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The principle of speed in the international trade requried, first to the end  of 

business operations carry out without any delay; To achieve this, the need 

for liquidity will be one of the most important barriers. 

Accordingly, to avoid losing business opportunities and close competition in 

the field of international trade, Time to lose opportunity will not come. On 

the other hand, new methods of financing against costly and complex 

methods of the past are more and more important for international trade 

activists and international investors. Financing method of forfaiting causes 

that the financial and business needs of business activists and investors to be 

met In the shortest possible time and in the least harmful way. Including the 

need for liquidity, can be met at the shortest cost, in order to survive in the 

best possible conditions. 

In this study, considering the international laws and regulations, as well as 

the examination of the US Uniform Commercial Code and the domestic laws 

of Iran,we will explain the concept, nature and effects of the Forfaiting 

Agreement. 
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 چکیده

 صورت وقت فوت بدون تجار   عمليات ذي( تا صدر دارد، اقتضا المل(بين تجارت در سرعت اص(
 خطرترينكم و مدت ترينكوتاه در ، هزينه ترين باكم  تواندمي فورفيتينگ روش به ليما تأمين گيرد؛
 مالي تامين.  سا د برآورده را نقدينگي به نيا  ا جمله  گذاران سرمايه و تجار  فعامن مالي نيا  روش،

 اين حقوقي تهيما تعيين و گيرد مي صورت طلبكار و فورفيتر ميان قرارداد  قالب در شده ياد شيوه به
 ماهيت ينتبي به حاضر مقاله جهت همين در است، مهم آن آثار تعيين و شناسايي لحاظ به قرارداد
 اكثر دا د،پر مي ايران حقوقي سيستم و امريكا چون پيشرفته كشورها  حقوق در قرارداد اين حقوقي
 مطرح فيتينگفور مالي نتامي حقوقي ماهيت برا  را قرارداد  سيستم امريكا جمله ا  جهان ها  كشور
 همانند ميتوان ستا طلب انتقال بر مبتني  فورفيتينگ مالي تامين آنكه دلي( به نيز ايران در و كنند مي

 .تجس بهره طلب انتقال بر مبتني قرارداد  ها  روش ا  ندارند خاصي قوانين كه كشورهايي

 واژگان کلیدی

 المل( بين مالي،تجارت ينمطالبات،تام دين، فورفيتينگ،بيع قراردادخصوصي،
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 مقدمه
انعقاد قرارداد فورفيتينگ در تجارت بين المل( يك روش مالي است كه به موجب 

آن صادر كننده كام مطالبات بلند مدت خود را  كه تحت عنوان اسناد تجار  مدت دار 

سه ا  قبي( برات، سفته، ضمانت نامه و يا اعتبار اسناد  مدت دار مي باشد، به يك موس

مالي و اعتبار  خاص منتق( مي كند تا آن موسسه مالي و اعتبار  خاص كه ا  آن 

تحت عنوان فورفيتر ياد مي شود در مقاب( پرداخت  مبلغ معيني كه بنا بر توافق طرفين 

و عرف تجارت بين المل( تعيين مي شود ، صاحب اين اسناد شده و فورفيتر حق 

دارنده سند تجار  مي باشد ا  دست مي دهد.ا  رجوع به طلب كار اوليه را كه همان 

اين رو اهميت تامين مالي در تجارت بين المل( به ميزاني است كه برخي تخمين مي 

در صد تجارت جهاني مبتني بر يك يا چند نوع ا ابزارها  تامين مالي  90 نند بيش ا  

افتني)مطالبات .تامين مالي ا  طريق حسابها  دري1 3: 2012باشد)كانتسيس و نيكوم،

قاب( وصول ا  شيوه ها  رايج تامين مالي مي باشد و خود دارا  چندين قسم چون 

،فورفيتينگ  6 3: 2002است)گليناوس، 5و تضمين 4،ليزينگ 3،فورفيتينگ 2فاكتورينگ

يكي ا  مهمترين و رايج ترين اين روشهااست كه در بسيار ا  كشورها استفاده مي شود 

 وسسات تجار  كوچك و متوسط كاربرد دارد.و برا  تامين مالي م

تأمين مالي در تجارت بين المل( سابقه طومني به سابقه قرنها قب( ا  ميالد مسيح  

دارد و استفاده گسترده ا  فورفيتينگ در تجارت بين المل( به سالها  بعد ا  جنگ 

ولي وارد  جهاني دوم بر مي گردد، ماني كه موانع تجار  بين كشورها كاهش پيدا كرد

كنندگان در كشورها  اروپا  شرقي ،آسيا وآفريقا نقدينگي م م جهت خريد نقد را 

نداشتند، فورفيتينگ ابزار  قلمداد مي شود كه ا  طريق آن امكان تامين نقدينگي م م 

 .7 278: 1989برا  ميان مدت و بلند مدت فراهم مي گردد)جاگر،

ات حقوقي و تجار  ايران واژه ا  بيگانه تامين مالي ا  طريق فورفيتنيگ در ادبي

محسوب مي شود، همچنين با بررسي قوانين داخلي ايامت متحد امريكا بخصوص 

المللي، نواقص قانون داخلي فص( نهم ا  قانون متحد الشك( تجار  و  معاهدات بين
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س توان بر اسارسد، اگرچه ماهيت فورفيتينگ را ميپذيرش به نظر ميايران غيرقاب( 

ها  اين شيوه قانون مدني پذيرفت اما كارايي و پيچيدگي 10تأسيس بيع طلب و يا ماده 

 ترين دلي( تصويب قانون خاص در اين  مينه خواهد بود.تأمين مالي واضح

ي، المللي در همين راستا و در جهت تسهي( مراودات با رگاناتاق با رگاني بين

ها  تجار  و اقتصاد  در اليتهنگي فعسا   مبادمت تجار  و هماتسريع و روان

واعد ق 2013سطح جهاني ، به قراردادها  واگذار  توجه خاصي داشته و در جوم  

ام( شنيز  2016متحدالشك( مربوط به فورفيتينگ را به تصويب رسانده كه در سال 

اصالحاتي شده است. در همين راستا بانك ملت شعبه سئول كشور كره جنوبي 

 يع هسته ا  وته به ارائه خدمات ا  طريق فورفيتينگ جهت تجهيز صناها  گذشسال

ها  شديد بانكي عليه ايران پرداخته كه با وضع تحريمفروش محصومت انبوه نفتي مي

ها  ها اين شعبه به حالت نيمه تعطي( درآمده است و همچنان برخي محدوديتمدت

 ، طيتاق با رگاني ايران نيزبانكي مانع فعاليت اين شعبه همچون گذشته است. ا

كرده است؛ اما متأسفانه اين ضرورت توجه به  فورفيتينگ اشاره جلسات متعدد خود، به

اسناد هنو  در ايران ترجمه نشده است و حتي متن انگليسي آن به سهولت 

رد دسترسي نمي باشد، بنابراين م م است كه ابتدا ماهيت حقوقي اين روش موقاب(

حده ت متگيرد و تبيين گردد،قرارداد فورفيتينگ در حقوق ايران و ايامبررسي قرار 

ب( ي قاآمريكا چه جايگاهي دارد و ا  لحاظ ماهيتي در كدام يك ا  قالب ها  حقوق

 تعريف مي باشد.

 فاده مياست م م به ذكر است ا  فورفيتينگ در برگردان فارسي به عنوان تنزي( قطعي

 تباهي( خاص است و نبايد با تنزي( مصطلح حقوقي اششود كه اين تنزي( نوعي نتز

 ا تنزي(ي( بگردد بلكه منبعي است برا  تامين مالي صادرات.ا  اين رو اين نوع ا  تنز

  ديگر االه مصطلح در حقوق ايران و آثار آن متفاوت مي باشد كه پرداختن به آن در مق

 برا  عالقه مندان و پژوهشگران مهم و كاربرد  مي باشد.
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 : پيشينه تاريخي فورفيتينگ1
نيا  به تامين مالي برا  فروش و صادرات بذر ا  ايامت متحده آمريكا و اندكي پس 

ا  آن، ا  آلمان به كشورها  اروپا  شرقي سرچشمه گرفته است،توليد كنندگان آلماني 

به  به شك( فزاينده ا  ا  فورفيتنيگ برا  تامين مالي با ارها  جديد استفاده نمودند

گونه ا  كه توليد كنندگان تا قب( ا  اين روش قادر به اعطا  اعتبار به خريداران 

خارجي نبودند و بانك ها  دولتي و عمومي نيز،  نمي توانستند و يا تمايلي به تامين 

تا كنون،لندن مركز معامالت فورفيتينگ محسوب  1980مالي صادرات نداشتند.ا  سال 

به تصويب رساندند و «قانون تنزي(»ولين بار مقرراتي را به نام مي شود تا آنجا كه برا  ا

موسسات فراوان ديگر  نيز در جهان به تنزي( اسناد و مطالبات تجار  مي پردا ند. 

 8 26: 2002)كاتلين جرجيا،

به تنزي( اسناد و مطالبات تجار  مي 9شايان ذكر است مؤسسات فراواني در جهان  

  موسسات تجار  ا  اين روش برا  تامين مالي استفاده مي پردا ند. امرو ه بسيار  ا

، مجموعه قواعد  كه راهنما   "10انجمن فورفيتينگ بين المللي"،2004كنند. در سال 

IFA11  فورفيتينگ  12ناميده مي شود، منتشر نمود. اين قواعد برا  با ارها  ثانويه

  حقوقي كشورها  تنظيم شده است. ا  آن جا كه تفاوت ها  موجود در نظام ها

مختلف ، سبب برو  مشكالتي برا  طرفين قرارداد فورفيتينگ شده است. اتاق 

در راستا  تحقق اهداف خود كه ا  جمله آن ها هماهنگي و  13با رگاني بين المللي

 2013ژانويه  30يكسان سا   عرف ها و رويه ها  تجار  در سطح جهاني است، در 

را منتشر نمود. اتاق  14اق با رگاني راجع به فورفيتينگدر لندن، مقررات متحدالشك( ات

با رگاني برا  تصويب اين مجموعه، با خورد اصول راهنما  انجمن فورفيتينگ بين 

المللي را مورد بررسي قرارداد. نهايتا اين دو سا مان همكار  خود را برا  ايجاد 

اشد آغا  نمودند. نتيجه ابزار  جديد كه جامع و مطابق با نيا ها  واقعي با رگانان ب

قابليت اجرا  2013اين همكار  مقررات متحدالشك( فورفيتينگ است كه ا  اول ژانويه 

يافت. اين مجموعه برا  اشخاصي كه در سطح بين المللي به تجارت و تامين مالي بين 
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المللي مي پردا ند، بسيار با اهميت وتاثيرگذار خواهد بود؛ چرا كه به آن ها امكان مي 

دهد تا همه   مطالبات خود را اعم ا  برات،سفته،اعتباراسناد ،به پول نقد تبدي( 

نمايد.اين مقررات،آيين و رويه روشن و دقيقي را برا  موسسات مالي و اشخاص 

 15URF"درگير در فعاليت ها  فورفيتينگ، تبيين نموده است، اين مقررات كه به 

ن بانكدار  اتاق با رگاني بين نيز شناخته مي شود با همكار  كميسيو " 800

، اتاق با رگاني انگلستان و انجمن فورفيتينگ بين المللي تهيه و تنظيم شده 16المللي

است. مقررات متحدالشك( فورفيتينگ چارچوب قرارداد  تبدي( اسناد به سرمايه 

گذار  بانكي پايدار را مشخص مي كند. اين قواعد در واقع مجموعه ا  ا  مقررات 

و ثانويه فورفيتينگ است. فورفيتينگ ابتدا برا  تامين  17برا  با ارها  اوليهجهاني 

گرفت اما امرو  ساله مورد استفاده قرار مي 7تا  3مالي صادرات كامها  سرمايه ا  

برا  تامين مالي خدمات مربوط به صادرات، علوم مهندسي ساختمان، برنامه ها  

ژه به كار مي رود. بنابراين تقريبا تمام ساخت و سا  و هم چنين تامين مالي پرو

معامالت مربوط به كام و خدمات مي توانند موضوع فورفيتينگ قرار گيرند. ا  آن جا 

كه در فورفيتينگ حق رجوع به صادركننده وجود ندارد، او مبرا ا  هرگونه مسئوليت 

كيفيت و اطمينان مالي در قرارداد است. تنها مسئوليت صادركننده در برابر وارد كننده، 

ا  كامست. به همين ترتيب در سال ها  اخير معامالتي كه موضوع آن مواد اوليه مث( 

 1993)مامن،18نفت، مواد خام معدني و كامها  با دوام است، تامين مالي مي شوند

:202.  

