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 چکیده
بات ز مطالافاکتوینگ قراردادی مستمر است که فروشندگان کاال/ خدمات با واگذاری تمام و یا قسمتی 

اموری  تمکن اسنمایند. عالوه بر تأمین مالی، مخویش به شرکت پذیرنده )فاکتور( خود را تأمین مالی می
ی رغم دد. علنظیر حسابداری، وصول مطالبات و حمایت  در برابر قصور بدهکار نیز به فاکتور تفویض گر
در این  نگذاریپیشینه دیرینه وضع مقررات در خصوص فاکتورینگ در بسیاری از کشورهای جهان، سابقه قانو

ثر استفاده از قانون حداک 8ماده  اولین بار به موجبخصوص در کشورمان به سه سال می رسد. این قرارداد 
ت قانونگذاری به  نحو صریح در ادبیا 1398مصوب و حمایت از کاالی ایرانی توان تولیدی و خدماتی کشور
ظام حقوقی و مالی ، با شرح بیشتری به ن1399نامه اجرایی ماده مزبور در سال ایران مطرح و با تصویب آیین

ای، نهع کتابخاگیری از منابتحلیلی و  با بهره -رآنیم تا با روش توصیفی؛در این نوشتار بایران معرفی گردید
است؛  توانسته ن نامهماهیت این قرارداد در نظام  حقوقی ایران را ارزیابی نموده و  بررسی نماییم آیا  آیی

 قرارداد  فاکتورینگ را با استانداردهای بین المللی وارد نظام  حقوقی ما نماید؟
یسته جا و با مری بهه عمل آمده، اگر چه ورود  قرارداد فاکتورینگ به ادبیات قانونگذاری ما، احسب پژوهش ب

 ول جهانیرد معماست؛ اما آیین نامه حاضر آنچنان که باید، نظام حقوقی ما را در  مسیر پیوستن به رویک
یان کارفرما امه برنکز آیین محدود نمودن  اثر قرارداد فاکتورینگ به واگذاری مطالبات، تمرپیش نبرده است. 

ن و عدم تبیین قانو 2دولتی،  لزوم  انعقاد قرارداد  به صورت سه جانبه  توسط اشخاص غیر موضوع ماده 
ح آن هت  اصالجدقیق ویژگی های مطالبات  قابل واگذاری، از ایرادات آیین نامه هستند که پیشنهاداتی  

 ارائه گردید.  
 

 تأمین مالی، عامل، فاکتورینگ، واگذاری مطالبات  ،انتقال طلبکلید واژگان:  

 :JEL G18, G23, K22طبقه بندي

                                                                                                                   
    (نویسنده مسئول)ی وه حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتدانشجوی دکتری گر 1

dibajafari1@gmail.com                    
 m_amini@sbu.ac.ir                                            دانشگاه شهید بهشتیدانشیار گروه حقوق خصوصی  2
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 مقدمه 

باشد. ریسک اعتباری امروزه یکی از دغدغه های اساسی فعاالن درعرصه تجارت، مدیریت ریسک می

های پیش روی آنهاست. از با توجه به ناگزیری معامالت اعتباری در تجارت کنونی، از اهم ریسک

المللی مستلزم تأمین مالی هستند با این وصف، دلیل اهمیت دیگر، اکثریت معامالت بین سوی

 Externalوصول مطالبات که یکی از اقسام تأمین مالی خارجی ) فاکتورینگ یا کارگزاری

financing(،از طریق حسابهای دریافتنی است ) VioricaZurcu,2010: 8گردد. (؛ آشکار می

تواند در نماید و هم میگی مهم را دارد که هم  شرکتها را تأمین مالی میفاکتورینگ این  ویژ

و به لطف همین ویژگی، امروزه اثر چشمگیری در  مدیریت ریسک اعتباری، نقش شایانی ایفا نماید

تسهیل تجارت در کشورها دارد. بسیاری فاکتورینگ را بهترین جایگزین برای وام بانکی تلقی 

(.در خصوص ماهیت قرارداد فاکتورینگ، رویکردهای Konvisarova, 2020: 503اند)نموده

متفاوتی اتخاذ شده است. برخی آن را در قالب انتقال طلب جای داده و بررسی نموده اند. با این 

توان آن را همانند اموال عینی نمایند که میطلب را به عنوان مال غیر عینی تلقی می تعبیر آنها

وقی فرانسه در قالب جانشینی قراردادی به آن پرداخته است و تعبیرآن به نظام حق منتقل نمود.

