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 مقدمه
زنند بلیش از   المل، تاحدی است که برخی تخمین می مالی در تجارت بین تأمیناهمیت 

باشلد  ملالی   تلأمین از ابزارهلای  نلو   درصد تجارت جهان مبتنی بلر یلک یلا چنلد      30
(Contessi andde Nicola,2012,P.3تللأمین .)   هللای دریللافتنی  مللالی از طریللا حسللا
دارای چندین قسلم  خود باشد و  میتأمین مالی رایج های  مطالبات قاب، وصول( از شیوه)

 ، لیزینلگ 2(Forfaiting) ، فورفایتینلگ 3جاری()عاملیت ت (Factoring) از قبی، فاکتورینگ
(Leasing( و تضمین )Securitization )است (Glinavos, 2002, P.3)   فاکتورینلگ یکلی از .

 کله باشلد   های دریافتنی می مالی از طریا حسا  تأمین های ترین روش ترین و رایج مهم
تجلاری کوچلک و    تأمین ملالی مؤسسلات   و برای دشو می هدر بسیاری از کشورها استفاد

 متوسط کاربرد دارد.
دوران  ازآن را  أمنش پژوهشگرانی نحوی که برخ ای قدیمی دارد؛ به ریشه فاکتورینگ
 أمنشل و روند  فراتر می گروهیو حتی  کنند ردیابی می (م3331)روتبرگ  امپراطوری روم

یلپس و  )پاپلادمتری، فیل  دهند نسبت می( چهار هزار سال پیش )یعنی آن را به حمورابی
( از فع، التینلی  Factorعبارت عام، ) (.Papadimitriou, Phillips and Wray 1994؛ 3331ری 

facio طور که فع،  همان«. دهد شخصی اموری را انجام می»که  استین معنه اب و آید می
وری را نماینلدگانی اسلت کله امل     ۀپیشلین  ،تاریخی عاملیت ۀدهد، پیشین التین نشان می
وجوداین،  با. (Baker, H.R.Marie and associates,2004,p.11دهند ) انجام میبرای دیگران 

وجود آملد؛   فاکتورینگ تغییراتی بهنهاد  های با گذشت زمان در حیطۀ کارکردها و ویژگی
ی تواند با نهاد نمایندگی تجاری یکلی دانسلته شلود و دارا    که دیگر امروزه نمی ای گونه به

 یابد.   میشود یا انتقال  می به عام، فروخته مطالبات فاکتورینگاین فرق اساسی است که در 

                                                           
گیرد، برخی فاکتورینلگ را در ایلران بله     با وجود اینکه عاملیت تجاری ذی، نمایندگی تجاری قرار می .3

رسد با توجه به اینکه فاکتورینگ کارکردهلا و   نظر می اند که به ترجمه کرده «عاملیت تجاری»معنای 
نلدارد یلا اگلر هلم      االصول عنصر نیابت در آن وجود های خاصی دارد و با عنایت به اینکه علی ویژگی

شود، ترجمۀ یادشده معادلی مناست و جامع برای نهلاد    وجود داشته باشد، عنصر فرعی محسو  می
 فاکتورینگ نیست و بهتر است از همان اصطالح فاکتورینگ استفاده گردد.

از دار  شود که براساس آن اسناد تجلاری ملدت   فورفایتینگ یا تنزی، اسناد تجاری به روشی اطالق می .2
دار در مقاب، دریافت نقدی نزد یلک مؤسسلۀ    نامه و یا اعتبار اسنادی مدت قبی، برات، سفته، ضمانت

تلری از قیملت اسلمی آن بله مؤسسلۀ مزبلور فروختله         مالی و اعتباری تنزی، شده، یا به قیمت نازل
 (.2، ص3133دهد )بخشی، لطفعلی، شود و فروشنده حا رجو  به طلبکار اولیه را از دست می می
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و عامل،   فروشنده میانمالی از طریا فاکتورینگ مبتنی بر قراردادی است که  تأمین

موجلت آن   د و بله شلو  سسات مالی متخصل  هسلتند منعقلد ملی    ؤکه معموالً بانک یا م
گلردد و عامل، نیلز در     ملی مطالبات و نیز معموالً ریسک عدم پرداخت به عامل، منتقل،   

 تلأمین تعیین ماهیت حقوقی قلرارداد   د.شو دار می منابع مالی را عهده تأمین ۀارائ ،مقاب،
ر قراردادهلا در  دیگل همانند  می است که بایدبسیار مه موضو  مالی از طریا فاکتورینگ

د . اهمیت تعیین ماهیلت قلراردا  شودحاکم بر قرارداد بررسی  اصول و قواعد عمومیپرتو 
آثاری است که با مشخ  نمودن ماهیلت   دلی،در جهان به  یادشده ةمالی به شیو تأمین

لبات تلقلی  مالی فاکتورینگ را فروش مطا تأمیند، برای مثال اگر قرارداد شو بر آن بار می
ز لحا  حقوقی دارد. به این صلورت  آثار متفاوتی ا ،عقد رهن بدانیم نماییم یا اینکه آن را

کله خریلدار    خواهلد شلد  نتیجله ایلن    ،یمکنوعی قرارداد فروش محسو  اگر آن را ن که
آن  د و حقوق مالکانه بلر شو  های دریافتنی می )عام،( مالک حسا  های دریافتنی حسا 

گونلله ریسللکی را متحملل،  دیگللر عاملل، هللی  ،دارد و در صللورت ورشکسللتگی فروشللنده
 کله  حالی در .گیرد رار نمیهای دریافتنی ق حسا  ةطلبکاران فروشند شمارد و در شو نمی

 تلقلی نملاییم،   های دریلافتنی  همراه وثیقه قراردادن حسا  اگر آن را نوعی قرارداد وام به
تگی ین صورت که بلرای مثلال بلا ورشکسل    ه اب ؛آید وجود می وضعیت حقوقی متفاوتی به

طلبکللاران فروشللنده قرارگیللرد و بللا توجلله بلله قواعللد  ةعاملل، بایللد در زمللر فروشللنده،
زیرا که در فرض اخیلر حلا مالکیلت بله عامل،       ،ورشکستگی، طلت خود را وصول نماید

 منتق، نشده است.
مالی از طریلا فاکتورینلگ در ایلران دوچنلدان      تأمیناهمیت تعیین ماهیت قرارداد 

د، شناسایی و دادن اعتبار قانونی به ش تر گفته پیشبر آثار حقوقی که   افزوند، زیرا شو  می
. خواهلد داد ثیر قلرار  أدر کشلورمان تحلت تل   را مالی برای استفاده از آن  تأمین ،این نهاد

را کله در   ملالی از طریلا فاکتورینلگ    تأمینتوانیم قرارداد  مسئله این است که آیا ما می
تجلارت   توسعۀ و و نقش بسیار زیادی در تسهی، شود االت کشورهای جهان استفاده می

هلا   آن ۀوسلیل  در قالت مقررات کنونی ایران و قراردادهای معین و یا نامعین کله بله   ،دارد
برای استفاده از آن مند شویم یا اینکه  ی آن بهرهو از مزایا کنیماستفاده  ،مقرر شده است
دات گلذار ایلران بایلد بلرای اسلتفاده از آن تمهیل       نهستیم و قلانو  رو به روبا موانع قانونی 

 وضع کند.   ،که استفاده از آن را مجاز نماید یو مقررات خاص فراهم آورد ای ویژه
  بهتا حد امکان مالی از طریا فاکتورینگ را  تأمینبرای اینکه بتوانیم ماهیت حقوقی 

یم، یداخلی توصیف نملا  ۀالمللی و هم در صحن بین ۀصحیح و دقیا هم در صحن ای شیوه
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شلود،   و تلأمین ملالی از طریلا آن بررسلی ملی      فاکتورینگ نخست در گفتار اول مفهوم
فاکتورینگ در کشلورهایی کله    مالی تأمینجایگاه و ماهیت حقوقی در گفتار دوم سپس 

 یادشلده و تلدابیر قلانونی الزم را بلرای اسلتفاده از نهلاد       انلد   از لحا  حقلوقی پیشلرفته  
ت حقلوقی آن در ایلران توجله    ماهیل نیز بله   گردد. در گفتار سوم  اند مطالعه می ندیشیدها

ای از آنچله کله در مقاللۀ حاضلر بررسلی شلده اسلت، ارائله          سرانجام نتیجه. شدخواهد 
 شود.    می

 فاکتورینگ تأمین مالی مفهوم
یک بنگاه به دو طریا  (: الفشودعواملی توجه به تعریفی از فاکتورینگ باید  ۀقب، از ارائ

از طریللا  ؛ یکللیکنللد تللأمینهللدافش را هللای الزم بللرای پیشللبرد ا توانللد سللرمایه مللی
 منلابع ملالی داخللی    تلأمین هایی که خود بنگاه ماللک آن اسلت کله اصلطالحاً      سرمایه

(Internal financing) از طریا منابع ملالی خلارا از شلرکت کله     ؛ دیگری شود نامیده می
ده ( خوانللللExternal financing)منللللابع مللللالی خللللارجی   تللللأمیناصللللطالحاً 

شلمار   بهمنابع مالی خارجی  تأمین ءفاکتورینگ جز (، وVioricaZurcu,2010, p.8)شود می
 سسات تجاری کوچک و متوسطؤمالی است که در متأمین  نوعیفاکتورینگ  (  آید. می
(Small and Medium Size Enterprises (SMEs)) 1هلای دریلافتنی   حسا  (ا .کاربرد دارد 

