالع نیز آنسیترال کنوانسیون
 فورفیتر و شدهمنتقل مطالبات که داندالزم می کتبی ارتباطی در قالب را اطالع از انتقال 5
، «بدهکارحق اطالع » عنوان تحت، نیز مذکور کنوانسیون 13 ۀ. مادنمایدمی مشخص را

برخالف نظام حقوقی  ،نتیجهرو د است گرفته نظررد وی حق را کنندهوارددادن به اطالع
 به را پرداخت دستور و انتقال ۀاعالمی توانندمی دو هر یا گیرندهانتقال یا دهندهانتقال ایران،

 شده گیرنده توافقانتقال و دهندهانتقال میان دیگری نحو به کهاین مگر ،کنند ارسال بدهکار

همین  بر بفرستد. پرداخت دستور تواندمی دهندهانتقال فقط اطالع، ارسال از بعد اما .باشد

                                                      
 تواند برای نم خود نام به و تنهاییبه عامل منصفانه انتقال در که است این در منصفانه انتقال با قانونی انتقال میان مهم تفاوت 1

 .دارد را بدهکار علیه مطالبه و دعوا ۀاقام حق دهندهانتقال همراه به الزاماً بلکه کند، دعواۀاقامه مطالبات دریافت
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اگر بخواهیم قرارداد فورفیتینگ را تحت قواعد حقوقی کنوانسیون آنسیترال محقق  ،اساس
 یا فورفیتر اطالع داده شود. کنندهاز سوی صادر کنندهباید به هنگام انتقال به وارد ،کنیم

 . توافق برتعهدات واردکننده6-1-2
این بند مورد  است که در یو صادرکننده از مسائل کنندهتوافق بر تغییر تعهدات وارد

نوع وجه یا محل  و میزانشود که آیا در اینجا این سوال مطرح می .گیردال قرار میؤس
به استناد اصل  ،در جواب کننده قابل تغییر است؟صادررفیتر و بر اساس توافق فو پرداخت

 توان حقوق وی رانمی بدون رضایت شخص مدیون توان گفت کهمی ،حاکمیت اراده
 کنوانسیون موجب تصریح قانونگذار.، مگر بهکردسلب یا تغییری در تعهداتش ایجاد 

 قرارداد انتقال است: خود به این امر اشاره نموده 15 ۀماد و 6 ۀماد نیز بر اساس آنسیترال

چون  او تعهدات و حقوق یعنی بدهکار حقوقی وضعیت تواندنمی عامل و فروشنده میان
دیگری  ۀمگر به تصریح مقرر ،تغییردهد را پرداخت محل و وجه نوع مثل پرداخت شروط

در قرارداد  کنندهبا توجه به مواردی که بیان شد، در مورد وارد بنابراین،از کنوانسیون. 
 .کردیا به تعهداتش اضافه را سلب  شحقوق تواننمی بدون رضایت او ،فورفیتینگ نیز

 . پرداخت واردکننده به فورفیتر6-1-3
تمامی  ،میان صادرکننده و فورفیتر هنگام انعقاد قرارداد ،قرارداد فورفیتینگدر 

اما  ؛آیدمی های مثبت وی به حسابدارایی ۀو در زمر شودمیمطالبات به فورفیتر منتقل 
به صادرکننده  دین خود را در صورتی که واردکننده از قرارداد فورفتینگ مطلع نباشد و

و باید میزان ر برابر فورفیتر هنوز مدیون است و د شودنمی الذمهپرداخت نماید، برئ
به استناد ایفای  کنندهر سررسید به فورفیتر پرداخت کند. در این صورت واردمطالبات را د

  کننده رجوع کند.شده به صادرتواند برای دریافت مبلغ پرداختناروا می
قبل از  ست که بدهکاربه این امر تصریح شده اکنوانسیون آنسیترال  17 ۀدر ماد