ال دارای سابقه تاریخی است. بدیهی است، برگزیدن هر قرض همراه با وثیقه نیز در کشورهای کامن

باشد.  یک از عقود دیرینه حقوق  مدنی به عنوان ماهیت قرارداد فاکتورینگ، واجد تبعات عملی می

ی ما، این نهاد اگر چه در سالیان اخیر مورد بحث و نظر برخی از صاحبنظران واقع در نظام حقوق

گردیده و مقاالت معدودی در خصوص آن نگاشته شده است، لکن از سبقه قانونگذاری چندانی 

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و  8باشد. در واقع عنوان فاکتورینگ در ماده برخوردار نمی

نامه ماده فوق الذکر در ودر آیین 1به ادبیات تقنینی کشورمان اضافه  1398ر در سال خدماتی کشو

 ، به نحو دقیقتری متبلور گردیده است.1399سال 

که منجر به کاهش میزان کلی تجارت در جهان شد؛ انتظار  19الزم به ذکر است، با رواج کوید 

ه گردد؛ لکن بر خالف تصورات، درسال رفت، فاکتورینگ با افول عظیمی در سطح جهانی مواجمی

                                                                                                                   
( قانون برگزاری مناقصات و در چهارچوب 10ـ تأمین کنندگان کاال و خدمات مجازند با استناد به ماده) 8ماده 1

مطالبات قراردادی محقق شده و تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری )فاکتورینگ(، تمام یا بخشی از 

محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث)پذیرندگان( اعم از بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند. 

در صورتی که تأمین کننده، مطالبات را به ثالث واگذار کند، کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، 

نامه  اجرائی رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری)فاکتورینگ( هستند. آیین و یا تعاونی مکلف بهعمومی

این ماده حداکثر ظرف مدت چهارماه پس از ابالغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور 

 رسدشود و به تصویب هیأت وزیران میاقتصادی و دارایی تهیه می
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مشابه چنین وضعیتی در  ( FCI, 2020: 2شاهد رشد نرخ آن در سرتاسر جهان بودیم)  2019

نیز رخ داده بود؛ کارایی قرارداد فاکتورینگ در شرایط بحرانی، اهمیت آن   2008بحران مالی سال 

از عرصه ملی فراتر گذاشته و شاهد را  دوچندان می نماید؛  ضمن اینکه امروزه فاکتورینگ گام 

ا به منظور تداوم فعالیت در عرصه تجاری جهانی، فعالیت شرکتهای فاکتور بین المللی هستیم. لذ

الزم است بستر حقوقی مناسب آن فراهم آید و با  توجه به  اقتضائات  هر نظام حقوقی، بومی سازی 

 د.گردد. این مهم، ضرورت پژوهش حاضر را  آشکار می ساز

ای قاله( در م1395در خصوص پیشینه پژوهش حاضر، الزم به  توضیح است، نصیری و مالزهی)

تاً حو نسبرا به ن "ماهیت قرارداد فاکتورینگ"با عنوان  ماهیت حقوقی عاملیت بین المللی،  

(  در 1395اند. مراتب مزبور، همچنین توسط مهدوی ثابت و شاکری)مبسوطی از نظر گذرانیده

ده شده ث گذاربه بح "بررسی ماهیت حقوقی و آثار  فاکتورینگ در حقوق  آمریکا و انگلیس" مقاله 

دوین تقاله در م "بررسی تطبیقی کنوانسیون عاملیت بین المللی در حقوق ایران "است . همچنین 

همچنین  و  "روابط حقوقی اطراف قرارداد فاکتورینگ"(صورت گرفته و 1386شده توسط باباپور )

رح گردیده ش( 1393این قرارداد در دو مقاله  مستقل از فیضی چکاب و درزی  ) "یت  حقوقیماه"

لبته  و  ا های یاد شده با عنایت به فقدان سابقه تقنینی در زمان خود تدوین شدهاست. مقاله

 لهی که مقا. گامفاکتورینگ را از منظر عمومات  حقوقی در نظام حقوقی ایران ارزیابی نموده بودند

وی ب و از سلتصویحاضر سعی دارد به پیش نهد از سویی، تشریح قرارداد با توجه به آیین نامه اخیرا

ا باست که  یل آندیگر،  تبیین کاستی های مقرره مزبور  به منظور فراهم آوردن زمینه اصالح و تکم

ر تواند قدمی دنامه مذکور منتشر نگردیده است، میتوجه به اینکه تا کنون مقاله ای در نقد آیین

با  قدیم طرحیتبه   این مسیر به شمار آید. در این راستا، عالوه بر بررسی آیین نامه  یاد شده، نظر

لیدی و وان توتحداکثر  استفاده از "عنوان طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصالح قوانین 

ام مالی رتقای نظرقابت پذیر و ارفع موانع  تولید  "و  "خدماتی  کشور و  حمایت از کاالی ایرانی

قنن مویه  ،  به مجلس شورای اسالمی، عنداالقتضاء به طرح مزبور مراجعه و  تغییرات ر"کشور

 حسب مورد ارزیابی شد. 