هلای   حسلا   هسلتند؛ بنلابراین   1ملدت  کوتلاه  ،شلوند  که در فاکتورینگ انتقال داده ملی 
فروشلنده   ۀوسلیل  ای که به های دریافتنی حسا  (د .دنگیر مدت را دربر نمی دریافتنی بلند

خدماتی که فروشنده بلا   ۀشوند، از قراردادهای فروش کاال و عرض به عام، انتقال داده می
ه بل  ؛تلفلی دارد هلای مخ  فاکتورینگ کارکرد (ه .شوند د ناشی میکن  مشتریانش منعقد می

 تلأمین ، 5تضلمین مطالبلات   ،متناست با قراردادی که با فروشنده دارد نحو که عام،، ینا

                                                           
 کننلدة خلدمات    دار باشلد، فروشلندة کلاال یلا عرضله      هنگامی که معامله به صلورت اعتبلاری و ملدت    .1

کند که برای خریلدار بله عنلوان    می صادر پرداخت برای اعطاشده مهلت به توجه حسابی را با صورت
مطالبلات  های دریافتنی یلا   عنوان حسا  کنندة خدمات به حسا  پرداختی و برای فروشنده یا عرضه

 رود. شمار می قاب، وصول به
 سال باشد. مدت، مطالباتی است که سررسیدشان کمتر از یک های دریافتنی کوتاه منظور از حسا  .1
کند و فروشنده را در برابر قصور بدهکاران از  گر عم، می در تضمین مطالبات، عام، در نقش یک بیمه. 5

 نماید. پرداخت تضمین می
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اسللتفاده از  (و .دشللو  دار مللی را عهللده 6و وصللول مطالبللات ،حسللابداری ه ومللالی، ادار

 ؛های دریافتنی متعلددی وجلود داشلته باشلد     فاکتورینگ زمانی مناست است که حسا 
ضمناً بایلد   (ز .های دریافتنی موردی کاربرد ندارد حسا  خصوصبنابراین فاکتورینگ در 

 پذیرد. و عام، صورت می 7که فاکتورینگ در قالت قراردادی میان فروشنده داشتتوجه 
، شلود توجله   به آندر تعریف نهاد فاکتورینگ  دکه بای گفته طالت پیشبا عنایت به م

 مناست باشد:  شده است،آورده  اینجارسد تعریفی که از فاکتورینگ در  نظر می به
سسلات تجلاری کوچلک و    ؤمنابع مالی خارجی بلرای م  تأمینفاکتورینگ یک روش 

مدت خود را که ناشی  کوتاه های دریافتنی آن فروشنده حسا  موجت متوسط است که به
دهلد کله    به عام، انتقال ملی  در قالت قراردادی ،باشد خدمات می ۀاز فروش کاال یا عرض

 2الزحملۀ الزم  دریافلت حلا  ها را بلا   اداره، وصول، تضمین و تنزی، آن آن عام، ۀدرنتیج
 د، اعم از اینکه با حا رجو  یا بدون حا رجو  به فروشنده باشد.شو  دار می عهده

 گیلرد انلوا  مختلفلی دارد    قرارداد فاکتورینگ با توجه به معیاری که مد نظر قرار می
-Notification and Non) اطللال  بللا اطللال  و بللی انللد از: الللف( فاکتورینللگ کلله عبللارت

notification factoring  ؛ بر اساس اینکه بدهکار از فرآیند واگذاری مطالبات آگاه گردد یلا)
 recourse and non-recourse) بلا حلا رجلو  و بلدون حلا رجلو        خیر.  ( فاکتورینگ

factoring عام، در صورت قصور و ناتوانی بدهکار از پرداخت، حا رجو  (؛ براساس اینکه
 Domestic and)الملللی  داخللی و بلین   به فروشنده را داشته باشد یا خیر. ا( فاکتورینگ

International factoring  ؛ براساس اینکه مح، تجارت طرفین در یک سرزمین واقع شلده)
 Advance and Maturityباشللد یللا خیللر. د( فاکتورینللگ پللیش پرداخللت و سررسللید )

Factoring   گیلرد. در قسلم    (؛ براساس زمانی که پرداخت از عام، به فروشلنده انجلام ملی
)بخشی و اخیر هنگامی که پرداخت پیش از سررسید صورت گیرد، همان امری است که 

کارکرد معمول و رایج نهاد فاکتورینگ یعنلی تلأمین ملالی را     (32-2، ص 3131درزی، 
                                                           

 کند.  ت، عام، به عنوان نمایندة فروشنده مطالبات وی را از بدهکاران وصول میدر وصول مطالبا .6
دهنده،  شود، عناوین متعددی چون فروشنده، انتقال برای طلبکار که صاحت حسا  دریافتنی تلقی می .7

کننلده هنگلامی اسلت کله حسلا        رود. کاربرد عنوان صلادر  کار می گیرنده و صادرکننده به تسهیالت
 ی از قراردادهای صادراتی دارندة آن ناشی شده باشد.دریافتن

الزحمه برای تلأمین ملالی    باشد. این حا الزحمۀ عام، برای ارائۀ تأمین مالی و دیگر خدماتش می حا.  2
شده( از زمان پرداخت قیملت   درصد از ارزش مطالبات خریداری 1تا  3براساس نرخی ثابت )معموالً 

 3الزحمۀ عام، برای ارائۀ دیگر خدمات نرخ ثلابتی )  مطالبات است. حاشده تا زمان وصول  خریداری
 (.Joubert, 1987, p.89باشد ) درصد( از مقدار مطالبات می 1تا 
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الزحملۀ   با کسر حلا یافته را  ارزش مطالبات انتقال د. به این شک، که عام،ساز  فراهم می
یلن صلورت   ه امعملوالً بل   با توجه به توافا طرفین پیش از سررسید پرداخت نماید.خود 

شده را پیش  های دریافتنی خریداری درصد ارزش اسمی حسا  30تا  70است که عام، 
تلا   30پردازد و از پرداخت ملابقی بلین    یهای دریافتنی به فروشنده م از سررسید حسا 

خلدمات   ۀعنوان تضمین درصلورتی کله فروشلنده از تحویل، کلاال و عرضل       درصد به 10
کنلد.   ای که در قراردادش با خریدار تصریح گردیده قصلور نمایلد، خلودداری ملی     گونه به

ایلن   گلردد.  شده با عام، به فروشنده پرداخلت ملی   زمانی توافا ةمانده در دور بخش باقی
 طلور معملول   به شود و های دریافتنی شرو  می زمانی از روز بعد از سررسید حسا  ةدور
 .(Dimitrova, 2011 , pp.53-54) روز باشد 320تواند بیشتر از  نمی

های تجاری کوچلک و متوسلط    و بنگاه سساتؤمالی از طریا فاکتورینگ در م تأمین
الزم بلرای   ۀسرمای تأمینمعموالً در  دهیادشسسات ؤکه م کاربرد دارد و دلیلش این است

بدون طی دورة انتظار بلرای   دنتوان می به این وسیلههستند و  رو به روتجارتشان با مشک، 
هلای   گلذاری  شلان و نیلز سلرمایه    ام امور روزمرهالزم را برای انج ۀسرمای وصول مطالبات

ر مهمی در تسلهی، و  یافته نقش بسیا . این روش در کشورهای توسعهجدید فراهم نمایند
های اخیلر اسلتفاده از آن در کشلورهای درحلال توسلعه و       توسعه تجارت دارد و در سال

اتخاذ تدابیری هستند  در پیو کشورهای اخیر  استبازارهای نوظهور نیز درحال افزایش 
مالی حداکثر استفاده را ببرند. مطابا با آخرین آمار و ارقلامی کله    تأمیناین روش از که 
حجلم   بحلران جهلانی اقتصلادی،    باوجود، کردندآوری  المللی جمع ای بین ن زنجیرهعامال
درصلدی نسلبت بله سلال قبل،       22رشد  م2032جهانی از فاکتورینگ در سال  ةاستفاد

 آمریکلا بیلیون دالر  2633بالغ بر  م2032در سال  فاکتورینگداشته است. حجم جهانی 
خصلوص چلین، کله آن را     بله ای در آسیا مشاهده شده،  بیشترین رشد منطقه بوده است.