قرارداد فورفيتينگ اولين بار توسط يك بانك سوئيسي در خالل جنگ جهاني دوم 

كه اين به نوبه   خود در آن  مان يك تأسيس حقوقي جديد بوده است به استفاده شد. 

اين ترتيب كه بانك يا فورفيتر مبلغي را در قبال اسناد تجار  و مورد توافق بين طرفين 

را به دارنده سند تجار  پرداخت كرده بدون آنكه حق مراجعه به دارنده سند تجار  را 

در قرارداد فورفيتنيگ، فورفيتر مي توان پرداخت داشته باشد. برا  كاهش ميزان ريسك 

ها  خود به دارنده سند تجار  را توسط يك بانك معتبر تضمين و يا بيمه كند تا در 
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صورت عدم تاديه ا  سو  وارد كننده خسارت كمتر  را متحم( 

 .19 168: 2000شود)جرجيداس،

  ايجاد فضا م م به ذكر است،در جهان امرو  با گسترش تجارت بين المل( و

ان و نندگكرقابتي ،بحث تامين مالي اهميت دوچنداني يافته است.به گونه ا  كه وارد 

ر دو ستد  داد صادر كنندگان برا  ادامه فعاليت ها  تجار  خود نيا  به ار  معتبر قاب(

گي و سرمايه نقدين  سطح بين المللي دارند و همواره به دنبال يافتن راهي برا  افزايش

و ين رتند. بنابراين ضرورت توجه به تامين مالي غير قاب( انكار ست ا  اخود هس

ا  يا ههمواره تالش هايي در جهت طراحي روش ها  جديد تامين مالي كه منطبق با ن

 جديد فعامن تجار  باشد انجام گرفته است.

 : مفهوم تامين مالي فورفيتنيگ2
ثابت،تسليم و واگذار  در  بان فرانسه به معني قيمت ثابت نرخ 20 فورفيت

است و در  21 است.آن چه در لغت نامه ها   بان انگليسي وجود دارد، واژه فورفيتينگ

ا  دست دادن حق يا مال،جريمه "بعضي ا  لغت نامه ها  حقوقي، واژه به معنا : 

است و مح( بحث ا آن در حقوق كيفر  است نه حقوق  "كردن،خسارت،بطالن و هدر

 .تجارت بين المل(

ورفيتينگ يا تنزي( اسناد تجار  مدت دار يكي ا  انواع قراردادها  تامين مالي ف

كه بر اساس آن ديون موجود در اسناد قاب( انتقال ا  جمله برات يا سفته  22است

. فورفيتينگ يكي ا  روش ها  بسيار 23 262: 2006خريدار  مي شود )مور ،

خاص خود، پاسخ گو  نيا   انعطاف پذير تنزي( است چرا كه به دلي( ويژگي ها 

بسيار  ا  با رگانان در معامالت داخلي و خارجي است. اين نوع روش تامين مالي در 

كه با كمبود ابزارها  مالي مواجه اند، كاربرد بيش تر  داشته  24با ارها  نوظهور

وسبب رشد صادرات مي شود؛ چرا كه با تامين مالي صادركننده وانتقال خطر به 
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)وايت 25، امكان فروش بيش تر  را برا  او فراهم مي آورداشخاص متخصص

  . 249: 2001اكر،

مي فاهيبرا  درک بهتر مفهوم اين قرارداد  و نوع خاصي ا  مفهوم تنزي( بايد م

كه در  ا شدچون؛خطر كشور، سررسيد،كام، پول رايج، دوره تعهد و هزينه ها بيشتر آشن

 ادامه به آن ها خواهيم پرداخت.

 ر کشور: خط2-1

ند و كمي  فورفيتر،قرارداد فورفيتينگ را برا  صادرات به كشورها  مختلف پيشنهاد

ون ( بدمعموم ماهانه ليستي ا  اصلي ترين خطرات مربوط به كشور  كه در آن تنزي

 د كهحق رجوع صورت مي پذيرد؛ منتشر مي كند. در اين ميان كشورهايي وجود دارن

ن ام بودبلي( گيرند و عمليات فورفيتينگ در آن ها به د در ليست سياه فورفينر قرار مي

 خطر عدم پرداخت در سررسيد، حمايت نمي شود. 

 : سررسید2-2

ارد ر  دحداكثر مدتي كه فورفينر مي تواند برا  سررسيد قائ( شود،بستگي به كشو

 متركه فورفيتينگ در آن صورت گرفته است. برا  كشورهايي كه خطر در آن ها با

الي ين محداكثر سررسيد معموم كوتاه تر است؛ اما در بسيار  ا  كشورها، تاماست،

   فورفينر، با نرخ بهره ثابت تنظيم مي شود. در ليست ماهانه برا  يك دوره ميان مدت

ها  حداكثر سررسيد وجود دارد؛ چرا كه فورفيتينگ ممكن است برا  صادرات كام

ر كام هين مدت با توجه به مدت  مان مصرف رو  تنظيم شود كه ا 360سرمايه ا  در 

مي شود مگر رو  استفاده ن 90متغير خواهد بود. فورفيتينگ غالبا برا  سررسيدها  تا 

 آن كه ميزان آن بام باشد مثال تامين مالي محموله ا  حاو  نفت خام. 

 : کاال2-3

  طريق فورفيتينگ تقريبا تمام نق( و انتقامت بين المللي كام و خدمات، مي توانندا

تامين شوند.به عالوه فورفيتينگ تنها در معامالت صادراتي در  ماني كه قرارداد به امضا 
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مي رسد كاربرد ندارد بلكه مطالبات صادراتي موجود ا  صادراتي كه صورت گرفته اند 

 نيز مي توان ا  طريق فورفيتينگ تنزي( نمود.

 : پول رایج2-4

نعقد شد،مس هر پول رايجي كه به راحتي قاب( تبدي( بافورفيتينگ مي تواند بر اسا

تينگ ورفيگردد. دمر ايالت متحده آمريكا رايج ترين ار   است كه در قراردادها  ف

فيتينگ فور مورد استفاده قرار مي گيرد.ساير ار ها  رايج نيز مي توانند در قرارداد

 فاده  مدت دار  استاستفاده شوند.همچنين ممكن است فورفيتينگ برا  پرداخت ها

ند سنده شود كه يك ار  در آن معين شده اما مبلغ تنزي( شده با ار  ديگر  كه دار

تا  250 تجار  ترجيح مي دهد، پرداخت شود. فورفيتينگ معموم در معامالتي كه بين

 ، بهرهين ترميليون دمر ار ش دارند،منعقد مي شود؛ چرا كه معامالت با ار ش پاي 500

   م م را برا  اين قرارداد نخواهند داشت.  اقتصاد

 : دوره تعهد2-5

 ا درهفورفيتر مي تواند تعهد قطعي نمايدكه مطالبات تجار  را كه سررسيد آن 

  كام آينده است،تنزي( نمايد. اين تعهد به دارنده سند تجار  اجا ه مي دهد كه

مدت  مان  فراهم آورد. مناسب و مرتبط با قرارداد صادراتي را پس ا  امضا  قرارداد

ا ارداد ره قرميان تاريخي كه قرارداد امضا مي شود، هنگاهي كه فورفيتر تعهد مي كند ك

  حم( عد اتامين نمايد و  مان پرداخت كه اسناد برا  تنزي( آماده مي شوند)دقيقا ب

د تعه كام  دوره   تعهد ناميده مي شود. محدوديتي در مورد حداكثر مدت دوره  

دارد. اين محدوديت بسته به خطر كشور و جزئيات هر قرارداد متفاوت  وجود

 وقاتااست.معموم حداكثر مدت دوره   تعهد، در حدود شش ماه است اما اگر گاهي 

 مي تواند طومني مدت و در حدود يك سال باشد.

 : هزینه ها2-6

 زينه تعهده-2رخ تنزي(؛ ن-1تنها دو هزينه در فورفيتينگ وجود دارد: 
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م هزينه تعهد به اين صورت است كه در موارد  كه  دوره تعهد به صورت چش 

  ارائه  ي( وگير وجود داشته باشد، يعني دوره   تاخير بين پيشنهاد فورفيتر برا  تنز

 د.اسناد برا  تنزي(، مي توان هزينه ا  را به عنوان هزينه تعهد مطالبه كر

داد تا كام را براساس شروط قراردوره   تعهد به صادركننده  مان مي دهد  

ها ود و تنشمي  با رگاني تسليم كند. هزينه   تعهد معموم، به عنوان نرخ سامنه شناخته

اس رو ه، براس360بر اساس تعداد رو ها  منقضي شده در دوره   تعهد، طي سال 

 هبعهد ك( مبلغ اسمي كه بايد تنزي( شود، محاسبه مي شود. همچنين نرخ هزينه   ت

   زينههاندا ه    ياد  به جزئيات قرارداد و به طور خاص خطر كشور بستگي دارد. 

   تعهد به اين صورت است كه؛ خسارت فورفيتر را در مورد خطراتي كه در دوره

ا و ي تعهد با آن ها مواجه است، جبران مي كند. در اين مورد حتي اگر خطر كشور

 نزي( خواهد بود.ضامن هم افزايش يابد، با  هم موظف به ت

 : ماهيت حقوقي فورفيتينگ 3
 ا  مالي تأمين برا  به كارگير  رويكرد نوع به طور كلي در تجارت بين المل( ، دو

 فرانسه، استثنا  به مختلف كشورها  در رويكرد اول. كرده اند اتخاذ فورفيتينگ طريق

 26«حقوق –دات انتقال تعه»سا وكار  وسيله به فورفيتينگ را طريق ا  مالي تأمين

 توجيه مي كنند و قوانين مرتبط با آن در بعضي ا  كشورها به اين شرح است:

 1958 مارس 31 قانون به وسيله   كه مدني قانون 1290 ماده   بلژيك، در •

 27 12: 2011است؛)بوگيد، شده اصالح

 هر در و ،28تجار  متحدالشك( قانون 9 بخش آمريكا، متحده   ايامت در •

 مختلف؛ ها  ايالت وسيله   قانونبه  قسمت

 1925.29 اموال قانون 136 بخش انگليس، در •

 مدني؛ قانون 1267 تا 1260 مواد ايتاليا، در •
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 ا  استفاده كه است صورت اين به است، آن طرفدار فرانسه كشور كه دوم رويكرد

 1250 و براساس ماده   را داراست «قرارداد  جانشيني» عنوان با ماهيتي فورفيتينگ

 30است. گرديده مقرر مدني فرانسه قانون

 :قالب حقوقی تامین مالی فورفیتنیگ درحقوق دیگر کشورها3-1

 ( حقوق) تعهدات نتقالا -3-1-1

 انتقال رند،ب مي كار به فورفيتينگ ا  استفاده برا  جهان كشورها  بييشتر كه ابزار 

آن اشاره  ا  حقوق دانان بهنحو  كه پاره ا   به مي توان تعهد تعريف در. است تعهد

 عهدلهمت آن، موجب به كه است شخصي دو بين حقوقي رابطه   تعهد»: گفت كرده اند،

 عملي دادن انجام يا و چيز  انتقال يا پول مبلغي پرداخت به ملزم را متعهد تواند مي

 تعهد اصطالح . 5: 1369 لنگرود ، جعفر ) «بكند  است معيني عم( ترک يا فع( كه)