رارداد ق اهیت مدر این  راستا، پژوهش  حاضر در پی یافتن پاسخ به این  سواالت است که اوالً 

ه  ام عقد بر، کدتواند باشد، ثانیاً حسب آیین نامه مذکوفاکتورینگ در نظام  حقوقی ایران  چه می

ه  موجب بداد عنوان ماهیت قرارداد  فاکتورینگ پذیرفته شده است و اساساً ویژگی های این قرار

داتی می یشنهاپاساسنامه چستند؟ ثالثاً  چالش ها و ایرادات آیین نامه چه مواردی  هستند و چه 

 توان در راستای اصالح  آن ارائه نمود؟ 
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از این روی، ابتدا به مفهوم قرارداد فاکتورینگ خواهیم پرداخت. سپس کارکردها و مزایای قرارداد 

بخش بعدی ماهیت این قرارداد در نظام حقوقی ایران به بحث  فاکتورینگ از نظر خواهد گذشت. در

گذارده خواهد شد. الزم به توضیح است، با توجه به خاستگاه فقهی حقوق مدنی، بخش تببین 

نامه باشد. در واپسین بخش، آیینماهیت فاکتورینگ، تا حدود زیادی مطابق با مبانی فقهی می

رسی و نکاتی پیرامون اصالح کاستی های آن ارائه خواهد واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری بر

 شد. 

 

 تبیین مفهوم فاکتورینگ-1

های به (. حسب بررسیIMF, 2019: 2اند)تجارت کنونی نام نهاده تأمین مالی را ستون فقرات

گیرد،که  اکثر آن از تجارت جهانی بر پایه نوعی اعتبار تجاری صورت می %80عمل آمده  بالغ بر 

(تامین مالی از طریق واگذاری مطالبات یکی از ابزارهای حائز WTO, 2017ه مدت است.)کوتا

اهمیت تأمین مالی در قرن حاضر است. در گذشته اعتبار شرکتهای تجاری با اموال منقول و غیر 

شد. اما امروزه حجم و کیفیت مطالبات نمایانگر ارزش اعتباری شرکتهاست. به منقول سنجیده می

مطالبات به عنوان مهمترین دارایی هر شرکت، منبع با ارزشی برای تأمین مالی است. در  این علت،

دوران کنونی معامالت نقد در عرصه جهانی رو به کاهش است که این امر خود منجر به کاهش 

نمایند) ولی شود و الجرم شرکتها از مطالبات خود به عنوان وسیله مبادله استفاده مینقدینگی می

 (3: 1395، عابدی

ترین شیوه تأمین مالی از طریق مطالبات ذکر شده است؛ اگر چه فاکتورینگ به عنوان قدیمی

و امپراطوری روم یافت شده است ) مهدوی ثابت و شاکری،  16هایی از این قرارداد در  قرن ریشه

اران ( اما پس از جنگ جهانی اول و با توسعه مفهوم عاملی، ریسک اعتباری خرید104: 1396

شایان ذکر است؛  .تا عاملی به مفهوم حاضر آن نیل نماید رفته توسط عامالن پذیرفته گردیدرفته

عاملی  1960تجارت مربوط به نساجی انگلستان در این روند اثرگذار بوده است. نهایتاً، در اوایل دهه 

ین ابزار را با توجه به (.معنای ا24: 1389به مفهوم کنونی در اروپا رایج گردید)پرویزیان و آذرخش، 

 شخصی معنی به که آیدمی facio التینی کلمه از توان دریافت. فاکتورریشه التینی آن، بهتر می

 را کاری فردی است که و دهد و این واژه بر این مبنا، به معنای نمایندهمی انجام را امور که است

آنگونه که در البته شایان ذکر است هم( Bakker et al ,2004: 11دهد.)می انجام دیگری برای

بند پیشین آمد مفهوم عاملیت نیز در طی نیم قرن گذشته دچار تغییرات فراوانی گردیده و از 

گردد؛ بسیار گسترش یافته است. امروزه عاملین، نمایندگی فروش که مفهوم ابتدائی آن تلقی می

باشند و ه به بانکها و موسسات مالی میموسسات مالی و شرکتهای بزرگی هستند که معموالً وابست

خدمات متعددی منجمله فراهم آوردن اطالعات، تأمین مالی، وصول مطالبات، حسابداری و ... ارائه 
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نمایند. از منظر فرهنگ حقوقی بلیک، عامل شخصی است که اقدام به خرید و تنزیل مبالغ قابل می

گیرد و خطر م به تاجران مطالبات را در اختیار مینماید و با پرداخت واوصول و جمع آوری آنها می

پذیرد. ویژگی اخیر مانع ایجاد وقفه درکارهای تجاری فعاالن تجاری بین المللی خسارت را نیز می

 Factors Chainای بین المللی)( عاملین زنجیره18: 1388خواهد شد.)شهریاری، 

Internationalنماید که یان فروشنده و عامل تعریف می( ،آن را به مثابه یک قرارداد مستمر م