انتقال با پرداخت مطابق قرارداد اصلی یعنی به صادرکننده بری الذمه  ۀدریافت اطالعی
شده تواند برای مبلغ پرداختمی 14 ۀو در این حالت فورفیتر نیز با توجه به مادد شومی

 رجوع کند. کنندهو حتی سود آن به صادر

 به فورفیتر کننده. رجوع وارد6-1-4
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دیگر مواردی که باید در قرارداد فورفیتینگ به آن توجه داشت این است که از 
باید کاال را از  کهدرحالی ،کنددر سررسید مطالبات را به فورفیتر پرداخت می کنندهوارد

خیر و یا أیا با ت و کاال را تحویل ندهد کنندهممکن است صادر .صادرکننده تحویل بگیرد
شده به تواند در برابر مبالغ پرداختمی کنندهصورت آیا وارد در این ،معیوب تحویل دهد

 ع کند؟رجوفورفیتر به او 
قراردادی میان صادرکننده و  ۀرابطبودن آثار قراردادها، چون اصل نسبیبا توجه به 

در اینجا  ،درواقع کننده رجوع کرد.صادربه  دتوانمیفقط  وجود دارد، واردکننده کنندهوارد
یک حق مالی فقط بلکه  ،انتقال قرارداد رخ نداده که فورفیتر مسئول اجرای قرارداد باشد

لذا واردکننده  با عنوان طلب منتقل شده و قرارداد و طرفین آن به قوت خود باقی است.
 کاال یا استرداد وجه را مطرح کند. ۀتواند در برابر فورفیتر دعوای مطالبنمی

ننده توان بیان کرد که کوتاهی صادرککنوانسیون آنسیترال نیز می 21 ۀبر اساس ماد
 هگرداند تا مبلغی که به فورفیتر پرداختکننده را مستحق نمیدر اجرای قرارداد اصلی وارد

به این دلیل که برای معامالت  ،کنوانسیون آنسیترال ،به این ترتیب باز پس گیرد.او از را 
این امر هیچ استثنایی قائل درخصوص  ،وضع شده المللنبیای در سطح تجارت گسترده

 است. نشده

 کننده. روابط صادرکننده و فورفیتر با تضمین6-2
 حال چهار طرفبااین ،شودقرارداد فورفیتینگ بین صادرکننده و فورفیتر منعقد می

طر عدم وصول کننده یا ضامن است. گاهی برای کاهش خدارد که یکی از اطراف تضمین
تضمین کننده پذیرد که بانک وارداسنادی را می فقطکننده فورفیتر مطالبات از سوی وارد

کند که واردکننده اسنادی را که کننده درخواست میصادر علت،به همین  .باشد کرده
این  .مالی و اعتباری تضمین کند ایمؤسسهبانک یا  از سویخواهد به او انتقال دهد می

به  .یابدمراتب کاهش پرداخت از سوی واردکننده بهخطر عدم د کهوشتضمین موجب می
مالی و اعتباری در کشور خود تمامی  ایمؤسسهبانک یا  از طریقواردکننده  ،این ترتیب

فورفیتر  ،در این فرض د.دهانتقال می کنندهسپس به وارد کند واسناد معامله را تضمین می
ند در سررسید از بانک تواکند و میفت و تنزیل میخاطر بیشتری اسناد را دریابا اطمینان

اگرچه رضایت  ،در این صورت .کننده مطالبات سررسیدشده را وصول کندکشور وارد
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شده از سوی او ازآنجاکه اسناد تضمین ،ضامن در انعقاد قرارداد فورفیتنیگ شرط نیست
ود. البته گاهی نیز در سررسید موظف به پرداخت اسناد خواهد ب شده،به فورفیتر منتقل 

در  .کندیید أت رااعتبار واردکننده  فورفیتر تضمین الزم نیست و این در صورتی است که
 کند.کننده قبول میاین فرض فورفیتر حتی اسنادی را که تضمین نشده باشد از صادر