 طلب) متعهدله به نسبت تعهد كه صورت اين به است؛ منفي و جنبه   مثبت دو ا دار

 يا«  قوقح» كه است تعهد جنبه   مثبت مي دهد، را مطالبه   چيز  حق او به كه  كار

مي  كار  جامان به موظف كه  مديون) متعهد به نسبت تعهد و شود،ناميده مي«  طلب»

 نيز تعهد لانتقا. مي شود خوانده «دين» يا« ظايف و» كه است تعهد جنبه   منفي گردد،

 طريق ا  مالي تأمين برا  كه آنچه ولي گيرد،مي دربر را تعهد منفي و جنبه   مثبت

 .است تعهد جنبه   مثبت انتقال شود، مي استفاده فورفيتينگ

: گفت بايد شود، مي منتق( تعهد جنبه   مثبت آن در كه طلب انتقال توصيف در

 ديگر  دارايي به طلبكار دارايي ا  طلب جابه جايي به مي آيد، بر آن نام ا  چنانكه»

 مي دهنده انتقال جانشين حيث هر ا  گيرنده انتقال جايي، جابه اين در. مي شود گفته

 مقام قائم كننده تملك نيز مالي انتقال در چنانكه است، مزايا برخوردار همان ا  و شود

 مي تواند خود پيشين دست مانند نيز طلب جديد مالك پس،. است كننده تمليك خاص

 برابر در و ا  تضمين ها  طلب سود ببرد  كند، مطالبه شرايط همان با مديون ا  را آن

 ادعا است گرفته انتقال آنچه ا  بيش تواند نمي او برابر، در .نمايد استناد آن به ديگران
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 «نداند خود متوجه بكند دهنده تقالان برابر در مي توانست مديون كه را دفاعي يا كند

 و طلبكار مرگ اثر در قهر  صورت به تواند مي طلب انتقال  .248 :1386 كاتو يان،)

 شخص و طلبكار ميان توافق اثر در و قرارداد  صورت به يا وراث دارايي به آن انتقال

هستيم،  رو روبه قرارداد  نوع ا  طلب درفورفيتينگ ما با انتقال كه پذيرد، صورت ثالث

 يرا فروشنده مطالبات خود را در اثر تراضي با فورفيتر به او انتقال مي دهد و در مقاب( 

 ا فوايد تامين مالي بهره مند مي شود.

 اموال نه و مي شوند گرفته نظر در منقول اموال عنوان تنزي( اسناد تجار  تحت

 مي طبقه بند   حقوق) تعهدات عنوان به عوض در دسته بند  ها در غيرمنقول،

فروشنده)صادر  فورفيتينگ، طريق ا  مالي تأمين . در31 111: 1994شوند)فيليبريك،

 فورفيتر به را خريدار)وارد كننده  با فروش خود قرارداد ا  ناشي پولي مطالبات كننده 

 فروشنده به رسيد سر ا  پيش را مبالغي فورفيتر انتقال، اين مقاب( در و مي دهد انتقال

 كه است تعهد جنبه   مثبت شود، مي منتق( كه آنچه فورفيتينگ در بنابراين. ا دپرد مي

 را حقوق انتقال نهاد جهان كشورها  بيشتر دلي( همين به و دارد نام حقوق يا طلب

 .برند مي كار به مالي تأمين روش اين ا  استفاده برا 

 جهان كشورها  ربيشت كه تعهد انتقال رويكرد ا  دقيق تصوير  بتوان آنكه برا 

 رويكرد كه ييكشورها قوانين داد،مالحظه ارائه برند مي كار به فورفيتنگ  استفاده برا 

 كه كشورهايي تعداد كه آنجايي ا  اما. است مناسب بسيار اند،كرده اتخاذ را تعهد انتقال

 ژوهش نميپ اين در آنها همه   قوانين بررسي و است  ياد پذيرفته اند را رويكرد اين

 رد،قوانين مربوط  شود مي سعي ادامه در گنجد و اساسا هدف اين پژوهش نيست،

امن م قي كآمريكا را كه عنوان اين پژوهش بوده بررسي كرد و به تبع آن در نظام حقو

 . اشتداشاره  بامست،  آن در فورفيتينگ ا  استفاده آمار كه انگليسي به قوانين

 نخستين دارد، نام 32« سي سي يو» اختصار به كه آمريكا تجار  متحدالشك( قانون

 خصوص در كه است متحدالشكلي قوانين جمله ا  و شد منتشر 1952 سال در بار

 ايالت 50 هر در تجار  معامالت ديگر و فروش با مرتبط حقوق سا   يكنواخت
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 با مرتبط فص( در بار آخرين كه شد اصالح بار چندين قانون شد.اين منتشر آمريكا

 9 فص( در آمريكا كشور. است بوده ميالد  2001 سال در حاضر پژوهش موضوع

 را مناسبي نسبتا مقررات و كرد توجه فورفيتينگ طريق ا  مالي تأمين به يادشده، قانون

 نمود. مقرر نهاد اين ا  استفاده برا 

 تسهي( هدف با 33«معامالت تضميني» عنوان با تجار  متحدالشك( قانون 9 فص(

 اموال در تضميني منافع اجرا  و تكمي( ايجاد، بر كه گرديد تنظيم ر تجا معامالت

 34 1: 2002مي گردد)وود ، شخصي اعمال

 اموال و ملموس شخصي اموال شوند؛ مي تقسيم دسته دو به35 شخصي اموال

 و هستند جاييجابه قاب( معمول طور به ملموس شخصي اموال. غيرملموس شخصي

 شخصي اموال.شوند مي كام و تجهيزات ماشين، بي(ق ا  36«سخت ها  دارايي» شام(

 اعتبار بهادار، اوراق سفته، دريافتني، حسابها  قبي( ا  هايي دارايي شام( غيرملموس

 .37 2: 2006است)ويلر، تجار  ها  بنگاه در منافع و اسناد ،

 كه است اسناد تجار  همان باشد، مي ما نظر مد شخصي اموال ميان در كه آنچه  

مبلغ  مقاب( آن، در و شود مي واگذار فورفيتر به فورفيتينگ طريق ا  مالي مينتأ در

 9 فص( 109 بخش. كند مي ارائه فروشنده مشخصي را با نرخ تنزي( ثابت يا شناور به

 مالي يا پولي تعهد يك پرداخت حق» معني به مطالبات برا  تجار ، متحدالشك( قانون

 وبرا  است كرده لحاظ را كاركرد نوع ود فص(، همين 102 بخش در شده مقرر« 

اسناد  دارنده كه است اين اول كاركرد. است نموده مشخص را ضوابطي آنها ا  استفاده

 و وثيقه عنوان به آنها ا  نمايد، مالكيت انتقال به اقدام اينكه بدون تواند مي تجار 

 در كه نحو ناي به نمايد؛ استفاده دهنده وام مؤسسات ا  وام دريافت برا  تضمين

 جبران برا  را اسناد تجار  مي تواند دهنده وام دريافتي، وام نشدن با پرداخت صورت

 آنجايي ا  اسناد تجار  كه است اين نيز دوم كاركرد. نمايد وصول نشده پرداخت مبالغ

 شوند، مي شمرده آن صاحب مثبت دارا  جزء و اقتصاد  ار ش دارا  اموال جزء كه

 خالف بر اخير موضوع در. دارد نام فروش كه يابند انتقال مابه ا ا بربرا در توانند مي
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 آن خريدار به دريافتني ها  حساب فروشنده ا  مالكيت قرارداد، انعقاد با قبلي، حالت

 مي شود. منتق(

 يقطر ا  مالي تأمين در كه است امر  همان مطالبات، فروش يعني دوم كاركرد

 109 خشب در را آن آمريكا تجار  متحدالشك( نقانو و گيردمي فورفيتينگ صورت

مريكا آ متحده ايامت در بانكي غير و بانكي مؤسسات. است دانسته مجا  خود 9 فص(

 .نمايند مي اقدام فورفيتينگ به شده ياد قانون مقررات اساسي بر

 ريقط ا  مالي تأمين در را تعهد انتقال سيستم آمريكا متحده ايالت بنابراين

 ارايي ها د در تعهد جنبه مثبت مطالباتي كه كه شيوه اين به است؛ پذيرفته گفورفيتين

 مي منتق( فورفيتر به فروشنده ناحيه ا  مالي تأمين برابر در شوند، مي تلقي اشخاصي

 .گردند

 حقوق انتقال به  192538 مصوب اموال حقوق قانون  136در انگلستان ماده 

كه به  ،39«ادعا موضوع اشيا » انتقال قانوني ذار اثرگ برا  كه را تشريفاتي و پرداخته

بر همين  .40 7: 2011بررسي مي كند)كوتر ، است را ادعا شده مطالبات معنا  همان

 انتقال عنوان به اينكه يا باشد داشته قانوني اثر طلب انتقال قرارداد اينكه برا  اساس،

 :ا  عبارت اند كه است م م شرايطي رعايت شود، شناسايي قانوني

 يعني گيرد؛ انجام مطلق صورت به بايد ادعا موضوع اشيا  ديگر يا مطالبات .انتقال1

 شوند؛ منتق( ادعا بايد موضوع اشيا  ديگر يا مطالبات تمام. 2. باشد شرط و قيد بدون

 انتقال سو  ا  كتبي صورت به بايد انتقال. 3. باشد جزئي نبايد انتقال ديگر عبارات به

 انتقال برابر در نتيجه انتقال در كه اشخاصي ديگر يا بدهكار. 4. دگير صورت دهنده

 كشور در. شوند آگاه كتبي صورت به انتقال ا  بايد شوند، مي پرداخت متعهد به گيرنده

 در اسناد تجار  كه انتقال قانوني شيوه افزون بر فورفيتينگ، ا  استفاده برا  انگلستان

 مقرر آن سو  ا  كه شرايطي رعايت با و موالا درباره حقوق قانون 136بخش  پرتو

 برا  نيز ديگر  شيوه دارد، نام41« قانوني انتقال» اصطالحا كه مي گيرد صورت گرديد

 و مي گيرد قرار قانوني انتقال مقاب( در كه دارد وجود فورفيتينگ در اسناد تجار  انتقال
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انتقال » اصطالحا و دنمي باش است شده مقرر 136 بخش در كه شرايطي رعايت نيا مند

 42«منصفانه

 نظر در و طرفين توافق ا  غير منصفانه، صورت به فورفيتينگ در مطالبات انتقال در

. نيست الزام آور است آمده 136 بخش در كه ديگر  تشريفات رعايت عوض، گرفتن

 يشپ فروشنده را به مشخصي مبلغ حداق( عام( كه معناست اين به معموم امر اين

 اطالع بدون حساب ها صورت تنزي( برا  كه است انتقال ا  نوعي اين. مايدن پرداخت

 اطالع به  نيا  گونه هيچ كه است اين منصفانه انتقال مهم ترين مزيت. مي رود كار به

 ميان اوتمتف حقوقي مهم آثار ديگر ندارد.ا  وجود انتقال درباره   خريدار به دادن

 مطالبات تقالان هرچند كه است اين انگلستان، حقوق در قانوني انتقال و منصفانه انتقال

 برابر در تقدم حق قواعد رعايت به مشروط قانوني، انتقال همانند اخير شيوه   به

اقامه  مطالبات يافتدر برا  تواندنمي خود نام به و تنهايي به فورفيتر اما است، اشخاص