 .(BCR Publishing, 2012, p.2) ترین بازار فاکتورینگ جهان ساخته است بزرگ
در ادامه، ماهیت حقوقی فاکتورینگ با لحا  حلالتی کله تلأمین ملالی در آن انجلام      

 شود. تر شرح داده شده است، مطالعه و بررسی می گیرد و پیش می

 مالی فاکتورینگ در حقوق خارجی تأمین ماهیت حقوقی
تلأمین ملالی از    کلارگیری  هالمللی کشورهای مختلف دو نو  رویکرد را در ب بین ۀدر صحن
در  ند. رویکرد اول به ایلن صلورت اسلت کله    ا ان اتخاذ کردهشفاکتورینگ در قوانینطریا 

 سازوکار ۀوسیل مالی از طریا فاکتورینگ به تأمینکشورهای مختلف به استثنای فرانسه، 
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د و قوانین شو توجیه می (Assignment of Obligation- Rights) «حقوق -انتقال تعهدات »

 : استشرح این مرتبط با آن در بعضی از کشورها به 
  اصالح  3352مارس  13وسیلۀ قانون  قانون مدنی که به 3230در بلژیک، مادة

 شده است؛ 

  متحدالشک، تجاری )قانون  3در ایاالت متحدة آمریکا، بخشUniform 

Commercial Codeهای مختلف؛  وسیلۀ قانون ایالت (، و در هر قسمت به 

  3325قانون اموال  316در بریتانیای کبیر، بخش (Law of property act 1925؛) 

  قانون مدنی؛ 3267تا  3260در ایتالیا، مواد 

  قانون مدنی؛ 3230در لوکزامبورگ، مادة 

  قانون مدنی؛ 3563، 3132، 3137، 3127، 662در هلند، مواد 

  قانون مدنی. 132در جمهوری فدرال آلمان، مادة 

ین صورت است که در این کشلور  ه اب ،آن است طرفداررویکرد دوم که کشور فرانسه 
 subrogation) «جانشلینی قلراردادی  »عنلوان   بلا  سازوکاریبرای استفاده از فاکتورینگ 

conventionnelle) قانون مدنی مقرر گردیلده اسلت   3250 ةماد ۀوسیل رود که به کار می به 
(UNIDROIT, 1976, p.11.) 

گفته شرح داده خواهند شد؛ به این ترتیت کله در   در ادامه، طی دو بند دو ابزار پیش
بند اول در آااز قالت انتقال تعهدات )حقوق( توضلیح داده خواهلد شلد و سلپس قلانون      

شلود، و در بنلد دوم نیلز قاللت      کشور آمریکا و انگلیس دربارة این موضلو  بررسلی ملی   
 گردد.   رانسه در این با  مطالعه میجانشینی قراردادی و قانون کشور ف

 (حقوق. انتقال تعهدات )1
برنلد،   کلار ملی   به کشورهای جهان برای استفاده از فاکتورینگ بیشترگفته شد ابزاری که 

جعفلری لنگلرودی اشلاره     که توان به همان نحوی . در تعریف تعهد میاست انتقال تعهد
تواند  له می ه به موجت آن، متعهدحقوقی بین دو شخ  است ک ۀتعهد رابط»کرد، گفت: 

متعهد را ملزم به پرداخت مبلغی پول یا انتقال چیزی و یا انجام دادن عملی )که فع، یلا  
اصلطالح تعهلد دارای    (.5، ص3163جعفری لنگرودی، ) «ترک عم، معینی است( بکند

بله   )طلبکار( که له تعهد نسبت به متعهد به این صورت که ؛مثبت و منفی است ۀدو جنب
نامیلده  « طلت»یا « حقوق»که  استمثبت تعهد  ۀجنب ،دهد چیزی را می ۀاو حا مطالب
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 ۀجنبل  ،گلردد  ملی  کلاری )مدیون( که موظف به انجلام   شود، و تعهد نسبت به متعهد می
 ۀشود. انتقال تعهد نیلز انتقلال جنبل    می خوانده« دین»یا « وظایف»که  استمنفی تعهد 

مالی از طریا فاکتورینلگ   تأمینولی آنچه که برای  گیرد، مثبت و منفی تعهد را دربر می
 .استمثبت تعهد  ۀانتقال جنب ،دشو استفاده می
تعهلد   ،الی قدیم انگلیس های قدیمی در حقوق روم و همچنین در حقوق کامن نظریه

درنظلر  را شخصی میان طلبکار و بدهکار  ۀعنوان رابط در معنای مثبت آن یعنی حقوق به
زودی روشن گردید که چنین  هاین، بوجودکه انتقال آن ایرقاب، تصور بود. با اند گرفته می

هایی نیز برای اینکله انتقلال آن بلدون     و تالش استصرفه  از نظر اقتصادی به هایی انتقال
طلبکار به  رفت این بود که کار می اری که بهصورت گرفت. ابز ،دخالت بدهکار انجام گیرد

وللی   ،داد وصول مطالبات را به نلام خلودش ملی    ةاجاز« رندهگی انتقال»عنوان  باشخصی 
 ,Fontaine) خلودش علدول نمایلد    ةتوانست از اجلاز  اصلی این بود که طلبکار می ۀمسئل

1999, p.4) . 
عنلوان   هب ن و توسعۀ روابط بازرگانی، حقوق یا طلت )جنبۀ مثبت تعهد(با گذشت زما

نظلر از روابلط     طلور مسلتق، و صلر     کله بله  شناسایی شده مالی دارای ارزش اقتصادی 
« حقلوق  انتقال»عنوان  است. بر این اساس، نهادی حقوقی باشخصی طرفین قاب، انتقال 

مثبلت تعهلد    ۀ. در توصیف انتقال طلت که در آن جنبل تأسیس گردید« انتقال طلت»یا 
دارایلی  جلایی طللت از    هآید، بله جابل   چنانکه از نام آن برمی»شود، باید گفت:  منتق، می

گیرنلده از هلر حیل      جلایی، انتقلال   هشود. در این جاب طلبکار به دارایی دیگری گفته می
شود و از همان مزایا برخوردار است، چنانکه در انتقال مال نیلز   دهنده می جانشین انتقال

کننده است. پس، مالک جدید طلت نیز مانند دسلت   مقام خاص تملیک کننده قائم تملک
اند آن را از مدیون با هملان شلرایط مطالبله کنلد، در اجلرای حلا از       تو پیشین خود می

توانلد   های طلت سود برد و در برابر دیگران به آن استناد نماید. در برابلر، او نملی   تضمین
توانسلت در برابلر   بیش از آنچه انتقال گرفته است ادعا کند یا دفاعی را کله ملدیون ملی   

توانلد   . انتقال طلت می(212، ص3126کاتوزیان، ) «دهنده بکند متوجه خود نداند انتقال
صورت قهری در اثر مرگ طلبکار و انتقال آن به دارایی وراث یا به صلورت قلراردادی و    به

در اثر توافا میان طلبکار و شخ  ثال  صورت پلذیرد، و در فاکتورینلگ ملا بلا انتقلال      
خلود را در اثلر تراضلی بلا      هستیم، زیرا فروشنده مطالبلات  رو به روطلت از نو  قراردادی 
 د.  شو مند می مالی بهره تأمیندهد و در مقاب، از تسهیالت  عام، به او انتقال می

عنلوان   هو نله بل   شوند می عنوان اموال منقول درنظر گرفته ههای دریافتنی نه ب حسا 



 015 ...فاکتورینگ مالی قرارداد تأمین حقوقی ماهیت

 
 شللوند بنللدی مللی طبقلله عنللوان تعهللدات )حقللوق(  ، در عللوض بللهامللوال ایرمنقللول

(PHILBRICK,1994,p.11.).  فروشلنده مطالبلات   ،ملالی از طریلا فاکتورینلگ    تأمیندر 
دهلد و در مقابل، ایلن     ناشی از قرارداد فروش خود با خریدار را به عام، انتقال ملی  پولی
پردازد. بنلابراین در فاکتورینلگ    عام، مبالغی را پیش از سررسید به فروشنده می ،انتقال

که طلت یا حقوق نام دارد و بله هملین    استمثبت تعهد  ۀجنب شود، نتق، میآنچه که م
ملالی   تلأمین کشورهای جهان ابزار انتقال حقوق را برای استفاده از این نهاد  بیشتردلی، 
 برند. کار می به

کشلورهای جهلان    بیشلتر برای آنکه بتوان تصویری دقیا از رویکرد انتقال تعهد که  
اد، بررسی قوانین کشورهایی که رویکلرد  د ارائه دبرن کار می برای استفاده از فاکتورینگ به
اما ازآنجایی که تعداد کشلورهایی کله   است. بسیار مناست  ،اند انتقال تعهد را اتخاذ کرده
گنجلد،   نملی  هها در این مقال آن ۀو بررسی قوانین هم استاند زیاد  این رویکرد را پذیرفته
شلمار   بله حقوقی پیشرفته لحا   به کشور آمریکا و انگلیس کهد دو شو در ادامه سعی می

 در آمریکلا کشلور   ا باالست، بررسلی شلوند.  ه و آمار استفاده از فاکتورینگ در آنآیند  می
قلانون املوال بله     316و کشور انگلیس نیز در بخلش   قانون متحدالشک، تجاری 3فص، 

 .اند که در ادامه بررسی خواهند شد پرداخته فاکتورینگ

  آمریکاکشور  (الف

 Uniform Commercial) «یو سلی سلی  »اختصار  به که آمریکاقانون متحدالشک، تجاری 

Code (UCC)) د و از جملله قلوانین   شل منتشلر   م3352نخستین بلار در سلال    ،نام دارد
ر دیگل سلازی حقلوق ملرتبط بلا فلروش و       یکنواخلت  خصوصمتحدالشکلی است که در 
            ایللن  .(en.wikipedia.orgشللد )منتشللر  آمریکللاایالللت  50 هللرمعللامالت تجللاری در  

               کله آخلرین بلار در فصل، ملرتبط بلا موضلو  پلژوهش          شلد قانون چندین بلار اصلالح   
مالی  به تأمین یادشده،قانون  3در فص،  آمریکاکشور  بوده است. م2003حاضر در سال 

ده از این نهاد مقرر را برای استفا مناسبیو مقررات نسبتاً کرد از طریا فاکتورینگ توجه 
 نمود.