 . روابط صادرکننده و فورفیتر با اشخاص ثالث6-3
بازار ثانویه و اشخاص ثالث دیگری نیز اسناد حاکی از مطالبات ممکن است به 

در  .استسناد گیرندگان بعدی اانتقال یطلبکاران صادرکننده و تمام لکه شام منتقل شود
توان صورت تعارض منافع بر چه اساس می که درآید پیش میال ؤاین س ،این صورت

رایی اگر صادرکننده ورشکست شود و طلبکارانش خواستار توقیف تمامی دا؟ عمل کرد
توان بین تعارض منافع فورفیتر و اشخاص ثالث اولویت او باشند، باید دید چگونه می

 ایجاد کرد.
کشورهای مختلف درخصوص تعارض منافع فورفیتر با  نیب منظور نیا یبرا

ثابتی وجود ندارد، بر همین اساس در قرارداد فورفیتینگ باید به این  ۀاشخاص ثالث روی
های موجود برای از بین تئوری ود شومسئله توجه داشت که قانون چه کشوری حاکم می

ها زمان انتقال اسناد، اطالع از انتقال و ثبت آن مالک مطرح است: اختالف سهرفع این 
 .شوده میپرداختهش ه قوانین موضوع این پژوکه در ادامه ب

این است  شدهامریکا در این خصوص مطرح ۀ آنچه در نظام حقوقی ایاالت متحد
 ینی از انتقال در دفتر ثبت اسنادکه انتقال به اشخاص ثالث منوط به ثبت اطالعات مع

نخست اطالعات  ۀدر قرارداد فورفیتینگ، فورفیتر در مرحل ،عمومی است. به این ترتیب
صادر ) گیرندگانیدر این صورت نسبت به انتقال کند؛قانون را ثبت می سویاز شده تعیین

که برای این ،اند برتری دارد. همچنیننکردهثبت  اند یا اصالًکردهثبت  که بعداً (کنندگان
که ثبت هم باید  ،تنها انتقالنه ،فورفیتر بر طلبکاران و مدیر تصفیه اولویت داشته باشد

 (.Bazinas, 1998, p. 347) دتصفیه انجام شده باش از اجرا یا آغاز پیش
بر  داد فورفیتینگ نیز مجری است.در قرار حاکمیت اراده اصلدر نظام حقوقی ایران 

تر منتقل شده کننده و فورفیبین صادر بر اساس تراضی که یتمامی اسناد ،همین اساس
شود و اشخاص میاز انتقال طلب، طلب از دارایی صادرکننده خارج  پسمعتبر است و 
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که قرارداد مگر این ،توانند به آن ادعایی داشته باشندنمیکننده ثالث و طلبکاران صادر
 که در این صورتآن چه؛ منعقد شده باشداز صدور حکم ورشکستگی  پسفورفیتینگ 

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از کند بیان می که قانون تجارت 418 ۀماد حکم
و قرارداد انتقالی د شومی اموال خود ممنوع است در این مورد نیز اجرا مداخله در تمام

و در برابر طلبکاران قابلیت است  غیر معتبر کردهاز این تاریخ منعقد  پس کنندهصادرکه 
 استناد ندارد.

برای حل این تعارض تعیین شده که انتخاب سه قاعده آنسیترال نیز  ۀدر ضمیم
 ،زمان اطالع بدهکاران. سوم ،انتقال. دوم ۀزمان ثبت اعالمی ،نخست .است هریک اختیاری

این مسئله قابلیت  درخصوصکه قانون حاکم زمانی ،بر این اساس .زمان انتقال مطالبات
از قاعدهای دیگری بر اساس توافق حل تعارض را نداشته باشد یا دو طرف بخواهند 

قانون نمونه در  منزلۀن آنسیترال را بهتوانند مقررات موجود در کنوانسیومی استفاده کنند،
 .1قرارداد فورفیتینگ مالک عمل قرار دهند