ها را نقداً خریداری نموده و مآالً فروشها را ثبت و وظایف اداری مربوط عامل به موجب آن دریافتنی

ها را انجام دهد، حسابها را وصول نماید و نیز عدم پرداخت برخی از آنها را متحمل به آن دریافتنی

فاکتورینگ عبارت است از تامین مالی فروشنده، رسیدگی به با این شرح، کارکردهای معمول  1گردد

حسابهای مبالغ قابل وصول) دفترداری کل(، جمع آوری هر مبلغ قابل وصول بر مبنای 

، حمایت در برابر قصور بدهکاران از پرداخت. مطالبات موضوع  (Unidriot, 2021:3قرارداد)

  ,Kozarevic and Hodzicباشند)ماه می 6فاکتورینگ معموالً کوتاه مدت و کمتر از 

(را کاهش Cash Gapاز این طریق در واقع خالء نقدینگی ) و تجٌار با استفاده( 2016:19

 دهند.می

به دلیل  المللی چندانی در خصوص فاکتورینگ موجود نبوده والزم به توضیح است مقررات بین

سازی حقوق خصوصی اقدام به المللی یکسانعدم وجود نظام حقوقی متحد الشکل، موسسه بین

نمود که 2در اتاوای کانادا 1998المللی در تدوین کنوانسیونی با عنوان کنوانسیون فاکتورینگ بین

( همچنین مقرراتی در 125: 1395البته از آن استقبال چندانی به عمل نیامد) نصیری و مالزهی،

ه جهت سهولت استفاده از اقبال المللی تهیه شده که بای  بیناین خصوص توسط عاملین زنجیره

نیز  3مند شده است. کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص واگذاری مطالباتبیشتری بهره

 پیرامون موضوع، تهیه و تنظیم شده است. 

تر از تأمین مالی آن وسیع فاکتورینگ انواع گوناگونی دارد و کارکردهای مورد انتظار

افتد کن به عنوان یک روش تأمین مالی تنها زمانی اتفاق میل( Bakker et al. , 2004:11است)

که شرکت عامل نه تنها وظیفه اداره و وصول مطالبات را عهده بگیرد بلکه درصدی از مطالبات را 

نیز نقداً به صادرکننده پرداخت نماید. با وصف حاضر، فاکتورینگ به دو صورت منعقد می گردد. 

عملیات تأمین اعتبار، تضمین وصول، حسابرسی و مشاوره تخصصی چنانچه به موجب قرارداد تمامی

                                                                                                                   
1 .http://www.factorscan.com/about_factoring.aspx 

2 UNIDROIT Convention on International Factoring (Ottawa, 28 May 1988) 

3 United Nations Convention  on the Assignment of  Receivables In International Trade, 2001  
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 Full Service Factoring/ Realبه عامل واگذار گردد به آن عاملیت کامل و یا حقیقی)1

Factoringگویند در برابر آن، عاملیت ناقص یا ظاهری( می(Quasi Factoringهنگامی ) است

الخصوص تضمین وصول مطالبات در قرارداد وجود نداشته علیکه برخی از عملیات چهارگانه فوق 

تواند انتقال مطالبات را بپذیرد و یا اینکه تنها به باشد. در واقع در قرارداد فاکتورینگ عامل می

عنوان نماینده مالک، به طلبکار برای وصول آن مراجعه نماید. با این شرح که چنانچه پیش از 

دهد، لکن بهای مطالبات را بپردازد، عاملیت را به نحو کامل انجام می سررسید و با پذیرفتن ریسک،

گردد که تنها در حالت دوم، بهای مطالبات در سررسید و یا اندکی پس از آن پرداخت می

گیرد. همچنین، ممکن است قرارداد فاکتورینگ با حق العملی به عامل تعلق میحق

( منعقد Non-recourse factoringع)( و بدون حق رجوRecourse Factoring)رجوع

گردد.که در فاکتورینگ با حق رجوع، ریسک عدم پرداخت دیون توسط مشتری به  عهده طلبکار 

بایست عودت گردد و در گونه بوده و در صورت عدم پرداخت در سررسید، مبلغ پیش پرداخت می

پذیرد و  مسلماً به میبدون حق رجوع، فاکتور ریسک عدم پرداخت بدهی توسط بدهکار را خود 

( 109: 1395نماید.)مهدوی ثابت و شاکری، جهت تقبل این ریسک، هزینه بیشتری دریافت می

الزحمه خدماتی نظیرحسابداری، مشاوره، وصول مطالبات ها مشتمل بر دو بخش هستند؛ حقهزینه

سررسید، پرداخت و غیره که معموالً نرخ ثابتی دارد و نیز بهره که بابت تأمین مالی پیش از 

گردد. نرخ ثابتی از مبلغ دریافتنی با توجه به زمان پرداخت در واقع هزینه تنزیل است. الزم به می

توضیح است امروزه قرارداد فاکتورینگ در کشورهای توسعه یافته، معموالً بدون حق رجوع و در 