 Secured) «معللامالت تضللمینی»عنللوان  بللاقللانون متحدالشللک، تجللاری  3فصلل، 

Transactions) ،بلر ایجلاد، تکمیل، و     کله  معامالت تجاری تنظیم گردیلد  با هد  تسهی
 .(McGuire woods, 2002, p.1گلردد )  اعمال ملی اجرای منافع تضمینی در اموال شخصی 
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املوال شخصلی ململوس و املوال شخصلی       شوند؛ به دو دسته تقسیم می 3اموال شخصی
جلایی هسلتند و شلام،     هطلور معملول قابل، جابل     ایرملموس. اموال شخصی ملموس به

د. املوال  شلون  از قبی، ماشین، تجهیلزات و کلاال ملی    (Hard assets) «های سخت دارایی»
نی، سفته، اوراق بهادار، های دریافت هایی از قبی، حسا  ملموس شام، دارایی شخصی ایر

 . (Weiler, 2006, p.2است )های تجاری  اعتبار اسنادی، و منافع در بنگاه

هلای دریلافتنی    هملان حسلا    ،باشلد  نظر ما می آنچه که در میان اموال شخصی مد
 ،شود و عامل، در مقابل،   مالی از طریا فاکتورینگ به عام، واگذار می تأمیناست که در 
 د.  کن  بع مالی را به فروشنده ارائه میمنا تأمینتسهیالت 
حا پرداخلت  »به معنی  تجاری، برای حسا  قانون متحدالشک، 3فص،  303بخش 

دو نو  کلارکرد را لحلا    همین فص،،  302مقرر شده در بخش  «یک تعهد پولی یا مالی
ها ضوابطی را مشلخ  نملوده اسلت. کلارکرد اول ایلن       است و برای استفاده از آن کرده
تواند بدون اینکه اقدام به انتقال مالکیت نمایلد،   های دریافتنی می حسا  ةکه دارنداست 
 ؛دهنده استفاده نمایلد  سسات وامؤدریافت وام از م برای تضمینعنوان وثیقه و  ها به آناز 
هلای   تواند حسلا   دهنده می وام ،وام دریافتی نشدن صورت بازپرداخت ین نحو که دره اب

نشده وصول نماید. کارکرد دوم نیز این اسلت کله    جبران مبالغ پرداختدریافتنی را برای 
اموال دارای ارزش اقتصادی و جزء دارایی مثبلت   ءهای دریافتنی ازآنجایی که جز حسا 

فلروش نلام دارد. در    بازا انتقال یابند کهتوانند در برابر ما می ،ندشو می شمردهصاحت آن 
هلای   حسلا   ةعقلاد قلرارداد، مالکیلت از فروشلند    با ان ،اخیر برخال  حالت قبلی ضو مو

 .30دشو دریافتنی به خریدار آن منتق، می
ملالی   تأمینهای دریافتنی، همان امری است که در  کارکرد دوم یعنی فروش حسا  

در بخلش  آن را  آمریکاگیرد و قانون متحدالشک، تجاری  از طریا فاکتورینگ صورت می
 متحلدة سسلات بلانکی و ایربلانکی در ایلاالت     ؤاسلت. م  خود مجاز دانسته 3فص،  303
 نمایند.   به فاکتورینگ اقدام می یادشدهاساس مقررات قانون  بر آمریکا

                                                           
( ماننلد زملین قلرار    real property( در برابر اموال ایرمنقول )personal propertyاموال شخصی ) .3

 گیرد. می
های دریافتنی و استفاده از آن  های اساسی میان فروش حسا  تفاوتالبته باید یادآوری کرد باوجود . 30

بلرای پوشلش   « تضلمین »گفته عنوان نادرستی با نام  قانون پیش 3عنوان تضمین پرداخت، فص،  به
های دریافتنی استفاده کرده است که این اصطالح برای پوشش دادن فروش بلا   هردو کاربرد حسا 

شلود، صلحیح نیسلت. برداشلتن فلروش        مین، مالکیت منتق، میتوجه به اینکه در آن برخال  تض
و تنظیم رژیم حقوقی جداگانه، ایلن عیلت سلاختاری و تعریفلی را      3های دریافتنی از فص،  حسا 
 (.PLANK, 2007, pp.3-4کند ) ح، می
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مالی از طریا فاکتورینگ  تأمینسیستم انتقال تعهد را در  آمریکا ةبنابراین ایالت متحد

های  تعهد در دارایی مثبت ۀهای دریافتنی که همان جنب که حسا  شیوهین ه اب ؛پذیرفته است
 گردند. عام، به وی منتق، می ۀمالی از ناحی تأمیندر برابر  ،شوند اشخاص تلقی می

 کشور انگلیس (ب
 (Law of property act 1925) 3325قلانون حقلوق املوال مصلو      در  کشلور انگللیس  

طور مناسلت در عملیلات فاکتورینلگ اعملال گلردد. قلانون        تواند به مقرراتی دارد که می
پرداخته و تشریفاتی را که برای اثرگلذاری قلانونی    انتقال حقوقبه  316 مادةدر  یادشده
 شلده ، که به معنی هملان مطالبلات ادعا  (Things in action) «ادعا ضو اشیای مو»انتقال 
 .(Kothari, 2011,p. 7) ده استکربیان  ،رعایت گردد باید است و

یلا   رارداد انتقال طلت اثر قانونی داشته باشدق، برای اینکه گفته پیش ةبا توجه به مقرر
نلد از:  ا رعایت شرایطی الزم است که عبلارت  ،دشواینکه به عنوان انتقال قانونی شناسایی 

یعنلی   ؛ادعا باید به صورت مطللا انجلام گیلرد    موضو انتقال مطالبات یا دیگر اشیای  .3
 ؛ادعا باید منتقل، شلوند   و ضتمام مطالبات یا دیگر اشیای مو .2 .بدون قید و شرط باشد

 از سلوی انتقلال بایلد بله صلورت کتبلی       .1 .به عبارت دیگر انتقلال نبایلد جزئلی باشلد    
انتقلال در برابلر    ۀبدهکار یا دیگلر اشخاصلی کله در نتیجل     .1 .دهنده صورت گیرد انتقال
 شوند. آگاهصورت کتبی  باید از انتقال به ،شوند گیرنده متعهد به پرداخت می انتقال
قلانونی انتقللال   ةبلر شللیو  افلزون  ،بللرای اسلتفاده از فاکتورینللگ  کشلور انگلسلتان  در 
حقلوق املوال و بلا رعایلت      دربلارة قلانون   316های دریافتنی که در پرتو بخلش   حسا 

 «انتقلال قلانونی  »گیلرد کله اصلطالحاً     آن مقرر گردید صلورت ملی   از سویشرایطی که 
(Statutory or Legal assignment) هلای   دیگری نیلز بلرای انتقلال حسلا      ةیونام دارد، ش

گیلرد و نیازمنلد    دریافتنی در فاکتورینگ وجود دارد که در مقاب، انتقال قانونی قرار ملی 
انتقلال  »باشلد و اصلطالحاً    مقلرر شلده اسلت نملی     316رعایت شرایطی کله در بخلش   

 نام دارد. (Equitable assignment) «منصفانه
صلورت منصلفانه، ایلر از توافلا      فاکتورینلگ بله   های دریلافتنی در  در انتقال حسا 

 اسلت  دهآمل  316طرفین و درنظر گرفتن عوض، رعایت تشریفات دیگری کله در بخلش   
ست که عامل، حلداق، مبللغ مشخصلی را بله      این معنه ا. این امر معموالً بیستآور ن الزام

هلا   ا حسل  پرداخت نماید. این نوعی از انتقال است که برای تنزی، صلورت  فروشنده پیش
تلرین   های دریافتنی، مهم مالی از طریا حسا  تأمینرود. در قالت  کار می بدون اطال  به
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انتقال  دربارةدادن به خریدار  اطال  نیازی بهگونه  ست که هی ا مزیت انتقال منصفانه این
. از دیگر آثار مهم حقوقی متفاوت میان انتقال (Bealeand Associates, ,p.10وجود ندارد )

هلای   ست کله هرچنلد انتقلال حسلا     ا این ،منصفانه و انتقال قانونی در حقوق انگلستان
مشروط به رعایت قواعد حا تقدم در برابر  ،اخیر همانند انتقال قانونی ةشیو بهدریافتنی 

 ۀتواند بلرای دریافلت مطالبلات اقامل     تنهایی و به نام خود نمی اما عام، به ،اشخاص است
 دعوا و مطالبه دارد. ۀدهنده حا اقام همراه انتقال اماً بهبلکه الز ،دعوا نماید
مالی از طریا فاکتورینگ در کشلور انگلسلتان    تأمینجایگاه حقوقی  بارةدر هنتیجدر

در برابلر تعهلد   های دریلافتنی   حسا ، دو شیوة انتقال قانونی و منصفانهدر هر ،باید گفت
شلود. بنلابراین در کشلور     ، ملی پرداخت حداق، مبلغی معین بله او منتقل   عام، به پیش

قلرارداد فلروش    ملالی از طریلا فاکتورینلگ    تلأمین ، آمریکاانگلستان نیز همانند کشور 
اسلت کله در مقابل،    های دریلافتنی   حسا د و در آن موضو  فروش نیز شو محسو  می