 . دارد لبهمطا و قامه   دعواا حق دهنده انتقال همراه به الزاماً  بلكه نمايد، دعوا

 انگلستان ركشو طريق فورفيتينگ در ا  مالي تأمين حقوقي   جايگاهدرباره نتيجه در

 فورفيتر عهدت برابر در مطالبات منصفانه، و قانوني انتقال شيوه   دو هر در گفت، بايد

 كشور در نايبنابر. شود مي منتق( او به مبلغي با نرخ تنزي( ثابت يا شناور پرداخت به

 فروش دقراردا فورفيتينگ طريق ا  مالي تأمين آمريكا، كشور همانند نيز انگلستان

 قاب(م در كه است مطالبات به معنا  اعم نيز فروش موضوع آن در و شود مي محسوب

 .گردد مي منتق( و  به فورفيتر سو  ا  مالي تأمين

 قراردادی جانشینی سیستم -3-1-2

 طريق ا  مالي تأمين ا  استفاده آمار كه است كشورهايي ملهج ا  نيز فرانسه كشور 

 عنوان به فورفيتينگ طريق ا  بيشتر مطالبات كشور اين در بامست، آن در فورفيتينگ

 كه كشورها بيشتر خالف بر فرانسه كشور. شود مي استفاده مالي تأمين برا  روشي

 كار به فورفيتينگ  ا  ستفادها مطالبات در انتقال را برا  تعهد انتقال حقوقي سيستم
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 و فورفيتينگ ا  برا  بهره مند  43«جانشيني قرارداد » نام به سيستمي ا  گرفته اند،

 ها  شيوه فرانسه كشور در شد، يادآور بايد البته. كند مي استفاده آن در مطالبات انتقال

 اسناد ا  مختلفي ، انواع45واگذار  طلب 44دائن تغيير يا تعهد تبدي( چون مختلفي

 جانشيني و اند گرديده سا ماندهي تجارت كه به وسيله حقوق 46انتقال قاب(

شيوه  ميان دارد، اما در وجود طلب يا حقوقي انتقال . برا 47 5: 1999قرارداد )فانتين،

 .مي رود كار مطالبات در فورفيتينگ به انتقال برا  قرارداد  جانشيني تنها يادشده، ها 

قاعده  وبراساس باشد مي روم مدني حقوق در ارداد قر جانشيني سيستم اساس

جانشيني  سيستم ا  موقعيت ها ا  بسيار  در و است يافته توسعه و شناسايي انصاف

جانشيني امرو ه در اتباط با  دكترين. برده اند نام48«انصاف مخلوق» عنوان به قرارداد 

 تضمين يك كه رتيصو به است؛ شده گذار  پايه خوبي به و بوده ضمانت كلي مفهوم

بايد توجه . شود منتق( متعهدله به تواند مي اصي( حقوق و اموال ا  مستق( طور به

 روابط قانوني پيامد عنوان به بلكه نيست، قرارداد به وابسته جانشيني داشت كه مفهوم

 شيوه   در قرارداد  جانشيني سيستم ، 49 1: 1962شود)لي اگر، مي مطرح طرفين

 جبران برا  قرارداد  قالب در ايران همانند جهان كشورها  بيشتر در خود كاربرد رايج

 بيمه جانشين گر بيمه كه صورت اين به شود؛ مي استفاده بيمه گر سو  ا  خسارت

 فرانسه كشور اين، وجود با. مي گردد  يان عام( ا  گذار بيمه مطالبات به نسبت گذار

 .است نموده اتخاذ فورفيتينگ در مطالبات انتقال برا  را قرارداد  جانشيني روش

 شرايط و يافته اختصاص قرارداد  جانشيني نهاد به فرانسه مدني قانون 1250 ماده

 1بند  .ستا كرده بيان گردد، رعايت است م م آن ا  استفاده برا  كه را تشريفاتي و

 اميهنگ -1: باشد مي قرارداد  جانشيني  ير موارد»: دارد مي مقرر گفته ماده   پيش

 ا  او جانشين ثالت شخص كند، مي دريافت ثالث شخص ا  را خود طلب متعهدله، كه

. است متعهد ا  ها، وثيقه يا امتيا ها، مطالبه   حقوقي، با متعهد عليه دعو  طرح حيث

 :1380  ،نور) «گردد اعالم تعهد، ايفا  با همزمان و صريحا بايد جانشيني گونه اين

55.  
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دارنده  به را مبلغ تنزي( شده مطالبات فورفيتر يادشده، نشينينظريه   جا اساس بر

 در طلبكار كه تاحد  دين. نمايد خريدار  را آن اينكه بدون پردا د، مي سند تجار 

 و دارنده سند تجار  ميان صريح توافق با اما مي رود، ا  بين باشد مي نفع ذ  آن

 دريافت به قادر را او اينكه برا  يترفورف نفع به دارنده سند تجار  حقوق تمام فورفيتر 

نظريه   يرا. مي ماند باقي نمايد، دين تا مبلغ حداكثر طلبكار سو  ا  وجه با پرداخت

ما اد  پرداخت نمي تواند فورفيتر و مي دهد را وجه پرداخت با  حق تنها   جانشيني

 كه دلي( اين به  نمايد؛ درخواست كه ميزان مطالبات است را ا  وارد كننده ، را آنچه بر

 بر. نيست خريدار يا دهنده وام و است، ديگر  دين كننده    پرداخت تنها فورفيتر

 شود مي وارد كننده ورشكست كه جايي در تواند نمي قانوني نظر ا  فورفيتر مبنا همين

 1999نمايد. )فانتين، رجوع شده پرداخت مبالغ استرداد برا  به دارنده سند تجار 

:5 50 

 صادر فورفيتر برا  را 51معتبر  جانشيني رسيد پرداخت، رو  در بايد هفروشند

 كه است آن ا  حاكي و حقوق انتقال تأييد به معنا  ، كه52 12: 2011نمايد)بوگيد،

 تنها پرداخت همزماني. است داده انجام را پرداخت حقوق، انتقال با همزمان فورفيتر

 نظريه   خالف باشد. بر داشته قانوني أثيرت انتقالي چنين اينكه برا  است مطلقي الزام

 نموده پرداخت طلبكار به كه ميزاني تا فورفتير دارد مي مقرر كه فرانسه در جانشيني

 با توجه به  حقوق) تعهد انتقال سيستم در نمايد، رجوع بدهكار به تواند مي است

 تا مثال برا  ندمي توا و فورفيتر ندارد وجود محدويتي چنين شد، قبال بيان كه معنايي

 به طلب ميزان تمام دريافت برا  خود و رابپردا د شده منتق( طلب ميزان درصد 80

 سو  ا  بايد پرداخت قرارداد  جانشيني سيستم در همچنين. نمايد رجوع بدهكار

 صورت در تواند نمي فورفيتر كه معنا اين به. گيرد صورت رجوع حق بدون فورفيتر

 مبالغ پرداخت با  برا  دارنده سند تجار  به دين پرداخت ا  ناتواني وارد كننده

 فورفيتينگ قرارداد طرفين تعهد، انتقال سيستم در كه حالي در نمايد؛ رجوع پرداختي

 صورت در رجوع حق حفظ با و فورفيتر سو  ا  پرداخت كه كنند ذكر توانند مي



 229                       كايوامر راني( در حقوق ايقطع لي)تنز نگيتيقرارداد فورف تيماه

 
 

 سيستم برخالف ينكها ديگر ذكر نكته شايان. گيرد صورت پرداخت ا  بدهكار ناتواني

 م م مطالبات انتقال برا  پرداخت هم  ماني تعهد انتقال سيستم در قرارداد ، جانشيني

 .گيرد صورت انتقال ا  بعد مدتي پرداخت كه كنند توافق توانند مي طرفين و نيست

 : تامين مالي فورفيتينگ در حقوق ايران:4
ه بن مالي ا  روش ها  تامي فادهاست نيا مند در  نظام ها  حقوقي همچون ايران كه

ايد ب هستند، خود تجارت تسهي( و توسعه در فورفيتينگ طريق ا  مالي تأمين خصوص

 هك خاص قوانين وضع با يا توجيه اين. توجيه شود حقوقي لحاظ ا  اين روش ها 

 دقواع اساس بر نآ توجيه و عام قوانين ا  استفاده با يا نمايد مي مجا  را آن ا  استفاده

 .گيرد مي صورت است شده مجا  آن ها اساس بر كه قرارداد  قالب ها  و

 ر قالب عقود معین:فورفیتینگ د -4-1

 تعهد تبدیل -4-1-1

 مي بايست توجه داشت تبدي( تعهد وسيله سقوط تعهد است و اساسا يك عم( 

حقوقي مي باشد، در تبدي( تعهد با ايجاد يك تعهد جديد به جهت تغيير در 

يك  ب كه،سبب و طلبكار و بدهكار جابجا مي شوند و اين  با مفهوم انتقال طلموضوع

 292اده تعهد با تمام خصوصياتش انتقال مي يابد تفاوت ها  بسيار  دارد، كه در م

 قانون مدني به آن اشاره شده است.

 نيا مند طلبكار، تغيير به تعهد تبدي( جمله ا  در تبدي( تعهد به معنا  اصي( خود،

 حال اين با. هستيم جديد تعهد ايجاد و قبلي تعهد اسقاط برا  طرف دو هر ايترض

با  3 بند در ايران مدني قانون 292 ماده  معتقدند، مختلف تفاسير با حقوقدانان برخي

 كسي به را متعهد مافي الذمه متعهدله كه شود مي محقق وقتي تعهد تبدي( اينكه بيان

 تعهد تبدي( به داشته و طلب را انتقال نظريه قصد بيان اساسا  نمايد،قانون گذار منتق(

 اعم و ندارد توجه رومي مفهوم با تعهد تبدي( به يا ، 337: 1378 امامي،) ندارد توجه

 ص ،1386 كاتو يان،) تعهد تجديد و اسقاط و آن اركان سبب به تعهد تغيير ا  است
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 تحت يادشده 292 ماده   ه اين است ك آن و دارد وجود نيز مخالفي نظر البته . 303

 شده ما كشور حقوق وارد خارجي حقوق باشد و اين عنوان ا  مي تعهد تبدي( عنوان

 را آن و عم( كنيم ، خارجي پايه حقوق بر بايد آن توضيح و تفسير در ناگزير و ما است

  .11 :1390 ايزدنيان،)بيان كنيم اصلي مفهوم اساسي بر

 راردادق در كه طلب انتقال با تواند نمي خود ومير و اصلي مفهوم در تعهد تبدي(

 به رفيتينگقرارداد فو در طلب انتقال  يرا شود، دانسته يكي گيرد مي صورت فورفيتينگ

 يترضا وبدون معايب و مزايا ا  اعم خود اوصاف تمام با طلب كه است صورت اين

 تعهد جاداي و بليق تعهد سقوط به نيا   اينكه بدون شود؛ مي منتق( عام( به بدهكار

قانون  292 ماده 3 بند به توجه با ما اگر حتي براين، افزون. باشد داشته وجود جديد

 شام( را آن و شويم قائ( آن رومي مفهوم ا  غير جديد  مفهوم تعهد تبدي( برا  مدني

 293 ماده يرا  شود؛ دانسته يكي فورفيتينگ با نمي تواند هم با  بدانيم، هم طلب انتقال

 واهدنخ تعلق محق تعهد به سابق تعهد تضمينات» : است نموده بيان نون مدني قا

 انتقال در كه درحالي. «باشند كرده شرط صراحتاً را آن معامله طرفين اينكه مگر گرفت

 د،گير مي صورت فورفيتينگ قرارداد در كه آنچه يعني خود، اصلي مفهوم به طلب

 مي انتقال فورفيتر مطالبات به تبعات عنوان به طرفين صريح توافق لزوم بدون تضمينات

  .يابد

 وکالت -4-1-2

يرد، گجام براساس نظريه وكالت بر فرض آن كه قرارداد فورفيتينگ ا  طريق برات ان

ت ده وكالكنن دارنده سند تجار  در ا   دريافت مبلغ تنزي( شده قرارداد پايه، به وارد

 ود صادرخكرد  بپردا د،و اگر برات را به حوالهمي دهد تا مبلغ قرارداد را به فورفيتر 

ر فرض داين كرده باشد با ظهرنويسي به نفع فورفيتر چنين وكالتي تكرار مي شود بنابر

كه  اين نظريه مي توان گفت قرارداد فورفيتينگ وكالت در وصول است،بدين معنا

 .بگيرددارنده سند تجار  به فورفيتر وكالت مي دهد طلبش را ا  وارد كننده 
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رد كگ بيان يتيناما آنچه را كه مي توان به عنوان اشكامت اين نظريه در قرارداد فورف

چرا كه در اين است كه؛اوم، اين نظريه ماهيت و آثار فورفيتينگ قاب( انطباق نيست،

ك( و م مووكالت تعهد وكي( به نام موك( است و وكي( با قصد انشا  خود،تعهد  به نا

 . حالمي كند و خود وكي( تعهد و مسئوليتي در اين خصوص نداردبرا  موك( ايجاد 

د و ي شوآنكه در فورفيتينگ تمام خطرات ومسئوليت ا  دارنده سند تجار  برداشته م

كالت كالت، وقد وعبه فورفيتر انتقال پيدا ميكند. ثانيا، به دلي( جايز بودن و اذني بودن 

ما ود اشطرفين، عقد وكالت منفسخ مي  همواره قاب( فسخ است و با فوت، جنون و سفه

يه ا  نظر در فورفيتينگ اين گونه نيست. بنابراين، وكالت در حقوق ايران نمي تواند

 مناسب برا  تبيين ماهيت فورفيتينگ باشد.