البته  (Bakker et al ,2004:4 گردد.)توسعه به صورت با حق رجوع منعقد میکشورهای در حال

پذیری تصمیم در خصوص استفاده از فاکتورینگ قابل رجوع و غیر قابل رجوع به ذائقه ریسک

رو و نرخ تأمین همچنین میزان ریسک پیش( Tian et al, 2020: 1واگذارندگان بستگی دارد)

رینگ  قابل رجوع دهنده را به سوی فاکتوتواند انتقالمالی نیز در این خصوص تأثیرگذار است و می

شایان ذکر است، قرارداد فاکتورینگ ناظر بر واگذاری تعدادی از  ibid:2)سوق دهد )

 (Klapper, 2006:1هاست و در خصوص مطالبه واحد کاربرد ندارد)دریافتنی

(  Glinavos, 2002:3ها است)فورفایتینگ نیز از انواع دیگر تأمین مالی بر اساس دریافتنی

الخصوص در فاکتورینگ بدون حق رجوع به هم شباهت دارند فایتینگ علیفاکتورینگ و فور

(Madura, 2008 :541) هایی با هم دارند که مهمترین آنها اینکه در فاکتورینگ و البته تفاوت

گیرد، در حالی که فورفیتینگ، بر مبنای اسناد  تجاری صورتحساب تجاری معموالً مبنا قرار می

و  دیگر اینکه  فاکتورینگ ممکن است به صورتهای با حق   (Vasilescu, 2010, p. 13است )

                                                                                                                   
1 Supply Consulting Services 
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رجوع و یا بدون حق رجوع  منعقد گردد در حالی که فورفیتینگ لزوماً بدوم حق رجوع است )افشار 

(،  فاکتورینگ کارکردهای متفاوتی دارد که پرداخت مطالبات یکی از آنهاست، 67، 1397قوچانی، 

 6اد فاکتورینگ کوتاه مدت بوده و عمدتاً  زمان سررسید دریافتنی ها از وانگهی مطالبات در قرارد

ماه تجاوز نمی نماید؛ حال آنکه کارکرد  قرارداد فورفیتینگ تأمین مالی در مطالبات میان مدت و 

 (  Baker, 2003, 38بلند مدت است و تنها کارکرد  آن تأمین مالی است. )

 

 اهمیت فاکتورینگ در عرصه تجارت-2

با ریسک مواجه هستند؛ ریسکی که نه تنها تجارت را متأثر  فعاالن در عرصه تجارتامروزه تمامی

 ,Čulková et al) نهد.های تجاری نیز تأثیر شگرفی میسازد، بلکه بر تصمیمات شرکتمی

ها، ، مدیریت دریافتنی2008الخصوص پس از بحران مالی در دنیای تجارت کنونی علی( 33 :2018

گیر، ویی بر عملکرد شرکت طلبکار اثرگذار است و از سوی دیگر اثرات عملی آن می تواند دامناز س

فاکتورینگ به عنوان ابزاری  ( Remeikiene et al,2016:3طلبکار، اقتصاد و حتی دولتها گردد. 

برای نقد کردن طلب پیش از سررسید می تواند با حفظ نقدینگی شرکتها، از توالی فاسد عدم 

 ل اعتبارات برای طلبکار و زنجیره بزرگتری که وی عضو آن به شمار می رود، جلوگیری نماید.وصو

(Juutilainen, 2016:751) 
نتیجه انتقال مطالبات از طریق فاکتورینگ، نوعی تقسیم کار میان فروشنده و عامل خواهد بود 

و مدیریت و اداره اعتبارات  به این شرح که ارسال کاال، تهیه اسناد حمل توسط فروشنده انجام شده

ای در این میان، دریافت وجوه از طریق عامل صورت خواهد گرفت. در واقع عامل به عنوان واسطه

تواند در افزایش صادرات اش میفاکتورینگ به جهت کارکرد تأمین مالی نماید.معامله را تسهیل می

دهد.) بخشی و درزی، کننده قرار می موثر باشد چه اینکه سرمایه مورد نیاز را در اختیار صادر

 بدون که دهدمی را امکان این هاشرکت به که است جهت آن از فاکتورینگ ( اهمیت14: 1393

آورند. این  فراهم هایشانفعالیت برای الزم سرمایه برسد، دینشان سررسید تا بمانند منتظر اینکه

الخصوص برای شرکتهای تولیدی، ساختمانی  و خدماتی که برای دستیابی به مبلغ تأمین مالی، علی

 ,.Hansen et al )قراردادی می بایست تا حدود زیادی کار را پیش ببرند حائز اهمیت است) 

2017: 8; Nasir et al, 2017:  2882  
نیز   2014-2009تصور در دوران بحران مالی نکته شایان توجه اینکه فاکتورینگ، بر خالف 