 گیرینتیجه
توان تمام تعهدات طرفین را نمی فورفیتینگ قرارداداطراف  روابط حقوقی تبیین در .1
متفاوت توجه به قانون حاکم و تراضی طرفین موارد آن با  زیرا کرد،طور قطعی مشخص به

 کنندهصادر ،گفت توانمیقراردادهایی از این نوع  ۀدر هم معموالً ،حالبااین است.
 کهآن بدون ،کندمی منتقل فورفیتر به را خود طلب در قالب عقدی غیرمعین )فروشنده(

 جای به فورفیتر روش، این در. باشد مؤثر آن در )خریدار یا مدیون( هردکنندوا دۀارا
 صفات تمامی با طلب و شود(مقام وی میطلب قائم)نسبت به  گیردمی قرار صادرکننده

  .یابدمی انتقال فورفیتر به آن هایویژگی و
های نامهبرات، سفته، اعتبار اسنادی و ضمانت نگیتیفورفابزارهای رایج در قرارداد  .2

، اما فورفیتینگ در طیف ون قیدوشرط و بدون حق رجوع استانتقال، بدبانکی قابل
 توانمی در این روشتا آنجا که  ؛برد داردرمالی کا مطالبات تجاری یا صرفاًاز  ایگسترده

روش  ای که درگونهبه ،های تجاری به معنای اعم از اسناد تجاری بهره جستاز سیاهه

                                                      
1. UNCTRAL Model Law on Assignment of Receivables in International Trade, 2001. 
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 )خریدار( کنندهوارد ۀبه عهد را براتی کاال یا خدمات ۀکنندصادر ،برات استفاده از ابزار
 برات روی را بانک تضمین نیاز صورت در و خود قبولی باید کنندهوارد. کندمی صادر

 و دهدمی )فورفیتر( کنندهتنزیل شرکت به را برات صادرکنندهْ ،بعد ۀمرحل در. کند قید
 آن ای (باشد کرده صادر کنندهتنزیل کردحواله به را برات اگر) کندمی دریافت را آن وجه

(. باشد کرده صادر خود کردحواله به را برات اگر) کندمی ظهرنویسی فورفیتر نفع به را
 کند.می قبول را برات( کنندهگشایش بانک یا) ۀکنندظهرنویسی بانک خطر فورفیتر

 طلب بیع تأسیس اساس بر توانمی را فورفیتینگ ماهیت اگرچه ایران، حقوق در. 3
 ترینواضح مالی تأمین ۀشیو این هایپیچیدگی و کارایی پذیرفت، مدنی قانون 10 دۀما یا

 و فقهی بررسی با ،ایران گذارقانون. است زمینه این در خاص قانونی تصویب برای دلیل
تواند می الملل،بین تجارت در مطالبات واگذاری بهراجع آنسیترال ۀنمون قانون حقوقی

 قرارداد طرفین و گذارانسرمایه به چراکه برساند؛ تصویب به زمینه این در را خاصی قانون
 اقتصادی و سیاسی خاص شرایط سبب به. داد خواهد را قرارداد ۀآیند بینیپیش امکان
 بسیاری در خارجی هایسرمایه رفتنازدست موجبات موضوع این در تعلل هرگونه ایران،

 . آورد خواهد فراهم را انبوه محصوالت صادرات و تولید امر در ویژهبه و وکارهاکسب از
بر ایجاد روابط مستقیم عالوه ،روابط اطراف قرارداد فروفیتینگدر بررسی . 4

آثار ناشی از این قرارداد بر اشخاص ثالثی چون  ،و فورفیتر کنندهقراردادی میان صادر
ن و اضامن ن بعدی،و بر سایر اشخاص ثالث چون انتقال گیرندگا مستقیماً کنندهوارد

 هکنندد. در روابط میان فورفیتر و صادرگذاریم تأثیرکننده نیز غیرمستقیم طلبکاران صادر
توانند در میطرفین قرارداد فورفیتینگ ن ه،با توجه به اصل حاکمیت ارادواردکننده، با 