 نمایندگی در وصول -4-1-2

نيابت در تعهد ا  حقوق فرانسه وارد نظام حقوقي ايران شده به اين ترتيب كه در 

و اصطالحا عملي  53به نام نيابت در تعهد داريم وقي فرانسه تاسيس حقوقينظام حق

حقوقي است كه به موجب آن شخص به ديگر  دستور مي دهد تعهد را  به نفع ثالثا 

 ايجادكند، يا انجام دهد.اين عم( حقوق سه طرف دارد؛اصي(، نماينده و ثالث.

تعبير نموده است كه  مرحوم دكتر شهيد  اين واژه را به نمايندگي در وصول

درست به نظر نمي رسد و پاره ا  ا  حقوق دانان آن را به نمايندگي در انجام يا ايفا  

 54تعهد ترجمه كرده اند.

بر مبنا  اين نظريه دارنده سند تجار   به وارد كننده نمايندگي مي دهد كه تعهد  

ا كه همان مبلغ قرارداد را به نفع فورفيتر بپذيرد و ا  جانب دارنده سند تجار  تعهد ر

پايه است ايفا كند.اما طبق تعبير دكتر شهيد ، اعطا  نيابت ا  جانب دارنده سند 

تجار  به فورفيتر است كه طبق آن فورفيتر برا  وصول طلب دارنده سند تجار  ا  

خريدار نمايندگي پيدا مي كند.طبق تعريف اول دارنده سند تجار  در پرداخت مبلغ 
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ا  فورفيتر به او نيابت مي دهد )نيابت در تعهد ؛ در حالي كه بر اساس دريافت شده 

  .196: 1990تعريف دوم اين عم( نيابت در وصول است)ريپرو روبلو،

، در نيابت كام(  ماني كه  56و نيابت ناقص 55نيابت در دو قسم است؛ نيابت كام(

ي شود، اصي( ا  قرارداد منعقد مي شود و عم( حقوقي نيابت  به طور كام( محقق م

مسئوليت خارج شده وتمام خطرت و تعهد بر عهده   نماينده و نايب قرار مي گيرد، 

اما در نيابت ناقص  برا  نايب و نماينده تعهد ايجاد مي شود وعالوه بر آن اصي( نيز 

همچنان مسئول باقي مي ماند بنابراين مي توان اشاره داشت آنچه در تبيين ماهيت 

 رد دارد به دلي( عدم حق رجوع نيابت كام( است.فورفيتينگ كارب

وعي قي نم م به ذكر است كه نيابت در تعهد به اين معنا نيست كه اين نهاد حقو

ر ي( دوكالت است. چراكه در وكالت اراده وكي(، اراده موك( است و تعهدات كه وك

ا  بر  او ايجاد مي شود و  حدود وكالت خود كرده است، برا  موك( و بر عهده

 ا ميرشخص وكي( اصوم تعهد  پديد نمي آيد؛ اما در نيابت نماينده شخصا تعهد  

 كالي به  اشپذيرد، با اين وجود اين نظريه ا  لحاظ انطباق بر ماهيت فورفيتينگ دارا

 ابطهرشرح آتي است؛ نيابت كام( سه طرف دارد و رضايت هر سه طرف در ايجاد اين 

را  گر نايب راضي نباشد نيابت محقق نمي شود و بشرط است؛ به اين ترتيب كه ا

ا تحقق آن قصد و  رضا  نايب مالک است اما در فورفيتينگ حتي اطالع نايب ي

ابراين د،بنشواردكننده م م نيست و اين قرارداد بدون رضايت وارد كننده محقق خواهد 

 د.ن باشنيابت در تعهد نيز نمي تواند بيانگر ماهيت فورفيتينگ در حقوق ايرا

 حواله -4-1-3

 طلب آن موجب به كه است عقد  حواله»: قانون مدني 724 ماده به موجب 

 را طلبكار محي(، را مديون. مي گردد منتق( ثالثي شخصي ذمه به مديون ذمه ا  شخصي

 كند مي بيان نيز قانون مدني  727 ماده. «گويندمي عليه محال را ثالت شخصي محتال،

نباشد و بايد توجه  يا باشد محي( به مديون تواند مي  ثالت شخص) عليه محال كه
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 يعني تعهد منفي چهره البته است؛ تعهد انتقال وسيله ما حقوق در حواله داشت كه 

محي(  به مديون عليه محال كه  ماني وجود، اين با . 262 : 1386 كاتو يان،) دين انتقال

 كه قال طلب باشد كه بر اساس طلبيوسيله انت به اين سبب مي تواند حواله عقد است،

 دارد،  محتال را به محال عليه حواله مي دهد. عليه محال ا  محي(

 م م شود محقق حواله اينكه برا  عليه محال رضايت بايد در نظر داشت در حواله،

 براين، افزون. نيست م م مديون فورفيتينگ رضايت در كه درحالي ؛57است ضرور  و

 مقاب( در و باشد داشته طلب محال عليه ) خود مديون ا  محي( كه تاس م م حواله در

 در كه درحالي گيرد؛ صورت حواله در طلب انتقال تا باشد بدهكار محتال به

 به را آن و دارد طلب خريدار ا  فقط و نيست فورفيتر بدهكار به فروشنده فورفيتينگ،

وان فورفيتينگ را بر اساس حواله در اين دمي( نمي ت به توجه با. مي دهد انتقال فورفيتر

 حقوق ايران تعريف كرد.

 ایقاع مفید تعهد -4-1-4

ا  آن جا كه نمي توان فورفيتيگ را در يكي ا  اشكال ذكر شده گنجاند برخي  

حقوق دانان ا  نظريات جديد همچون ايقاع مفيد تعهد بهره جسته اند كه در ادامه به آن 

عقد و قرارداد است كه به موجب توافق،   ،هد اراداصوم سبب تعخواهيم پرداخت؛ 

. ي نامندم  و آن را تعهد قرارداد ي شودم يجادا  تعهد دلهمتعهد و به نفع متعه  برا

كه  ي كنندم يجادا ييتعهدها يادو، تعهد  نآا   يكيا ي ينطرف  معمومً قراردادها برا

  همعناست كه اراد ينبد بودن تعهد اد قرارداد، سبب و تعهد مسبب آن است. قرارد

ا   يك هر  هاراد در اين حالت  تعهد دخالت دارند. ايجاد در هم با متعهدله و متعهد

آن به   هم عقد را با محتوا  و با همكار ي شوندم يمهضم يكديگرعقد به  ينطرف

 عقود دو تعهد  كه دو دسته اند:  ي كنند،م اديجكه تعهد ا  آورند. عقود يوجود م

تعبير مي شود و دوم   عقود تعاهد ا  آنكنند، كه  يم يجادا دهر دو طرف تعه  برا

حق  يجادا   طرف ديگرتعهد و برا يجادطرف، ا يك  فقط برا عقود يك تعهد  كه،
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 تعهد كهدر حالي . ي گويندطرف م يكملزم  يا  تعهد يكها عقود  كه به آن ي كنندم

  يك شخص، به طور يك جانبه و بدون اينكه يك جانبه تعهد  است كه با اراده

توافق و عقد  در ميان باشد، به وجود مي آيد و در حقوق ما ايقاع مفيد تعهد ناميده 

ه كام و خدمات با شرط عدم حق رجوع در صادركنند اين نظريه،مطابق مي شود. 

ر با ار اوليه  و انتقال آن به فورفيتر هرگونه مسئوليت هنگام ظهر نويسي اسناد تجار  د

را ا  خود سلب مي كند و ديگر فورفيتر حق رجوع به دارنده سند تجار  را نخواهد 

داشت اما او مي تواند اسناد را در با ار ثانويه به ديگران انتقال دهد در اين صورت 

 مي گيرد نشئت آنها   جانبه   يكتجار  ا  اراده ا  امضاكنندگان سند يكهر تعهد 

كه بعد ا  آن مالك و  يخود را در برابر دارنده و هر كس  ،سند تجار  كه با امضا

ي مضا ماند را سكه  يهنگام يي. گوي كنندشود، متعهد م تجار  ورقه     دارنده

ا   يكهر   در واقع، امضاي كنند، م ءامضا تعهد خود را هم انشا اين با كنند،

 است. يقاعا يك  ،ضاكنندگان سند تجارام

ه كاشد تا م م ب يستجانبه است و عقد ن يك يتعهد حقوق يجادآن هم ا يحقوق اثر

اد راردقي شناسايي نوع ماهيت حقوقي آن باشيم به اين ترتيب كه؛ صرف نظر ا  در پ

 يجادپايه كه منشاء صدور اسناد است. به محض امضا   امضاكنندگان سند تجار  ا

ر اد بعهد مي شود و موضوع تعهد هم همان است كه برا  پرداخت به دارنده   اسنت

  .197: 1990سر آن توافق كرده اند )ريپر و روبلو، 

در اين ميان بايد توجه داشت كه در انطباق مفهوم فورفيتينگ بر ايقاع مفيد تعهد نيز 

قرارداد است و  اشكامتي وجود دارد؛ نخست، همانطور كه بيان شد فورفيتينگ يك

چهار طرف دارد كه در آن قصد و رضا  دارنده سند تجار  و فورفيتر م م و ضرور  

است حال آن كه ايقاع تعهد يك طرفه است و در آن رضايت فورفيتر شرط نيست. 

دوم، بايد بررسي كرد كه اگر اراده   افراد بتواند به صورت يك جانبه تعهد  را ايجاد 

، چنين اجا ه ا  را داده است؟ آنچه در پاسخ به اين سوال مي توان كند، آيا قانون نيز

بيان كرد اين است؛ درحقوق ما تنها ايقاعي كه تعهد  را به اراده   يك طرف ايجاد 



 235                       كايوامر راني( در حقوق ايقطع لي)تنز نگيتيقرارداد فورف تيماه

 
 

مي كند، اخذ به شفعه است و دليلي بر پذيرش ايقاع عام وجود ندارد و ا  ديدگاه 

 58ت.فقيهان اماميه، هم شرط ابتدايي م م الوفا نيس

  طلب بیع -4-1-5

برا  آن كه بتوانيم به تعريف درستي ا  طلب دست پيدا كنيم بايد ابتدا مفهوم تعهد 

 59را  بدانيم؛ در  فقه به جا  تعهد در برخي موارد ا  التزام نيز استفاده شده است.