های (. بحرانOECD, 2017:2گسترش یافته و عمالً جایگزینی برای وامهای بانکی گردیده بود)

الخصوص شرکتهای کوچک و متوسط را با بحران نقدینگی مواجه ساخته اقتصادی سالیان اخیر علی

ه است این هجمه متقاضیان وام به بانکها در کنار و آنها را مآالً به سوی استقراض از  بانکها سوق داد

بر تخصیص وام، از ای که مورد پذیرش بانکها باشد و همچنین فرآیند زمانفرآهم آوردن وثیقه
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( و به این Amoah et al, 2017:5جذابیت وامهای بانکی سنتی برای متقاضیان کاسته است )

ای تأمین مالی بر مبنای مطالبات استقبال جهت است که از فاکتورینگ به عنوان روشی سریع بر

هایی با پشتوانه شرکت های فاکتور، در عمل وام دهنده( Bogdan et al., 2018: 683گردید )

توانند با ابتکار عمل هستند که در بسیاری از موارد میABL (Asset Backed Lender) اموال

می توانند کمک شایان توجهی به بانکها   بیشتری به نسبت بانکها  عمل نمایند، بر این مبنا آنها

نموده و در واقع بانکها می تواند از  فاکتورینگ به منظور برون سپاری  وصول مطالبات خویش 

 سکیر باشند؛ یم مواجه آن با یاعتبار موسسات و بانکها که ییسکهایر انیم در. استفاده نمایند

 یم فاکتورها خدمات از یریگبهره و( 70 ،1397 ، ینیع) رود یم شمار به آن  نیمهمتر یاعتبار

 بر تمرکز ها، نهیهز کاهش به منجر یسپار برون. دهد کاهش بانکها یبرا را سکیر نیا تواند

. گردد بانکها یچابک شیافزا و سکیر میتقس  ،ینگیبه و ییکارا شیافزا ،یمحور یها یستگیشا

  یرانیا بانکها توسط محدود صورت به که است یموارد از  مطالبات وصول است حیتوض  به الزم

و  رواج قراردادهای فاکتورینگ و به   (72 ،1395 ،یمحمد و ییطباطبا) است دهیگرد یسپار برون

کارگیری آن توسط بانکها عمالً می تواند  بار سنگینی از  دوش بانکها در  راستای وصول مطالبات 

تواند پولی که برای مدتهای ین مزیت را دارد که میبردارد. از منظر شرکتهای طلبکار، فاکتورینگ ا

مدید در جریان یک مطالبه، گیر افتاده است برای آنان نجات دهد و روند نقد نمودن مطالبات 

امروزه  (.Tanrisever et al , 2012: 5)مشکل را به صاحبان تخصص در این زمینه واگذار نماید

که درتولید و اشتغال مشارکت می نماید؛ شناخته شده فاکتورینگ به عنوان روش تأمین مالی امنی 

 آوردنشان دوام صرف بلکه  امروز، تجارت طیمح در شرکتها توسعه تنها نه(. FCI, 2018:2است )

 (Bărbuţă-Mişu, 2013, 166)است یمال نیتأم  مستلزم

(که عملکرد با ثبات و Financial effectivenessهمچنین این ابزار، واجد بهینگی مالی )

بر (Omondi-Ochieng, 2018: 1211) متداوم یکی از نشانه های آن است، دانسته شده است 

الخصوص در چند دهه اخیر نشان داد این مبنا، کارنامه این ابزار تأمین مالی دراقصا نقاط دنیا علی

ی به شمار می رود. نهاد ای برای پرکردن خالء خروج و ورود نقدینگکه فاکتورینگ، ابزار بهینه

فاکتورینگ توانسته است با نظام حقوقی و اقتصادی کشورها در بسیاری از نقاط جهان اعم از 

 ,FCI) آمریکالی التین، آفریقا، خاورمیانه تطبیق نموده و در دهه اخیر رشد چشمگیری نماید

نحوی با رویه جهانی الجرم، فضای اقتصادی و به تبع حقوقی کشور ما نیز می بایست به (2018:2

 (110: 1397همسویی نماید) فتحی و دیگران، 

فاکتورینگ عالوه بر تأمین مالی، کارکردهای دیگری نیز  آنگونه که پیش از این ذکر شد؛هم

دارد؛ شرکتهای پاگرفته فاکتور قادر هستند ابزارهای مختلفی جهت مدیریت ریسک ارائه نماید؛ 
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( در واقع Jus,2013:164 ات از خریداران، وصول دیون و...)آوری اطالعنظیر رصد ریسک، جمع

( و Sarigul, 2012:4قیمتی برای شرکتها تلقی شود)تواند منبع اطالعات ذیفاکتورینگ می

راهکاری برای شرکت طلبکار در رویارویی با مشکل عدم تقارن اطالعات باشد که همواره ریسک 