مگر در مواردی که  ،کننده تغییری بدون رضایت وی ایجاد کنندحقوق و تعهدات وارد
های حقوقی نین در نظامای را داده باشد. همچصریحاً چنین اجازه کنندهقانون یا وارد

مریکا و انگلیس سیستمی طراحی شده است که چنانچه ا ۀچون ایاالت متحدکشورهایی 
اطالع داده شود تا موظف گردد  کنندهبه وارد شد،به فورفیتر منتقل  کنندهمطالبات صادر

 به دادناطالع در این خصوص کهدر حقوق ایران  .دیون خود را به فورفیتر پرداخت کند

 ایران در ازآنجاکه گفت باید خیر، یا است شرط فورفیتینگ قرارداد انعقاد در بدهکار

 در و یستن الزم دیگری تشریفات شرط یا گونههیچ و شوندمی واقع تراضی با قراردادها
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 واقعها اراده با تراضی نیز فورفیتینگ قرارداد ندارد، وجود نصی چنین خصوص این
 . نیست شرط آن وقوع درواردکننده  اطالع و دشومی

ه ب مطالبات را کنندهوارد و گیرد انجام واردکننده اطالع بدون انتقال حال اگر
برای دریافت وجه به صادرکننده  فورفیتر موارد در این چون ،کندکننده پرداخت صادر

نارواست و له از مصادیق ایفای ئ، مسنداردنیابتی نداده و صادرکننده نیز چنین استحقاقی 
 تسلیم کند.کند صادرکننده باید مال را به واردکننده یا شخصی که وی مشخص می

 هنگام انتقال مطالبات، طلب با تمام امتیازها و ،در قرارداد فورفیتینگ آنجاکه اساساً از
صادرکننده موظف است حقوق و مزایای  شود،تضمیناتی که دارد به فورفیتر منتقل می

تواند به تمام حقوق درنتیجه فورفیتر می .البات را به فورفیتر انتقال دهدتبعی مربوط به مط
تواند هرگونه دفاع و استناد کند. همچنین واردکننده می کنندهدر برابر واردکننده صادر

قابل دسترسی است علیه فورفیتر نیز ایراد نماید و  کنندهایرادی که برای او در برابر صادر
روابط میان صادرکننده و فورفیتر با سایر  ه وی خوداری کند.از پرداخت مطالبات ب

 به توجه روازاین ست،هاحل تعارض منافع میان آن ۀاشخاص ثالث نیز بیشتر در حوز
های برخاسته از وفصل اختالفحل همچنین و هاآن رفع و قرارداد این رویپیش موانع

 این در پژوهش به مندانعالقه فراروی که است موضوعاتی ترینمهمقرارداد فورفیتنیگ 
 .گیردمی قرار حوزه
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Legal Relations of Parties and Financing Instruments in the 

Forfeiting Contract 

A Case Study of Draft 

Mahdi Rashvand1, Seyed Ali Akbar Tabaei2, Saeed Haghighi3 

 
Abstract  

Forfeiting is a financing method and is the least expensive, fastest and least 

risky method compared to traditional tools. It provides the financial needs of 

business activities and investors, including the need for international trading 

liquidity through Transfer of long-term demands without termination.  

Financing in this method is concluded in the form of a contract, relying on 

its instruments, such as bills and promissory notes, between the forfeiter and 

the creditor. 

In this study, the environment and financing instruments in the forfeiture 

contract and the impact of these relationships and tools on its pillars are 

reviewed on a case-by-case basis.  

 Nowadays, all transactions related to goods and services can be the subject 

of a Forfeiting contract because the exporter's sole responsibility to the 

importer is the goods' quality and reliability. In recent years, transactions that 

focus on developing oil and gas fields and raw materials such as oil, mineral 

raw materials and durable goods using standard tools in forfeiting such as 

draft, promissory notes, letters of credit and transferable payment guarantees, 

can be financed. 

Keywords: Transitional Demand, Forfaiting, Draft, demands, Financing 
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