بنابراين مي توان بيان كرد كه تعهد يك رابطه حقوقي كه در آن شخص يا اشخاص 

وجب عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و يا به حكم قانون ملزم به دادن چيز  معين، به م

يا مكلف به فع( يا ترک عم( معيني به نفع شخص يا اشخاص معيني مي شوند 

  .166: 1385)جعفر  لنگرود ، 

تعهد اعم ا  طلب و دين است؛ جنبه مثبت اين رابطه در جانب بستانكار قراردارد و 

طرف منفي آن دين خوانده مي شود كه جانب مديون را نشان  آن را طلب مي نامند و

مي دهد، بنابراين بيع طلب عبارت است ا  قرارداد  كه به واسطه آن طلبكار  طلب 

 .60 313: 1989)مارتي،  خود را به شخص ديگر  منتق( مي كند

 در آن شرعي و حقوقي اعتبار خصوصي در كه است موضوعاتي جمله ا  طلب بيع

 338 ماده. است گرفته صورت  ياد  بحث ها  مدني دانان حقوق و 61هانفقي ميان

 به عين تمليك ا  است عبارت بيع»: كند مي تعريف نحو اين به را بيع مدني قانون

مي  قرار تعهدات شمار در و شود مي محسوب مالي حقوقي جزو طلب. «معلوم عوض

 است؛ متفاوت دارد، شارها ملموس و ماد   شئ به معمول طور به كه عين با و گيرد

 ا  حال، اين با. مي شود خارج بيع تعريف ا  طلب ماده، ظاهر به توجه با بنايراين

 بيشتر كرد، توجه جامعه معامالتي عرف به بايد مدني قانون مواد تفسير در كه آنجايي

 قانون مدني 350 ماده به توجه با مي بايست ماده اين تقسير كه معتقدند دانان حقوق

 مقدار يا مشاع يا باشد مفرو  است ممكن مبيع»: دارد مي بيان يادشده ماده شود. جامان

، به اين «باشد في الذمه كلي همچنين و امجزاء متساو  شئ ا  كلي طور به معين
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ترتيب به طور ضمني ا  عبارت كلي في الذمه مي توان استنباط جست كه قانون گذار 

در اين خصوص بين حقوق دانان اختالف نظراتي  بيع طلب را مجا  شمرده است البته

 .وجود دارد كه پرداختن به آن ها ا  مجال اين پژوهش خارج مي باشد

به  يا  توافق است و ن يكطلب عقد نبوده و  انتقالكه  برخي بر اين باورند 

 يدمل منظراتشان است يهتوج  برا گروه  ين. ايستعقد در آن ن يعموم يطشرا يترعا

ن را آبعد  كند و يم يجادرا ا يز كه توافق اعم ا  عقد است و عقد ابتدائاً چ ؛ كنند

را  ينقش ينكند. حال آن كه انتقال طلب چن يم ي(تعد ياو  طساق يادهد و  يانتقال م

ر دقال كه توافق به انت ياست، حق يكند و نقش آن انتقال حق موجود قبل ينم  با 

نتقال اگفت كه  اني توماما بنابر نظريه مختار ست. نداشته ا ير تأث گونهيچآن ه يجادا

ا   لب، قب(ل طانتقا رب يمبن يگانهكه با توافق دائن و ب يهتوج ينباشد با ا يطلب عقد م

منتق(  ل طلببر انتقا مبني ناق( ه  در ذم  ابتدائًا تعهد يرد،كه انتقال صورت بگ ينا

 مي شود.

 جلسه خود يكمين و هفتاد و چهارصد در اعتبار و پول همچنين شورا 

 ساندهر تصويب به را تجار  اوراق و اسناد تنزي( موقت آيين نامه 28/8/1361مورخ

 ناي. است شده شمرده مجا  تجار  اسناد ا  ناشي طلب بيع آن موجب به كه است

 اين به با اكثريت آرا به تصويب رسيد. و و مطرح نيز نگهيان شورا  در نامه آيين

 در. ستا شده داده پايان طلب بيع شرعي و حقوقي درباره اعتبار اتاختالف به صورت

 ورخم 2344/5 شماره نامه به عطف» است: آمده مركز  بانك به نگهبان شورا  نامه

 لسهج مصوب   دين خريد) تجار  اوراق و اسناد تنزي( موقت آيين نامه50/10/1361

 سمير جلسه در كه اعتيار و پول شورا 26/8/1361 مورخ يكمين و هفتاد و چهارصد

 با رمقاي آراء اكثريت با و گرفت قرار بررسي بحث و مورد و مطرح نگهبان شورا 

 .«نشد شناخته اساسي قانون و شرعي موا ين

 بود، گفته آيين نامه پيش دين، خريد برا  قانوني صريح مجو  و مبنا 1389 سال تا 

 در راستا  ايران اسالمي جمهور  سعهتو پنجم ساله پنج برنامه قانون 1389 سال در اما
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 بانكدار  در مالي تأمين نوين ابزارها  ا  استفاده و مالي منابع تأمين مشكالت رفع

 بانكي عمليات قانون سوم فص( در مندرج عقود به»: نمود مقرر 98 ماده در اسالمي

 اجرايي مهنا آيين. شود مي اضافه دين خريد و مرابحه استصناع، اسالمي عقود ربا، بدون

 قانون به رسما  دين خريد) طلب بيع ترتيب اين به رسيد و و يران هيات تصويب به

شورا  . گرديد اضافه مستق( عقد يك عنوان به 1362 مصوب ربا بدون بانكي عمليات

پول و اعتبار دستور العم( اجرايي اين ماده را كه در آيين نامه مصوب هيئت دولت 

برمبنا  . نمود تصويب 25/5/1390 مورخ در اين آيين نامه 90اشاره شده بود طبق ماده 

 آن موجب به كه است قرارداد  دين خريد» دين، خريد اجرايي دستورالعم(1ماده 

 ا  نقد  صورت به آن اسمي مبلغ ا  كمتر را به دار بدهكار مدت دين ثالثي، شخص

 شود مي نيز رفيتينگفو طريق ا  مالي تأمين شام( تعريف اين. «كند مي خريدار  داين

 موضوع هستند، آن فروشنده مطالبات ا  حاكي كه اسناد تجار  به معنا  اعم آن در كه

اسناد  كه مورد معامله قرار  اشاره شده است كه 6اما در ماده . گيرند مي قرار فروش

 باشد سال يك ا  كمتر ها آن رسيد سر يعني باشند؛ مدت كوتاه اصوم مي گيرند بايد

ه در فورفيتينگ با مطالبات ميان مدت و بلند مدت مواجه هستيم كه ا  طريق چه آنك

 اسناد تجار  به معنا  اعم قاب( وصول است.

الي آنچه در تعريف فورفيتينگ بايد توجه داشت اين است كه اين روش تامين م

بدون حق رجوع است ولي مي توان بر اساس توافق طرفين حق رجوع را مفروض 

ور دست 7 بر همين اساس ماده. خالف مقتضا  ذات اين قرارداد نمي باشددانست و اين 

 خريد دادقرار تنظيم ضمن توانند مي ها بانك» : العم( ياد شده اشاره داشته است كه

 دين اختپرد به نسيت رسيد سر در مديون هرگاه كه كنند متعهد را دين فروشنده دين،

حق  با توافق بر فورفيتر مي تواند بنابراين. «شود آن پرداخت متعهد به و  ننمايد، اقدام

 كند روجوع در فورفيتينگ در صورت عدم پرداخت ا  سو  خريدار به فروشنده رجوع

 و طلب خود را وصول نمايد.
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 : فورفيتينگ تاسيسي براي کسب اعتبار در حقوق ايران5
فيتينگ تامين مالي ا  طريق فور خصوص در خاصي قوانين  در  نظام  حقوقي ايران

موجود  عمومي مقررات اساس بر آن حقوقي توجيه به ناچار نتيجه آن كه. وجود ندارد

 در ايران مي باشيم.

 را ارائه مالي تأمين جمله ا  خود خدمات بتواند فورفيتر اينكه برا  قرارداد در اين

 شود يم ابزار  سپس انتقالي و واگذار  چنين. نيا  به انتقال اسناد تجار  دارد  نمايد،

 بيشتر كه است دليلي همان اين. مي گيرد قرار آن بر فورفيتيگ قرارداد ساختار تمام كه

 اساسا به سنتي، طور به ندارند، خصوص فورفيتيگ در خاصي مقررات كه كشورهايي

مي  متوس( حقوقي توجيه برا  باشد مي طلب انتقال بر حاكم كه شان موضوعه قواعد

 و موضوع بر حاكم خاص قوانين نبود دلي( به نيز ايران . در62 7: 2010شوند)اوسامه،

 اسناد تجار  يا انتقال بر مبتني فورفيتينگ مالي تأمين قرارداد اساس كه آنجايي ا  نيز

 .مي رسد نظر به موجه مطالبات انتقال بر حاكم عام قوانين به رجوع باشد، مي مطالبات

 متون در طلب انتقال تأسيس به ،در نظام ها  حقوقي طلب انتقال با توجه به اهميت

 به يمجزاي و مستق( مبحث نيز فقه در حتي و نشده تصريح ما كشور قانوني نصوص و

 در هم و فقه در هم حال اين با . 18 ،1389 كرماني، توكلي) است نيافته اختصاصي آن

قود دسته   ع دو در كه است شده مقرر قرارداد  ها  قالب ايران موضوعه قوانين

 و غير معين قرار مي گيرد و تحت آن ها طلب مي تواند انتقال يابد. معين

اين قرارداد در واقع خريد بدهي مندرج در اسناد قاب( انتقال، بدون حق رجوع 

است. به اين ترتيب كه مطالبات صادركننده   كاموخدمات )ا  واردكننده  نزد شخصي 

ر برابر آن پول نقد دريافت مي شود؛ )خريدار مطالبات  تنزي( شده و د 63به نام فورفيتر

بنابراين با تنزي( مطالبات ميان مدت خارجي، نقدينگي م م برا  فعاليت ها  تجار  

. پس ا  انعقاد قرارداد ميان صادركننده و فورفيتر، وارد 64صادركنندگان، فراهم مي گردد

 كننده بدهي خود را به فورفيتر مي پردا د. 
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ون حق رجوع، ا  طريق خريد مطالبات تجار  ميان فورفيتينگ، صادرات را بد

مدت تامين مي نمايد؛ بنابراين چنان چه وارد كننده بدهي خود را نپردا د، فورفيتر حق 

. به طور خالصه مي توان 65رجوع به صادركننده را)طلبكار ا  دست خواهد داد

نامه و يا اعتبار فورفيتينگ را تنزي( اسناد تجار  مدت دار)ا  قبي( برات، سفته، ضمانت

اسناد  مدت دار نزديك يك موسسه مالي و اعتبار  دانست كه آن موسسه با تنزي( 

 .66اسناد و پرداخت در مقاب( اسناد، حق رجوع خود را به طلبكار ا  دست مي دهد

قاب(  شابهتجايي كه در حقوق ايران قرارداد فورفيتينگ  با تاسيس بيع طلب ما  آن

 338اده متناد  بايد دانست انتقال طلب در قالب عقود معين  به اسا  دارد؛ اوممالحظه

 قيدهعقانون مدني ايران،عبارت است ا  تمليك عين به عوض معلوم؛ حال آن كه به 

رار ين قبعضي حقوق دانان اصوم طلب با اينكه مال تلقي مي شود، در شمار اقسام ع

 بد.ق يايا يك عقد بي نام تحق نگرفته و انتقال آن بايد در قالب ساير عقود معين

و  كلي با اين حال نيز در برخي كتب حقوقي عين را به سه قسم؛ عين معين، عين 

 ،نيزكلي در معين تقسيم مي كنند، در اين صورت كه طلب جزء كلي في الذمه باشد

ود د به وجن عقبرا  انتقال آن در قالب عقد بيع، كافي نيست؛ چراكه كه تنها تعهد ا  اي