 (. Remeikiene et al, 2016:4 دهد.)ها را افزایش میدریافتنی

 و باشدمی وصول قابل مطالبات اعتبار و ارزش بر مبنی که، است این فاکتورینگ مزایای از یکی

 استفاده مورد نیز اعتبارکم فروشندگان توسط تواندمی که است جهت همین به و فروشنده اعتبار نه

متوسط منبع در دسترس، سریع  الخصوص برای شرکتهای کوچک وگیرد. فاکتورینگ علی قرار

باشد که البته منابع مالی آنها برای وثیقه نهادن را نیز به کار نمی الوصول برای تأمین مالی می

 است حیتوض به الزم (Bin Abdul Razak and  Bin Mohd Hodor, 2017: 24 .)گیرد

 ندینمایم عیرراتس ینگینقد چرخه اما ند،ینماینم جادیا یدیجد بودجه فاکتور یشرکتها

(Bărbuţă-Mişu, 2013, 166  )ندینما یم بدل ینقد فروش به را دارمدت فروش عمالً درواقع .

 با آن زاتیتما از یکی نیا و دینما ینم افتیدر یمشتر  از یاقهیوث نگیفاکتور شرکتمزید بر آن، 

ضمن اینکه اقدامات مربوط به جمع آوری  (Badriyah et al, 2017 , 923)است یبانک یها وام

 گی فعالیت واگذارنده موثر استاطالعات و رصد خریداران توسط فاکتور نیز به صورت کلی در بهینه

(Wuttke, 2013: 775 فاکتورینگ علی الخصوص فاکتورینگ بدون حق رجوع، این امکان را )

روی  بازاریابی، ارتقای محصوالت و گسترش آورد تا بر برای شرکتها  نوپا در عرصه تجارت فراهم می

هسته قرارداد فاکتورینگ را واگذاری مطالبات تشکیل  اگر چهفعالیت  تمرکز نمایند. با این شرح 

 ,Vasilescu) گرددلکن فاکتورینگ معموالً در کارکردی اعم از وصول مطالبات ظاهر می ،دهدمی

2010: 16.) 

 ات مالیا خدمیده ای نظیر تضمین مطالبات، وصول آنها و یاین قرارداد ممکن است به دالیل عد

لی ، امکان تر شدن جریان پوجویی در هزینه های اداری، سریعمنعقد گردد که ثمراتی نظیر صرفه

المللی )بخشی  و ( و نیز تغییر نرخ ارز در مراودات بین42: 1396پوشش ریسک اعتباری)قائمی، 

.. متوسط و .وبع اطالعاتی، قابلیت سازگاری با شرکتهای کوچک (، فراهم آوردن من6: 1393درزی، 

ای زهزینه هاالتر را به همراه خواهد داشت و البته از سوی دیگر، هزینه های فاکتورینگ معموالً با

های فاکتورینگ هزینه زیادی را به شرکت(Ivanovic et al., 2011) .است وام های بانکی

ینه فی، گزاین جهت است که تنها در صورت وجود حاشیه سود مکواگذارنده  تحمیل می کند و به 

( Papadimitriou  et al, 1994: 19ای برای مدیریت ریسک و تأمین مالی شرکتها می باشد )

ه بازد از این رو، استفاده از فاکتورینگ به منظور تأمین مالی هنگامی مطلوبیت دارد که

 شد.های فاکتور باتنزیل مطالبات  و خدمات  شرکتگذاری بیش از هزینه های مربوط به سرمایه
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ها، هزینه گزاف مندی از این روش تأمین مالی برای بسیاری از شرکتبا این شرح، سوی دیگر بهره 

 چه، اگر اماتواند برای متقاضیان آن چالش به شمار آید. باشد که میخدمات فاکتورینگ می

 آنها ینگینقد و یپرداخت توان بهبود باعث که ییآنجا از ماا است؛ برنهیهز هاشرکت یبرا نگیفاکتور

 یهایبده ،یافتنیدر یحسابها عتریسر وصول با شرکتها تا آوردیم فراهم را امکان نیا شود؛ یم

 شیافزا با تواندیم و افتهی شیافزا هیسرما گردش کل جهینت در. ندینما پرداخت عتریسر را شیخو

 .کند جبران را نگیفاکتور موثر نهیهز ها؛ شرکت یسودآور

الخصوص همچنین زیرساختهای اطالعاتی برای فاکتورینگ که در بسیاری از کشورها علی

 ,Milenkovic-Kerkovic and Dencic-Mihajlov) توسعه محدود استکشورهای در حال

نه آن نیز ( که این امر، عالوه بر اینکه کارآمدی فاکتورینگ را کاهش می دهد؛ بر هزی429 :2012

الزحمه فاکتور با افزایش خطر نیز افزوده خواهد شد؛ عواملی نظیر افزاید. بدیهی است، حقمی

ماهیت معامله، تعداد حسابهای دریافتنی، خطرات مختلف از جمله خطر اعتبار و کشور مقصد در 

  است )پروزیاندرصد متغیر  5/2تا  1تعیین نرخ اثر گذارند. در کشورهای پیشرفته این کارمزد بین 

(.  همچنین مالیات ها می توانند بر هزینه های فاکتورینگ اضافه شده و آن 31: 1388و آذرخش، 

(  (Milenkovic-Kerkovic and Dencic-Mihajlov, 2012: 430را بسیار گران کنند 

حسن ضمن اینکه نحوه برخورد فاکتورها با مشتریان، در عمل چندان با ظرافت و با در نظر داشتن 

  ((Mol-Gómez-Vázquez et al., 2018: 325 شهرت واگذارنده نمی باشد.