 گردد.   به وی منتق، می از سوی عام، مالی تأمین

 سیستم جانشینی قراردادی .2
ملالی از طریلا    تلأمین کشور فرانسه نیز از جمله کشورهایی است کله آملار اسلتفاده از    

هلای دریلافتنی و مطالبلات بیشلتر از      فاکتورینگ در آن باالست و در این کشور حسلا  
د. کشلور فرانسله   شلو  ملی ملالی اسلتفاده    تلأمین عنوان روشی برای  طریا فاکتورینگ به

هلای   انتقلال تعهلد بلرای انتقلال حسلا       کشورها کله سیسلتم حقلوقی   بیشتر برخال  
جانشلینی  »انلد، از سیسلتمی بله نلام      کار گرفته بهرا استفاده از فاکتورینگ  دردریافتنی 
بلللرای  (Conventional subrogation or subrogation conventionnelle) «قلللراردادی

البته بایلد   ند.ک  دریافتنی در آن استفاده میهای  مندی از فاکتورینگ و انتقال حسا  بهره
 هلای مختلفلی چلون تبلدی، تعهلد بلا تغییلر دائلن         در کشور فرانسله شلیوه   ،شد یادآور

(novation par changement de créancier) ،  واگلذاری طللت (Cession de créance ،)   انلوا
حقلوق تجلارت    ۀوسلیل  کله بله   (negotiable instruments) مختلفی از اسناد قابل، انتقلال  

حقوق یلا   برای انتقال (Fontaine, 1999, p.5) اند و جانشینی قراردادی سازماندهی گردیده
تنهلا جانشلینی قلراردادی بلرای انتقلال       یادشلده، هلای   طلت وجود دارد. در میان شیوه

 رود.   کار می های دریافتنی ناشی از آن در فاکتورینگ به های تجاری و حسا  سیاهه
 ةباشد و براسلاس قاعلد   م جانشینی قراردادی در حقوق مدنی روم میخاستگاه سیست

از سیسلتم جانشلینی    هلا  قعیلت مواز انصا  شناسایی و توسعه یافته است و در بسلیاری  
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اند. دکترین جانشلینی   نام برده (Creature of equity) «مخلوق انصا »عنوان  قراردادی به

 ؛گلذاری شلده اسلت    خوبی پایله  بوده و به امروزه در ارتباط نزدیک با مفهوم کلی ضمانت
لله   توانلد بله متعهلد    طور مستق، از اموال و حقوق اصی، می صورتی که یک تضمین به به

عنوان پیامد قانونی روابلط   بلکه به یست،منتق، شود. مفهوم جانشینی وابسته به قرارداد ن
رایج  ةشیو ی درسیستم جانشینی قرارداد .(Lee Ager, 1962, p.1شود ) طرح میطرفین م

کشورهای جهان همانند ایلران در قاللت قلراردادی بلرای جبلران       بیشترکاربرد خود در 
گلزار   گر جانشلین بیمله   بیمه ین صورت کهه اب شود؛ میگر استفاده  بیمهاز سوی خسارت 

ابلزار  روش کشور فرانسله   . باوجوداین،گردد گزار از عام، زیان می نسبت به مطالبات بیمه
 در فاکتورینگ اتخاذ نموده است. دریافتنیهای  حسا جانشینی قراردادی را برای انتقال 

و شلرایط   یافتهاختصاص  نهاد جانشینی قراردادیبه  فرانسهقانون مدنی  3250 ةماد
 3ده اسلت. بنلد   کلر بیلان   ،و تشریفاتی را که برای استفاده از آن الزم است رعایت گردد

کله   هنگلامی  -3باشلد:   موارد زیر جانشینی قراردادی می»دارد:  می مقرر گفته پیش ةماد
کند، شخ  ثال  جانشین او از حیل    متعهدله، طلت خود را از شخ  ثال  دریافت می

گونله   ها، از متعهد است. ایلن  حقوق، امتیازها، یا وثیقه ۀطرح دعوی علیه متعهد یا مطالب
 (.55، ص3120نوری، ) «گرددهد، اعالم زمان با ایفای تع و هم جانشینی باید صریحاً
پردازد، بدون اینکله آن   دین را به طلبکار می ، عام،یادشدهجانشینی  ۀبراساس نظری

 ااملا بل   ،رود باشد ازبلین ملی   نفع می را خریداری نماید. دین تاحدی که طلبکار در آن ذی
طلبکار به نفلع  کننده )عام،(، تمام حقوق  توافا صریح میان طلبکار )مشتری( و پرداخت

عام، برای اینکه او را قادر به دریافت بازپرداخت وجه از سوی بدهکار حلداکثر تلا مبللغ    
دهلد و   جانشینی تنها حا بازپرداخلت وجله را ملی    ۀزیرا نظری. ماند دین نماید، باقی می

درخواسلت   ،که خود به طلبکلار پرداختله اسلت   را تواند پرداخت مازاد بر آنچه  عام، نمی
دهنلده یلا    دیلن دیگلری اسلت، و وام    ةکننلد  که عام، تنها پرداخلت  این دلی،به  ؛نماید

تواند درجایی که بدهکار ورشکسلت   قانون نمیاز نظر . بر همین مبنا عام، یستخریدار ن
 .(POSEL,1982,p.11) شده رجلو  نمایلد   شود به طلبکار برای استرداد مبالغ پرداخت می

 subrogation receipt or) انشللینی معتبللریطلبکللار بایللد در روز پرداخللت، رسللید ج 

quinttance subrogative) را برای عام، صادر نماید (Boughida,2011, p.12 )ایکه به معن 
حقلوق، پرداخلت را    زمان بلا انتقلال   که عام، هم استیید انتقال حقوق و حاکی از آن أت

ثیر أاینکه چنین انتقالی تزمانی پرداخت تنها الزام مطلقی است برای  انجام داده است. هم
 . (Reczei, p. 10) قانونی داشته باشد
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دارد عام، تا میزانی کله بله طلبکلار     جانشینی در فرانسه که مقرر می ۀبرخال  نظری
بلا   جو  نماید، در سیستم انتقال تعهد )حقوق(تواند به بدهکار ر پرداخت نموده است می

توانلد بلرای    ویتی وجود ندارد و عامل، ملی  ، چنین محدشدتوجه به معنایی که قبالً بیان 
شده را بپردازد و خود بلرای دریافلت تملام میلزان      درصد میزان طلت منتق، 20مثال تا 

از  طلت به بدهکار رجو  نماید. همچنین در سیستم جانشینی قلراردادی پرداخلت بایلد   
ت توانلد در صلور   کله عامل، نملی    این معنه اعام، بدون حا رجو  صورت گیرد. ب سوی

 ؛ناتوانی بدهکار از پرداخت دین به طلبکار برای بازپرداخت مبالغ پرداختی رجلو  نمایلد  
توانند ذکر کننلد کله    طرفین قرارداد فاکتورینگ می ،حالی که در سیستم انتقال تعهد در

با حفظ حا رجو  در صورت ناتوانی بدهکار از پرداخت صلورت  و عام، از سوی پرداخت 
بلرخال  سیسلتم جانشلینی قلراردادی، در سیسلتم       اینکله  دیگرذکر شایان  ۀگیرد. نکت
های دریلافتنی الزم نیسلت و طلرفین        زمانی پرداخت برای انتقال حسا هم انتقال تعهد

 د که پرداخت مدتی بعد از انتقال صورت گیرد.کننتوانند توافا  می

 مالی فاکتورینگ در حقوق ایران تأمینماهیت حقوقی 
و  در توسعه مالی از طریا فاکتورینگ تأمیناستفاده از  که نیازمندمث، ایران  کشورهایی

از لحلا  حقلوقی توجیله نماینلد. ایلن       نخسلت ، بایلد آن را  هستندتسهی، تجارت خود 
اید یا با استفاده از قلوانین  نم که استفاده از آن را مجاز می خاصتوجیه یا با وضع قوانین 

ده اسلت  شل ها مجاز  آن براساسهای قراردادی که  و توجیه آن براساس قواعد و قالت عام
 پس. نیست یادشدهقرارداد  خصوصقوانین خاص در  دارایگیرد. کشور ایران  صورت می

 کنیم. اساس مقررات عمومی سوق پیدا می دوم و توجیه حقوقی آن بر ۀناچار به گزین به
مالی را به تأمین در قرارداد فاکتورینگ برای اینکه عام، بتواند خدمات خود از جمله 

. چنلین واگلذاری و   داردهای دریافتنی بله او   واگذاری حسا  به نیاز ،مشتری ارائه نماید
 گیلرد.  بلر آن قلرار ملی    د که تمام ساختار قرارداد فاکتورینگشو انتقالی سپس ابزاری می
فاکتورینلگ   در خصلوص  یکشورهایی که مقررات خاص بیشتراین همان دلیلی است که 

باشد برای  طلت میشان که حاکم بر انتقال  طور سنتی، اساساً به قواعد موضوعه بهندارند، 
قلوانین   نبلود به دلیل،  در ایران نیز . (Osma, 2010, p.7) شوند متوس، می توجیه حقوقی