عقد؛  اين وآيد و سبب نمي شود انتقال گيرنده بر موضوع تعهد، حق عيني پيدا كند  مي

چ عيني ك هيعقد عهد  نام دارد و نه تمليكي. در چنين حالتي، خريدار بعد ا  عقد مال

اظر به ول ننمي شود و فقط مي تواند ا  فروشنده اجرا  تعهد را بخواهد كه در درجه ا

  .33: 1،ج1381و يان، تعيين مصداق كلي است )كات

انتقال دوما؛انتفال طلب  مي تواند در قالب عقود بي نام باشد، به اين ترتيب كه 

 ينعقود مع ياختصاص يطا  شرا يناش يتها فرار ا  محدود  برا يرندهدهنده و انتقال گ

 ينكنند. در ا يعقود، نسبت به انتقال طلب تراض ينا  ا يكيتوانند بدون انتخاب  يم

به شخص ثالث  يقرارداد خصوص يك  صرفًا برمبنا يونطلب دائن ا  مد صورت،

الذمه  يانتقال ماف به منظور است و  ينكه ا  نوع عقود نامع  قرارداد مي شود؛ منتق(

و  10وادو براساس م ي گرددآن منعقد م يهو منتق( ال ينيد حق صاحب ينب يون،مد
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فسادش معلوم نشود، ا   ياقانون و آن با  يحصر مخالفت مادام كه ي،انون مدنق 223

 برخوردار است. صحتنفوذ و 

يد دجائن د)انتقال دهنده  و  يدائن قبل يانم يدجهت وقوع انتقال طلب با درهرحال

و  نموده ءنشاانتقال را ا يدبا يباشد؛ طلبكار قبل يمورد تراض ين  در ايرنده)انتقال گ

قال غير انته ك ي مان يكند. حت ءرا انشاو انتقال عوض  يردرا بپذ آن يدبا يدطلبكار جد

كس  يچه يراباشد؛   يمسه ييجا جابه ينا ءدر انشا يدبا يزن يرنده، انتقال گمعوض است

ود هرچند به س ييدر دارا ييرتغ چرا كهصاحب حق كرد  يترضا بدونتوان  يرا نم

 او امكان ندارد.  رضا و صاحب آن باشد، جز با خواست

 قال طلب ا  طريق واگذار  اسناد معرف طلب صورت ميسوما؛گاهي اوقات انت

 ست كهااسناد معرف طلب  يبرخ  ،واگذار ياانتقال  يتقابل گيرد به اين صورت كه؛

 ياجه وبت به در حقوق تجارت نس  اسناد ين. چني نامندم« اسناد قاب( معامله» آن ها را

ال م ياگردش طلب  كرده اند و با گردش خود، يداپ يتمندرج در خود موضوع  كام

 يننه چننمو ين  بار تر29: 1380  ،اسناد را متروک ساخته اند. )صقر ينمنعكس در ا

در  يدنموق حق يفاتقاب( انتقال بوده و تشر يهستند كه به آسان ياسناد تجارت  ،اسناد

  عددمت يژگي ها صرف نظر ا  و . 18 : 3، ج1385 ي،)عرفان ي گرددنم يتآنها رعا

ا آنها ر و نددارا هست يبه مفهوم اخص  و اسناد تجار يب( معامله به طور كلكه اسناد قا

اب( ه قك تجار  اسناد يصهدو خص ينا ي سا د،م يزمتما يكامالً ا  انتقال طلب مدن

در  همانگونه كه   7، ص1379 يني،اند، )اسك  تعهد نقد يك يندهو نما يسيظهرنو

تقال به ان يجايارا تبيان شد، اين گونه اسناد  تبيين مقررات تنزي( اسناد تجار  در ايران

اصي خ ك(و نق( و انتقال آنها به عنوان مصداق و ش  كه واگذار ي سا دطلب مربوط م

 ا  انتقال طلب مطرح مي شود.

بنابراين؛ ماهيت فورفيتينگ با نهاد حقوقي انتقال طلب در ايران كه مبتني بر انتقال و 

جار  به معنا  اعم آن است در قالب مقررات دستور فروش مطالبات ناشي ا  اسناد ت

العم( اجرايي بيع طلب ا  سو  صادر كنندگان ،وارد كنندگان و بانك ها كه قالبا نقش 
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فورفيتر را دارا هستند  قاب( توجيه است به اين صورت كه مي توان آن را بر اساس 

 انتقال قرارداد كه يآنچه گفته شد در قالب بيع دين موج( به اق( خواند. ولي،  مان

 را طلب معيني عقد قالب در نخواهند طرفين يا نباشد ممكن معين عقود قالب در طلب

 قراردادها »: دارد مي مقرر كه قانون مدني 10 ماده تحت طلب انتقال دهند، انتقال

 صريح مخالف كه صورتي در نموده اند، منعقد را آن كه كساني به نسبت خصوصي

 اراده توافق و تراضي برا  ماده اين  يرا باشد؛ مي پذير امكان ،«است ذناف نباشد، قانون

 ا  مالي تأمين است و شده قائ( اعتبار توافق، موضوع قالب و شك( ا  نظر صرف ها

 پذير امكان ماده همين تحت باشد مي طلب انتقال بر مبتني كه نيز فورفيتينگ طريق

 .است

 گيرينتيجه
ا ترين منبع درآمد  هر شركت رالمل( مطالبات  مهما  آن جا كه در تجارت بين

ها  تأمين دهد، اين امر مهم و موردتوجه است كه؛ استفاده گسترده ا  روشتشكي( مي

  فعامن عرصه تجارت ترين دغدغهمالي برا  وصول مطالبات به اولين و مهم

ها  پرهزينه و روشها  نوين تأمين مالي در برابر المل( تبدي( گردد.توجه به روشبين

المللي المل( و سرمايه گذاران بينا پيش برا  فعامن تجارت بينپيچيده گذشته بيش

در  شود كه باكم ترين هزينه ،اهميت دارد. تأمين مالي به روش فورفيتينگ سبب مي

خطرترين روش، نيا ها  مالي فعامن تجار  و سرمايه گذاران  ترين مدت و كمكوتاه

يات يط به حشرا ا  به نقدينگي برآورده شود تا بتوانند ا  اين مجرا در بهترينا جمله ني

 اقتصاد  خود ادامه دهند.

تحقيق پيش رو در مقام تبيين ماهيت قرارداد فورفيتينگ در حقوق ايران و ايامت 

متحد آمريكا نظريات حقوقي پيرامون  آن را موردبررسي قرارداده است. بر همين اساس 

لي به روش فورفيتينگ نوعي خريد قطعي مطالبات بدون حق رجوع است. تأمين ما

 رو در تبيين ماهيت آن گفته شد؛ كه فورفيتينگ عقد  است، غير معين كه به ا اين
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كه اراده كند،بدون اينموجب آن صادركننده طلب خود را به فورفيتر منتق( مي

گيرد و جا  صادركننده  قرار  ميواردكننده در آن مؤثر باشد،در اين روش فورفيتر به

وجود برا   شود.حال با اينطلب با جميع صفات و خصائص آن به فورفيتر منتق( مي

كه لفظ قرارداد بر فورفيتينگ صدق كند بايد قرارداد  بودن آن را اثبات كرد چه آن آن

دانند، ميدانند و رعايت شرايط عمومي عقد را در آن  م م نا  آن را توافق ميكه عده

كند و بعد آن به اين صورت كه توافق اعم ا  عقد است و عقد ابتدا چيز  را ايجاد مي

توان گفت؛ در فورفيتينگ كند. در پاسخ ميدهد و يا ساقط و يا تعدي( ميرا انتقال مي

چنين نيستند و حاكي ا   انتقال حق موجود قبلي هستند، بنابراين حقي كه مطالبات اين

گونه تأثير  ندارد، نوعي عقد و قرارداد است، با اين انتقال در ايجاد آن هيچتوافق به 

توجيه كه با توافق صادركننده و فورفيتر مبني بر انتقال مطالبات، قب( ا  انتقال  تعهد  

 شود.در ذمه ناق( مبني بر انتقال مطالبات منتق( مي

گان در برابر تأمين نقدينگي المل( برا  صادركنندقرارداد فورفيتينگ در تجارت بين 

  هايي اعم ا  هزينه تعهد و هزينهمدت و  بلندمدت خود دارا  هزينهمطالبات ميان 

گردد و همان  مان و توافق طرفين محاسبه ميتنزي( است كه سامنه  بر اساس  مدت 

شود، اين قرارداد در عرصه تجارت اول هنگام پرداخت ا  ك( مطالبات كسر مي

برد، دوم؛ عمدتاً در مل(، نخست خطر عدم پرداخت خريدار خارجي را ا  بين ميالبين

 180مدت بين ها  بزرگ  بااعتبار ميانا ، مواد اوليه و پروژهصادرات كامها  سرمايه

شود. سوم؛ در طيف وسيعي ا  مطالبات تجار  و يا صرفًا سال  استفاده مي 7رو  تا 

گونه حقي در قبال مطالبات موجود و اص ثالث هيچمالي كاربرد دارد. چهارم؛ اشخ

طرح دعو  متقاب( ندارند. پنجم؛ پرداخت مطالبات در سررسيد بدون كسر مبلغي تحت 

شود. عنوان ماليات يا كارمزد ، بدون حق رجوع و بدون قيد و شرط تعهد مي

ننده ششم؛هرگونه اختالف در خصوص قرارداد پايه مستقيماً بين واردكننده و صادرك

شود و قاب( استناد در برابر فورفيتر نيست. هفتم؛ تأمين مالي بر مبنا  و فص( مي ح(
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گيرد و معمومً نسبت به نرخ بهره ثابت تماي( ها  رايج عمده صورت مييكي ا  پول

 بيشتر  تا بهره شناور وجود دارد.

المللي، ينحال با بررسي قوانين داخلي ايامت متحد امريكا و  معاهدات ببااين

رسد، اگرچه ماهيت فورفيتينگ را پذيرش به نظر مينواقص قانون داخلي ايران غيرقاب( 

و  قانون مدني پذيرفت اما كارايي 10توان بر اساس تأسيس بيع طلب و يا ماده مي

ترين دلي( تصويب قانون خاص در اين  مينه ها  اين شيوه تأمين مالي واضحپيچيدگي

ها ايامت ين اساس است كه بسيار  ا  كشورها  و در رأس آنخواهد بود. بر هم

برند و بسيار  ا  ميروش بهره ا  ا اينه نحو گستردهمتحد آمريكا، آلمان و انگلستان  ب

توسعه ،ضرورت همگام شدن با يافته و برخي ا  كشورها  درحالكشورها  توسعه

اند و قوانيني  را در مينه   ا پيش درک كردهلي را بيشها  نوظهور تأمين ماروش

 اند.المللي تامين مالي و  واگذار  مطالبات به تصويب رساندهها  بينانواع روش

تواند با بررسي فقهي و حقوقي قانون نمونه گذار ايران  نيز ميدر اين راستا قانون

مينه المل( قانون خاصي را در اين  آنسيترال راجع به واگذار  مطالبات در تجارت بين

گذاران به تصويب برساند. اين امر بسيار مهم و حياتي به نظر مي رسد، چراكه به سرمايه

بيني آينده قرارداد را خواهد داد.م م به تذكر است كه؛ در و طرفين قرارداد امكان پيش

صورت تعل( در اين امر به سبب شرايط خاص سياسي و اقتصاد  ايران موجبات ا  

وكارها بخصوص در توليد و    خارجي و بسيار  ا  كسبهادست رفتن سرمايه

صادرات محصومت انبوه فراهم خواهد آمد. البته در اين مسير مشكالتي وجود دارد 

ترتيب كه نخست؛ كنوانسيون هنو  به مرحله اجرا درنيامده است. درنتيجه اينبه

  دست داد، چه گير  ساير كشورها اتوان منافع عظيم اين روش را برا  تصميمنمي

ها  كانون وكال  بينيآنكه ايامت متحد آمريكا يكي ا  كشورهايي است كه طبق پيش

 ود  اين كنوانسيون را به تصويب مراجع داخلي خود اين كشور، ممكن است به 

اكنون قب( ا  تصويب اين كنوانسيون قوانين داخلي ايامت متحد امريكا بر برساند؛اما هم

انون متحدالشك( تجار  پاسخ گو   مسائ( مربوط به روش تأمين اساس فص( نهم ق
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ترتيب ايامت متحد آمريكا در اين فاصله  ماني اين مالي فورفيتينگ خواهند بود.به 

 متضرر نخواهد شد؛ اما اين مسئله در مورد ايران صادق نخواهد بود.