فاکتورینلگ مبتنلی   تأمین مالی اساس قرارداد و نیز ازآنجایی که  خاص حاکم بر موضو 
باشد، رجو  به قوانین عام حاکم بر انتقلال   یا مطالبات میهای دریافتنی  بر انتقال حسا 
 رسد. نظر می مطالبات موجه به
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سیس انتقال طلت در أاهمیت فراوان موضو  انتقال طلت در دنیای امروز، به ت باوجود

ه و حتلی در فقله نیلز مبحل  مسلتق، و      شلد متون و نصوص قانونی کشور ملا تصلریح ن  
حلال هلم در    این . با(32، ص3123توکلی کرمانی، ) است نیافتهمجزایی به آن اختصاص 

 ۀهای قراردادی مقرر شده است کله در دو دسلت   فقه و هم در قوانین موضوعه ایران قالت
 ،تواند انتقال یابلد. در ادامله   ها طلت می گیرند و تحت آن عقود معین و ایرمعین قرار می

بررسلی  را  یادشلده ی قلراردادی  ها ای قرارداد فاکتورینگ و هریک از قالت طور مقایسه به
قاب،  یادشدههای قراردادی  ببینیم آیا قرارداد فاکتورینگ تحت قالت هنتیجدرتا  کنیم می

از را تلوان آن   کدام قاللت قلراردادی ملی    در جوا  مثبت است،؟ اگر یا خیر توجیه است
 لحا  حقوقی توجیه نمود؟

 مالی فاکتورینگ و عقود معین تأمین .1
 تبدیل تعهد (الف

شلده   ق رومیان دارد و وارد حقوق ایرانتبدی، تعهد عم، حقوقی است که ریشه در حقو
 است. تبدی، تعهد بله ایلن معناسلت کله     قانون مدنی ایران درا گردیده 232 ةو در ماد

نمایند تا آن را در برابر ایجاد تعهد جدید با تغییلر در   طرفین یک تعهد موجود توافا می
 ۀساقط نماینلد. تبلدی، تعهلد اساسلاً وسلیل      طلبکار و بدهکار تعهد قبلی،موضو ، سبت، 
و با انتقال تعهد و طلت کله در آن یلک تعهلد بلا تملام خصوصلیاتش        استسقوط تعهد 
 .باشد مییابد متفاوت  انتقال می

از جمله تبدی، تعهد  آن،تبدی، تعهد در مفهوم اصلی و رومی خود در هریک از انوا  
نیازمند رضایت هردو طر  برای اسقاط تعهد قبلی و ایجاد تعهد جدیلد   ،ربا تغییر طلبکا

قانون ملدنی   232 ةماد ،دانان با تفاسیر مختلف معتقدند حال برخی حقوق این باشد. با می
الذمله   شود کله متعهدلله ملافی    با بیان اینکه تبدی، تعهد وقتی محقا می 1ایران در بند 

توجله   به تبدی، تعهلد ، ساساً نظر به انتقال طلت داشتهنماید، ا متعهد را به کسی منتق، 
و اعم اسلت   تبدی، تعهد با مفهوم رومی توجه نداردبه یا  (117، ص3172امامی، ندارد )

. (101ص ،3126کاتوزیلان، از تغییر تعهد به سبت ارکان آن و اسلقاط و تجدیلد تعهلد )   
ان تبدی، تعهلد  شده تحت عنویاد 232اینکه مادة  البته نظر مخالفی نیز وجود دارد و آن

عنوانی که از حقوق خارجی وارد حقوق کشور ما شده است و ناگزیر در تفسلیر   ؛باشد می
 و آن را براساس مفهلوم اصللی معنلا کلرد     ،حقوق خارجی عم، ۀبر پایباید و توضیح آن 

 .(33، ص3130یزدانیان، )
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طلبلی کله در قلرارداد    تواند با انتقلال   تبدی، تعهد در مفهوم اصلی و رومی خود نمی
ه گیرد یکی دانسته شود، زیرا انتقال طلت در قرارداد فاکتورینگ بل  فاکتورینگ صورت می

و بلدون رضلایت    ت است که طلت با تمام اوصا  خلود اعلم از مزایلا و معایلت    ین صورا
سقوط تعهلد قبللی و ایجلاد تعهلد     به  یبدون اینکه نیاز ؛شود بدهکار به عام، منتق، می

ق.م. بلرای   232 ةماد 1این، حتی اگر ما با توجه به بند  بر افزونباشد. داشته  وجودد جدی
تبدی، تعهد مفهوم جدیدی ایر از مفهوم روملی آن قائل، شلویم و آن را شلام، انتقلال      

ق.م.  231 ةملاد  زیلرا  ؛تواند با فاکتورینگ یکی دانسته شلود  باز هم نمی، طلت هم بدانیم
د سابا به تعهد الحا تعلا نخواهد گرفلت مگلر اینکله    تضمینات تعه»بیان نموده است: 

در انتقال طللت بله مفهلوم    که حالی  در .«طرفین معامله آن را صراحتاً شرط کرده باشند
د، تضمینات بلدون للزوم   گیر یعنی آنچه که در قرارداد فاکتورینگ صورت می ،اصلی خود

 یابد. نتقال میبه عام، ا عنوان تبعات حسا  دریافتنی توافا صریح طرفین به

 حواله (ب
موجت آن طلت شخصی از ذمله   حواله عقدی است که به» :دارد ق.م. مقرر می 721 ةماد

گردد. مدیون را محی،، طلبکار را محتال، شلخ    مدیون به ذمه شخ  ثالثی منتق، می
علیله )شلخ     کند که محلال  ق.م. نیز بیان می 727 ةماد .«گویند علیه می ثال  را محال

انتقلال تعهلد    ۀ. حواله در حقوق ملا وسلیل  نباشد تواند مدیون به محی، باشد یا میثال ( 
حلال،   ایلن  بلا  (.262، ص3126کاتوزیلان، )منفی تعهد یعنی انتقال دین ةالبته چهر ؛است

توانلد از لحلا  طلبلی کله      عقد حواله ملی  ،علیه مدیون به محی، باشد که محال هنگامی
انتقلال طللت    ۀعنلوان وسلیل   به ،دهد ه محتال حواله میعلیه دارد و او را ب محی، از محال

 درنظر گرفته شود.
برای اینکه حواله محقلا   علیه ق.م. در عقد حواله، رضایت محال 725 ةبا توجه به ماد

حالی که در انتقال طلت به معنای واقعی خود کله سلاختار    در ؛شود الزم و ضروری است
در حوالله الزم   بلراین،  افلزون . یسلت الزم ن رضایت مدیون ،فاکتورینگ بر آن مبتنی است
طلت داشلته باشلد و در مقابل، بله محتلال       )محال علیه( است که محی، از مدیون خود

فروشلنده   ،درحالی که در فاکتورینگ ؛بدهکار باشد تا انتقال طلت در حواله صورت گیرد
مل، انتقلال   به عام، بدهکار نیست و فقط از خریدار )بلدهکار( طللت دارد و آن را بله عا   

عنوان ابلزاری بلرای فاکتورینلگ     تواند به حواله نمی گفته، پیشدهد. با توجه به دالی،  می
 د.شواستفاده 
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 بیع طلب (ج

اعتبار حقوقی و شرعی آن در میان  خصوصفروش طلت از جمله موضوعاتی است که در 
قلانون   112 ةملاد  زیادی صلورت گرفتله اسلت.    های دانان مدنی بح  و حقوق 33نهایفق

بیع عبلارت اسلت از تملیلک علین بله علوض       »کند:  ع را به این نحو تعریف میمدنی بی
 شلمار د و در شلو  دانید طلت جزء حقلوق ملالی محسلو  ملی     طور که می همان«. معلوم

 ،ملادی و ململوس اشلاره دارد    ءطور معمول به شی گیرد و با عین که به تعهدات قرار می
شلود.   طللت از تعریلف بیلع خلارا ملی      ،جه بله ظلاهر ملاده   بنابراین با تو است؛متفاوت 

حال، ازآنجایی که در تفسیر مواد قانون مدنی باید به عر  معلامالتی جامعله توجله     این با
ق.م.  150 ةمعتقدند که تفسیر این ماده بایلد بلا توجله بله ملاد      دانان حقوق بیشتر ،کرد

بیللان  یادشللده ةمللاد .(137، ص3172امللامی، ؛ 31، ص3127)کاتوزیللان،  انجللام شللود
 ءطلور کللی از شلی    مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشا  یا مقدار معلین بله  »دارد:  می

نیلز   گاندانان که نگارنلد  نظر این حقوق .«الذمه باشد فی االجزاء و همچنین کلی  متساوی
را  الذمله بیلع طللت    کار بردن عبارت کلی فی گذار با به که قانون بودهاین  اند، با آن موافا

 مجاز شمرده است.
پول و اعتبار در چهارصلد و   مجاز شمردن بیع طلت، شورای برای باال،بر تفسیر  افزون

موقلت تنزیل، اسلناد و اوراق     ۀنامل  آیلین  26/2/3163خود ملورخ   ۀهفتاد و یکمین جلس
موجت آن بیع طلت ناشی از اسناد تجلاری مجلاز    تصویت رسانده است که به تجاری را به
بلا   غلایر در شورای نگهبان نیز مطرح و به اکثریلت آرا م  هنام آییناین است. شمرده شده 

اعتبلار حقلوقی و    دربلارة ین صورت به اختالفات ه او ب شر  و قانون اساسی شناخته نشد
 : آمده است مرکزی بانکشورای نگهبان به  ۀدر نام  شرعی بیع طلت پایان داده شده است.

نامله موقلت تنزیل، اسلناد و      ینیآ 5/30/3163خ / ه مور2111 ةشمار ۀعطف به نام»
 26/2/3163چهارصد و هفتاد و یکملین ملورخ    ۀاوراق تجاری )خرید دین( مصو  جلس

رسمی شورای نگهبان مطرح و ملورد بحل  و بررسلی     ۀشورای پول و اعتبار که در جلس
 «قرار گرفت و با اکثریت آراء مغایر با موازین شرعی و قانون اساسی شناخته نشد

 گفتله  پلیش  ۀنامل  آیلین  ،مبنا و مجوز صریح قانونی برای خرید دینش 3123تا سال 
جمهوری اسالمی ایلران در   ۀپنجم توسع ۀسال پنج ۀقانون برنام ش3123اما در سال  ،بود

                                                           
ه را کل   اعتباری چنین بیعی )شافعی( تلا اعتبلار مطللا آن    های فقیهان مختلف است و از بی دیدگاه.  33

شلود. بلرای توضلیح بیشلتر      بیشتر فقهای حاضر و برخی فقهای گذشته به آن معتقدند، شام، می
 .13-12، ص 3133ر.ک. مالکریمی، 
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ملالی در   تلأمین منابع ملالی و اسلتفاده از ابزارهلای نلوین      تأمینراستای رفع مشکالت 
به عقود مندرا در فص، سوم قلانون عملیلات   »مقرر نمود:  32 ةبانکداری اسالمی در ماد

نامله   شلود. آیلین   بانکی بدون ربا، عقود اسالمی استصنا ، مرابحه و خرید دین اضافه ملی 
ین ترتیت بیع طلت )خرید دیلن( رسلماً   ه او ب« رسد اجرایی به تصویت هیات وزیران می

وان یلک عقلد مسلتق، اضلافه     عنل  بله ش 3162به قانون عملیات بانکی بدون ربا مصلو   
ت وزیران رسید و ئتصویت هی بهدر پی آن قانون برنامه  32 ةاجرایی ماد ۀنام گردید. آیین

، هناملل آیللینایللن  30 ةاسللاس تکلیللف مقللرر در مللاد شللورای محتللرم پللول و اعتبللار بللر
و  هلزار و یکصلد   تبصلره در یلک   2ملاده و   32العم، اجرایی عقد خرید دین را در  دستور

بلر   ش3130هلا از سلال    تصویت نملود. بانلک   25/5/3130مورخ  ۀهشتمین جلس و یست 
بانک مرکزی، عملیات خرید دین ناشلی از   ابالایۀالعم، اجرایی خرید دین  مبنای دستور

 دهند.   اسناد تجاری را انجام می
خرید دین قراردادی اسلت کله بله    » العم، اجرایی خرید دین، دستور 3ة براساس ماد

صلورت   بله  دار بدهکار را به کمتر از مبللغ اسلمی آن   ثالثی، دین مدت موجت آن شخ 
نیلز  مالی از طریا فاکتورینگ  شام، تأمیناین تعریف  .«کند نقدی از داین خریداری می

آن  ةملدت فروشلند   های تجاری کله حلاکی از مطالبلات کوتلاه     که در آن سیاههشود  می
دستورالعم، نیز بیان نموده است که دیون  6 ةگیرند. ماد فروش قرار می ضو مو ند،هست

یعنی سررسلید   ؛مدت باشند کوتاه گیرند باید اصوالً فروش قرار می ضو و مطالباتی که مو
 رو بله  روسال باشد که در فاکتورینگ نیز با فلروش دیلونی از ایلن نلو       ها کمتر از یک آن

 هستیم.  
مبللغ اسلمی   »مقرر نملوده اسلت:    یادشدهالعم،  دستور 3 ةماد ةتبصراز سوی دیگر، 

رقمی است که در متن اسناد و اوراق تجاری ذکر گردیده است و حلاکی از میلزان دیلن    
نیلز در تعریلف اسلناد و اوراق تجلاری بیلان       گفتله  پلیش العم،  دستور 1 ةماد«. باشد می
گلردد کله    د و اوراق بهادار اطالق ملی اسناد و اوراق تجاری به آن دسته از اسنا»کند:  می

، دیلن  1 ةبنلابراین بلا توجله بله ملاد      ؛«مفاد آن حاکی از طلت حقیقلی متقاضلی باشلد   
 رسد باید ناشی از اسناد و اوراق تجاری باشد.   داری که به فروش می مدت
اسلناد و اوراق دارای دو  ایلن  کله   یلادآور شلد  اسناد و اوراق تجاری باید  خصوصدر 

اسلناد و   ۀاسلناد و اوراق شلام، کلیل   ایلن   ،د. در معنای علام نباش و خاص میمعنای عام 
حسلا (،   )صلورت  تجلاری  ۀاز قبی، سلیاه  شوند؛ میکه در تجارت مبادله  هستنداوراقی 

ام، قبض انبار، اوراق بهادار، بارنامه، چک، سفته و برات. در معنای خاص اسناد تجاری ش
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از بسیاری جهات به بلرات  : »کرده استی بیان اسکینکه  طور شوند که همان اسنادی می

انلد از   طلور عملده عبلارت    بر خود بلرات بله   آن را دارند و عالوه ةاند و خصای  عمد شبیه
ای است که در ملورد آنهلا،    گونه های مشترک برات، سفته و چک به سفته و چک. ویژگی

اده کلرد. ایلن اسلناد    اسلتف « اسناد براتی»توان از عنوان  جای عنوان اسناد تجاری، می به
اند؛ ارزش آنها به پلول جلاری، در خودشلان ذکلر شلده اسلت؛        جملگی قاب، ظهرنویسی

اند و در مدت کوتاهی قاب، پرداخت هستند. ولی آنچه این اسناد  یک تعهد نقدی ةنمایند
اسلکینی،  ) «کند، ویژگلی تجریلدی تعهلدات ناشلی از آنهاسلت      را از اسناد دیگر جدا می

 (.6، ص3126
فروشلنده در فاکتورینلگ در    از سلوی تجاری یعنی آنچه کله   ۀست که سیاها ستدر

بله دلیل، اینکله فاقلد قابلیلت       ،شلود  مالی عام، به او فروخته ملی  تأمینمقاب، خدمات 
اسناد تجاری به معنای خلاص   ءجز ،باشد ظهرنویسی و ویژگی تجریدی بودن تعهدات می

 1 ةاسلناد تجلاری بله معنلای علام و آنچله کله ملدنظر ملاد          ءاملا جلز   ،گردد تلقی نمی
تنها ویژگلی الزم بلرای    1 ةزیرا ماد ؛دشو  میشمرده العم، اجرایی خرید دین بوده  دستور

که مفاد اسناد و اوراق باید حاکی از  جاری مشمول آن را این دانسته استاسناد و اوراق ت
 .ستجاری دارات ۀاین ویژگی را سیاه وطلت حقیقی متقاضی باشد 

تواند بلا حلا رجلو  یلا بلدون حلا رجلو  بله          مالی از طریا فاکتورینگ می تأمین
دارد:  در هملین راسلتا مقلرر ملی     گفتله  پیشالعم،  دستور 7روشنده صورت گیرد. مادة ف
توانند ضمن تنظیم قرارداد خرید دین، فروشنده دیلن را متعهلد کننلد کله      می ها  بانک»

سبت به پرداخت دین اقدام ننماید، وی متعهلد بله پرداخلت    هرگاه مدیون در سررسید ن
از امکان تنظیم قرارداد فاکتورینگ با حا رجو  و بلدون رجلو     یادشده ةماد .«آن باشد
تواند با تنظیم قرارداد فاکتورینگ بلا   ها را فراهم کرده است. بنابراین عام، می بانک سوی

بله   ،نمایلد  خلت دیلن خلودداری ملی    حا رجو ، در سررسید هنگامی که بدهکار از پردا
 فروشنده رجو  و مبالغ پرداختی را از وی استرداد نماید.  