نين همچ آن ها وا  اين رو توجه به موانع پيش رو  اين قرارداد در ايران و رفع 

ر اين دزي( آثار و روابط اطراف اين قرارداد  و تبيين كاركردها و مفهوم خاصي ا  تن

ر هش دقرارداد مي تواند ا  جمله مهمترين موضوعات پيش رو  عالقه مندان به پژو

 اين حو ه باشد.
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 . شعبه سئول بانك ملت نيز به فعاليت هايي در  مينه فورفيتينگ مي پردا د. 9
10. International Forfaiting Association(IFA) 

11. IFA Guidelines 

12. Secondary markets  

13. International Chamber of Commerce(ICC) 

14. Icc Uniform Rules for Forfaiting(URF 800) 

15 Uniform Rules for Forfaiting 

16.ICC Banking Commission 

17.Primary market 

18.( Malan, 1993 :202 ) 

19 (Georgiadis, 2000:168) 

20 Forfeit 

21 Forfeiting 
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. فورفيتينگ يكي ا  روش ها  تامين مالي است كه در روابط مالي بين المللي 22

استفاده مي شود و استفاده ا  اين تكنيك به نحو چشم گير  در حال رشد است. 

نحو  كه برخي  فورفيتينگ ا  نظر مفهمومي به فاكتورينگ شباهت بسيار  دارد به

فورفيتينگ را نوعي فاكتورينگ مي دانند اما تفاوت ها  ظريفي بين اين دو مفهوم 

  وجود دارد كه اين دو را ا  هم جدا مي سا د.

 

23 (Murray,2006 :262) 

24. Emerging Markets 

25, (Whittaker,2001 :249) 

26 Assignment of Obligation – Rigths 

27 (Boughide,2011:12) 

28 Uniform Conumercial Code 

29 Law of property act 

30 Available at:https:www.unidroit org'english studies'studyS8 

main.html 

31 (PHILBRICK,1994:111.) 

32   Uniforum Commercial Code (UCC) 

33 Secured Transactions 

34 (McGuire woods,2002,p.1) 

 Real) غير منقول اموال برابر  درPersonal property) شخصي .اموال35

propertyگيرد. مي قرار  مين  مانند  

36 Hard as sets 

37 (Weiller,2006,p.2) 

38 Law of Property act 

39 Things in action 

40 (Kothari,2001 :7) 

41 Statutory or Legal assissument 

42 Equitable assignment 

43 Conventional subrogation or subrogation conventionnelle 

44 Novation par changement de creancier 

45 Cession de creance 

46 Negotiable instruments 

47 (Fontaine,1999:5) 
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48 Creature of esquity 

49 (Lee Ager, 1962 :52) 

50 (Fontaine,1999:5) 

51 Subrogation recept or quintitance subrogative 

52 (Boughide,2011:12) 

53 Delegation 

 برا  اطالع بيشتر رجوع كنيد به؛ 54

؛ صقر ، حقوق اسناد با رگاني، 25اسكيني،حقوق تجارت)برات سفته چك ،ص 

 152؛ شهيد ، سقوط تعهدات، ص 63ص

55 Delegation parfaite 

56   Delegation imparfaite 

 725ماده  57

 برا  اطالع بيشتر مراجعه شود به: 58

؛ بجنورد ، 353، ص 7؛ خويي، مصباح الفقاهه، ج55، ص6، جانصار ،مكاسب

 ؛ آل كاشف87،ص1؛ امام خميني، كتاب البيع،ج255، ص  3القواعد الفقهيه، ج

 .53، ص1القطا،تحرير المجله، ج

 برا  اطالع بيشتر مراجعه شود به: 59

 166ص 5، ج1414؛ كركي،284ص 14عالمه حلي،بيتا،ج

60( Marty,1989 :313)  

 تا  شافعي) بيعي چنين بي اعتبار  ا  و است مختلف ققيهان ها  اه. ديدگ 61

 مي شام( معتقدند، به آن گذشته حاضروبرخي فقها  فقها  بيشتر كه را آن مطلق اعتبار

  41-42 :1391 كريمي، )مال. شود
62 (Osma,2010: 7) 

63.Forfaiter 

ار كام به .در حقيقت ا  ديدگاه صادركننده، فورفيتينگ تبدي( فروش مدت د64

فروش نقد  است. به اين ترتيب كه صادركننده مي تواند پيش ا  سررسيد تعهدات 
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مالي در مدت كوتاهي پس ا  تحوي( كامها  صادراتي خود به خريدار،نسبت به 

 وصول قطعي وجه اسناد دريافتي به مبلغ كم تر ا  مبلغ اسمي آن ها اقدام نمايد.

به صادر كننده در صورتي كه اين حق در .البته مي توان گفت كه حق رجوع 65

معامله پيش بيني شده باشد، وجود دارد؛چرا كه به طور كلي در معامالت فورفيتينگ، 

حق رجوع به صادركننده وجود ندارد اما توافق طرفين بر وجود اين حق، طبق اص( 

ق آ اد  قراردادها و عدم مغايرت اين توافق با قوانين آمره و نظم عمومي و اخال

  حسنه،كامال معتبر و م م امتباع است.
66.Separate bank guarantee 

 

 

 کتابنامه

 فارسی -الف

 قيحقو بنياد: تهران تعهدات، عمومي نظريه مدني حقوق ناصر. كاتو يان،امير

 .1384ميزان،

 اول، لدج معين، عقود ا  درسهايي مدني حقوق مقدماتي دوره ناصر. كاتو يان،امير

 .1387دانش، گنج: هرانت يا دهم، چاپ

  1394.، تهران: شركت سهامي انتشار،4كاتو يان، اميرناصر. عقود معين، ج

كاتو يان،امير ناصر،قانون مدني در نظم حقوقي كنوني، چاپ بيست و 

 .1389هفتم،تهران:بنياد حقوقي ميزان،

گنج  جعفر  لنگرود ، دكتر محمدجعفر. ترمينولوژ  حقوق  ، چاپ هفدهم،تهران:

 .1386نش،دا
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 :تهران مدني، چاپ چهارم، قانون محشي محمدجعفر. مجموعه لنگرود ، جعفر  

 .1391 دانش، گنج نشر

 ملليصفايي، سيد حسين و ديگران. حقوق بين المللي؛ بررسي كنوانسيون بين ال

 ، چاپ مريكا، با مطالعه تطبيقي در حقوق ايران،فرانسه،انگليس و ايامت متحده آ1980

 .1390انتشارات دانشگاه تهران، سوم تهران:

بخشي، لطفعلي. تقريرات درس ماليه و تضمين ها  مالي بين المللي، 

 .1390فورفيتينگ،كارشناسي ارشد تجارت بين المل(،دانشگاه عالمه طباطبايي: 

ن، : سا مان چاپ و انتشارات جاويدا،تهرانچاپ دهم،فرهنگ عميد  عميد،حسن.

1355. 

ير، چاپ چهاردهم: تهران، مؤسسه انتشارات اميركب،ي فرهنگ فارس معين،محمد.

1360. 

 انتشارات :تهران مدني،جلد اول،چاپ سي و دوم، سيدحسن. حقوق امامي،

 .1390اسالميه،

 اراتانتش تهران: خصوصي،جلد يك، حقوق دانشنامه ديگران، و محمدعلي. طاهر ،

 .1384فكر ، محراب

 .1394(،چاپ هشتم،تهران: سمت،المل بين تجارت شيرو ،عبدالحسين. حقوق

 و م(حا درجه در اسناد انبار، قبض. سفته برات،) تجارت ربيعا. حقوق اسكيني،

 .1386سمت، انتشارات: تهران م،ھيا د ، چاپ  چك

 هدانشگا انتشارات: ،تهران1 جلد تعهدات، جعفر. حقوق محمد لنگرود  جعفر 

 .1369تهران،

اه حقوق تجارت،چاپ ششم،تهران:پژوهشگ عبد  پور،ابراهيم. مباحث تحليلي ا 

 .1395حو ه و دانشگاه،

 .1389انه،جاود تهران:انتشارات ايران، حقوق تعهد در سعيد.انتقال كرماني، كلي تو
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 .1387ديدار، نشر مدني،چاپ چه( و ششم،تهران: قانون جهانگير. منصور،

تا ه : نتهرا ،استصناع و دين خريد مرابحه، عقود فقهي بررسي فرشته. كريمي، مال

 .40-46،ص  1391،سال نهم،133 شماره. اقتصاد ها 

 د ا قراردا بدون  الزامات كلي بطور قرارداد  محمدعلي.عقود و تعهدات نور ،

 .1380دانش، گنج: تهران فرانسه، مدني قانون

 اراد  نتقالا طرق حقوقي - فقهي بررسي »داوود.  بزرگمهر، و عليرضا يزدانيان،

 صوصي،خ حقوق پژوهشي - علمي مجل  ،«قرانسه حقوق به قطبيقي ينگاه با طلبي

 .5-24،ص1390 تابستان اول، بهارو هشتم، شماره دوره

« ياننش بنابزارها  تامين مالي بنگاه ها  دا»استير ،روح اهلل مشير . بنيامين، 

مجموع مقامت دومن كنفرانس بين المللي توسعه نظام تامن مالي در 

 .296-259،صص1388ايران،

گ ورينماهيت حقوقي قراردا تامين مالي فاكت»فيض چكاب،غالم نبي و در  . علي،

 حقوق پژوهشي–،مجله علمي «مطالعه تطبيقي حقوق آمريكا، انگليس، فرانسه و ايران

 .533-509،صص 1393تطبيقي،دوره پنجم،شماره دوم،پاييز و  مستان 

در نظام بانكدار   خريد دين»سيد مصطفي،محقق داماد و قاسمي، جمشيد.

-3،صص1395دني،شماره سيزدهم،بهار وتابستان مپژوهشي فقه  -،مجله علمي«اسالمي

28. 

ابزارها  نوين تامين مالي در توسعه »پرويزيان، كوروش و آذرخش،ندا.

،ماهنامه بانك توسعه صادرات ايران، سال دوره «صادرات؛ابزارها  بانكي

 .30-28،صص1388دوا دهم،شماره  هشتاد و دو، اسفند 

امه   ان ن، پاي«ابعاد حقوقي تامين مالي پروژه در تجارت بين المل(»رضائي، علي.

 .1391دكتر  دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،
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ا  ،شورآيين نامه موقت تنزي( اسناد و اوراق تجار  و مقررات اجرايي آن،تهران

 1361پول و اعتبار،

  ا تاشي دين خريد عقد ا  استفاده نبود مجا  خصوص در نگهبان شورا  نظريه

 واقعي،قاب( دسترسي در: معامالت
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=3236 

 ، قاب( دسترسي در:1390دستورالعم( اجرايي عقد خريد دين، 

www.cbi.ir/page/8425.aspx 
آيين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوک الوصول موسسات 

 .1388اعتبار  ،تهران،اداره مطالعات و مقررات بانكي،

ا  ست هقانون توسعه ابزارها و نهادها  مالي جديد در راستا  تسهي( اجرا  سيا

 .1388اساسي، كلي اص( چه( و چهارم قانون

 .1304قانون تجارت ،

 .1347ميحه قانوني اصالح قسمتي ا  قانون تجارت،

 .1313قانون مدني،
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