مالی از طریا فاکتورینگ  تأمینخدمات  ۀ، ارائگفته مطالت پیشبا توجه به  ه،نتیجدر
هلای دریلافتنی یلا مطالبلات ناشلی از       که اساس آن مبتنی بر انتقلال و فلروش حسلا    

در قاللت   ،با حا رجلو  و بلدون حلا رجلو      آن، دو نو در هر است،های تجاری  سیاهه
 . استپذیر  ها امکان بانکاز سوی العم، اجرایی خرید دین )بیع طلت(  مقررات دستور
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 11 ۀمالی فاکتورینگ و قرارداد خصوصی ماد تأمین .2
هنگامی که قرارداد انتقال طلت در قالت عقود معین ممکن نباشد یا طرفین نخواهنلد در  

ق.م. کله مقلرر    30 ةعقد معینی طلت را انتقلال دهنلد، انتقلال طللت تحلت ملاد      قالت 
اند، درصورتی که  قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده» دارد: می

ماده برای تراضلی و  این زیرا  ؛باشد پذیر می امکان ،«مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است
 تلأمین اعتبلار قائل، شلده اسلت.      ،توافا ضو و قالت مونظر از شک،  ها صر  توافا اراده

ملاده  هملین  باشلد تحلت    مالی از طریا فاکتورینگ نیز که مبتنی بر انتقلال طللت ملی   
 ةفروشلند  میلان مالی از طریا قلرارداد فاکتورینلگ کله     تأمینپذیر است. بنابراین   امکان
در قاللت بیلع طللت کله     اینکه  بر افزوند، شو  )تسهیالت گیرنده( و عام، منعقد می طلت

توانلد صلورت گیلرد، در قاللت قلرارداد       ملی  اسلت تحت دستورالعم، اجرایی خرید دین 
 .باشد میپذیر  ق.م. نیز امکان 30 ةخصوصی تحت ماد

 تلرین کلارکرد نهلاد فاکتورینلگ     تلرین و معملول   ملالی مهلم   تأمیناست که  درست
این، ایلن نهلاد   وجود، بلا اسلت تجلارت بسلیار ملؤثر     ۀباشلد کله در تسلهی، و توسلع     می

ها در تجارت تاثیرگذار هستند و عبارتند  آن ۀهم کهکارکردهای مختلف دیگری نیز دارد 
خصوصلیت  به و وصول مطالبات. در این پژوهش  ،از: تضمین مطالبات، اداره و حسابداری

نیز در  یادشدهحال، کارکردهای دیگر نهاد  این با توجه شده است؛ مالی فاکتورینگ تأمین
توان گفلت ماهیلت    قرار گیرد و بر همین اساس می د نظرصیف نهاد فاکتورینگ باید متو

طور موردی و متناست با کارکردهایش بررسی گردد. دو حالت  قرارداد فاکتورینگ باید به
 :شود میشرح داده  اینجاکه در  است متصور
ملالی   نتلأمی ملثالً   .قرارداد فاکتورینلگ واجلد یلک کلارکرد باشلد     که هنگامی  (الف
تواند یا در قالت عقد معین بیع طلت )خرید دین( یا به عنوان قرارداد خصوصی تحت  می
تواند تحت قرارداد وکالت یا تحلت   ق.م. انجام گیرد، یا اینکه وصول مطالبات می 30 ةماد
طلور   سلایر کارکردهلا نیلز بایلد ماهیلت آن بله       خصوصق.م. صورت پذیرد. در  30 ةماد
بلا   تطلابا ر کارکردها، هنگامی کله قابل،   دیگ خصوصیه شود. در بررسی و توج صداقیم

ها به عنوان یک  تواند برای توجیه اعتبار حقوقی آن ق.م. می 30 ةعقود معین نباشند، ماد
 قرارداد خصوصی مورد توجه قرار گیرد.

زملانی کله یلک     .دو یا چند کلارکرد باشلد   دارایهنگامی که قرارداد فاکتورینگ  ( 
اداره و حسلابداری مطالبلات( را    ،مالی تأمینورینگ دو یا چند کارکرد )مثالً قرارداد فاکت

ارائه داد. راهکلار اول   توان دو راهکار برای تعیین ماهیت در این حالت می ،باهم دارا باشد
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ممکلن،   انلوا  االلت از بلین    نلو  بلا یلافتن    ،آن را عقد مرکت تلقی نموده این است که

ماهیت آن را تعیین نماییم. مثالً قرارداد فاکتورینگ هم شام، بیع مطالبات گلردد و هلم   
گیرد. بنابراین بیع را در  شام، اداره و حسابداری مطالبات که تحت قالت معینی قرار نمی

بلر آن بلار کنلیم. راهکلار دوم کله      را قرارداد موردنظر االت تلقی نملاییم و احکلام بیلع    
این است که آن را عقلد واحلدی    ،ندندا می درستو آن را  هستندبا آن موافا  گاننگارند

هرچند کارکردهلای مختللف را    ،انشایی طرفین خلا امر واحد ةچراکه اراد ؛تلقی نماییم
طلرفین قلرارداد    ةبلرخال  اراد  ،آن را عقد مرکت تلقی نملاییم  اگر ،در نظر داشته است

های مختلف تحت عقد معینلی قلرار    ویژگی بااد واحد زآنجایی که قرارداو  ،ایم دهکرعم، 
 ق.م. دانست. 30 ةتحت ماد گیرد، باید آن را نوعی قرارداد مین

 نتیجه 
شده مالحظه گردید، در سطح جهلانی نظلام حقلوقی کشلورها بلرای       های انجام با بررسی

اول کله در  انلد. رویکلرد    استفاده از تأمین مالی فاکتورینگ دو نو  رویکرد را اتخاذ کلرده 
انتقلال   قاللت حقلوقی   رود، استفاده از نهادی بلا عنلوان   کار می به کشورهای جهان بیشتر

وری از تسلهیالت تلأمین ملالی     باشد که بلرای بهلره   طلت یا انتقال جنبۀ مثبت تعهد می
 انلد  ها قوانین آمریکا و انگلیس بررسی شلده  ای اتخاذ شده است و از میان آن چنین شیوه
رهایی که هم از لحا  کیفیت قلوانین و هلم از لحلا  آملار در اسلتفاده از      به عنوان کشو

چنین نهادی برجسته هستند و مشاهده شد که در این کشورها طللت بله عنلوان ملالی     
تواند در برابر مابازا که همان خدمات تلأمین ملالی از سلوی     شود که می باارزش تلقی می

دیگلری بله نلام جانشلینی قلراردادی در      فرانسه رویکرد  عام، است، منتق، گردد. کشور
رو نیسلتیم،   بله  که در آن با انتقال تام طللت رو  برد کار می به ة یادشدهمالی به شیو تأمین

مقلام   بلکه عام، تا میزانی که به طلبکار پرداخت نموده اسلت بلا رعایلت شلرایطی، قلائم     
 .شود  طلبکار در دریافت وجه از بدهکار می

پیشرفته در این حوزه که استفاده از فاکتورینگ و مشلخ   های  ایران برخال  کشور
بهلره اسلت. بلاوجوداین،     کند، از قوانین خاص بلی  نمودن جوانت حقوقی آن را تجویز می

تلوان   برای استفاده از این نهاد و قدرتی که در تسهی، و توسعۀ تجارت دارد، در ایران می
ابه ایلران کله دارای قلانون خلاص     حلی همانند آنچه که در کشورهای مش با توس، به راه
کنند، مسلئلۀ نبلود قلانون خلاص را حل،       حال از این نهاد استفاده می این نیستند، ولی با

ملالی از طریلا فاکتورینلگ     تلأمین که ساختار  نمود. در این کشورها با پذیرش این ایده
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 ةملالی بله شلیو    تلأمین منلدی از تسلهیالت    بلرای بهلره  ، باشد مبتنی بر انتقال طلت می
یعنی همان ابلزاری کله در    ،باشد از مقرارت عمومی که حاکم بر انتقال طلت می یادشده،
تلوان بلر مبنلای     ایران نیز می. در کنند  استفاده می ،رود کار می کشورهای جهان به بیشتر

با مراجعه به مقررات علام   .ودمانتقال طلت رجو  ن به قواعد و مقررات حاکم بر این شیوه
طللت   حلال  ایلن  عنوان انتقال طلت وجود ندارد؛ با در ایران قالبی تحت شود شخ  میم

 .استعنوان عقود معین و ایرمعین قاب، انتقال  باهای قراردادی دیگری  تحت قالت
تواند انجام گیرد بلا قلرارداد    ها انتقال طلت می ای عقودی که در آن با بررسی مقایسه

ملالی از طریلا    تلأمین انتقال طلت در گردید در ایران تأمین مالی فاکتورینگ، مالحظه 
تواند با تبدی، تعهد از طریلا تغییلر دائلن و حوالله انجلام گیلرد، وللی         فاکتورینگ نمی

 تواند تحت بیع طلت درصورتی که شرایط بیع رعایت گردد و نیز به عنوان قلراردادی  می
تلرین و   ملالی یکلی از مهلم    نتأمیوجود اینکه  ق.م. صورت پذیرد. با 30 ةنام تحت ماد بی
و ایلن نهلاد    یسلت اما تنها کلارکرد آن ن  ،باشد ترین کارکردهای نهاد فاکتورینگ می رایج

توجله قلرار گیلرد.     ضلو  های دیگری نیز دارد که باید در توصیف ماهیلت آن مو  کارکرد
طور موردی و متناست بلا کارکردهلایش انجلام     توصیف نهاد فاکتورینگ باید به ،درنتیجه

 در هملان قاللت توجیله    ،با عقد معینی در قانون باشلد  تطاباصورتی که قاب،  یرد و درگ
ق.م. 30 ةتوانیم آن را به عنوان قرارداد خصوصی تحلت ملاد   صورت می درایر این .نماییم
با نظم عمومی  ،اینکه قواعد عمومی قراردادها در آن رعایت شده رمشروط ب کنیم؛توجیه 

 باشد.   نداشته تیمخالفهم و اخالق حسنه 
ر کارکردهلای آن در پرتلو   دیگل ملالی فاکتورینلگ و    تلأمین وجود اینکله  با درنهایت،

گذار ایرانی از وضع  د که قانونشو ، اما این سبت نمیاست شدنی مقررات فعلی ایران انجام
نیاز باشد. وضع قانون خاص و تصریح بله شناسلایی نهلاد     آن بی خصوص قانون خاص در
توانلد بسلیار    تجارت ایلران ملی   ۀکردهای مختلف آن در تسهی، و توسعفاکتورینگ و کار

 شود.ثر واقع ؤم
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