 

 ماهیت حقوقي فاکتورینگ از منظر نظام حقوقي ایران:-3

همانگونه که پیش از این آوردیم، فاکتورینگ در نظام های حقوقی دنیا در قالبهای متفاوتی تحلیل  

و بررسی شده است. در نظام حقوقی ایران نیز این قرارداد به نهادهای حقوقی مختلفی تشبیه 

 گردیده است که در ذیل مختصری از آن خواهد آمد.

 

 انتقال طلب: -3-1

فاکتورینگ، انتقال طلب است و به این جهت در بسیاری از کشورها از قواعد نقطه برجسته قرارداد 

( انتقال 110: 1396انتقال طلب برای توجیه آن استفاده گردیده است) مهدوی ثابت و شاکری، 

 .Akseli, 2007, ppطلب ناشی از نقل رابطه مدیون اصلی و انتقال دهنده به انتقال گیرنده است)

( نامیده اند. با Recievablesتقال، طلبِ قراردادی است که آن را دریافتنی )( موضوع این ان45-6

این شرح، انتقال طلب به مثابه جابجایی طلب از دارایی طلبکار به دارایی دیگری است )عباسی 

( انتقال طلب چه در نظام داخلی و چه در عرصه بین المللی معموالً به 82: 1393سرمدی و اوتق، 
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(. 80گیرد ) همان: اندن به  طلبکاران در برابر کمبود نقدینگی و یا وثیقه صورت میمنظور یاری رس

ای انتقال طلب تلقی نماییم در واقع به موجب آن، فروشنده چنانچه  قرارداد فاکتورینگ را گونه

 نمایند. نکته شایان توجه اینکه)دائن( و عامل ) دائن جدید( با هم در خصوص انتقال طلب توافق می

صورتحسابها، سند طلب تلقی گردیده و به خودی خود ارزش مالی ندارند و مبین ارزش مالی مبادله 

باشند. این تحلیل به فاکتورینگ بدون حق رجوع بیشتر نزدیک گردیده در روند قرارداد اصلی می

که  دانند این استاست. اساساً یکی از دالیلی که فاکتورینگ را ماهیتاً نوعی انتقال طلب می

 7گردد.  ماده امتیازات و تضمینات طلب اصلی نیز به تبع خود طلب به فاکتور منتقل می

کنوانسیون آنسیترال نیز در خصوص انتقال این تضمینات است.  با  10کنوانسیون یونیدوا و ماده 

ال این تحلیل برخی قائل بر این امر شده اند که تضمینات طلب در فاکتورینگ نظیر مقررات آنسیتر

گردند مگر اینکه  خالف آن شرط شده در حقوق ایران نیز بدون نیاز به تراضی به عامل منتقل می

(نکته  شایان توجه اینکه حسب کنوانسیون اتاوا،  118: 1393(، 1باشد.)فیضی چکاب و درزی )

  صرفنظر از ماهیت وعنوانی که-ممکن است قراردادی علیرغم دربرنداشتن هیچ گونه انتقال طلبی

نیز فاکتورینگ  تلقی گردد و به عنوان مثال، تنها  -نظامهای حقوقی برای آن شناسایی می نمایند

 (132: 1395مشتمل بر حسابداری و وصول مطالبات باشد.)نصیری و مالزهی، 

 

 خرید دین-3-2

ست توان نگریست؛ تعهد از بعد مثبت آن، طلب و از بعد منفی آن، دین ابه هر تعهد از دو منظر می

قانون برنامه توسعه پنجم توسعه، به عقود قانون  98(. در ماده 101: 1398)جهانیان و براری، 

عملیات بانکی بدون ربا،  عقد خرید دین اضافه گردید.دستور العمل اجرایی خرید  دین مصوب 

 خرید دین قراردادی است که  به "خود اینگونه آورده است 1شورای پول  اعتبار در ماده  1390

آن از داین خریداری دار بدهکار را  به کمتر از مبلغ اسمیموجب آن شخص ثالثی دین مدت

در این قرارداد مورد معامله قرار  -طلب–البته با توجه به اینکه سویه مثبت تعهد  "نمایدمی

گیرد؛ شایسته بود از عنوان خرید طلب به جای خرید دین استفاده گردد. )پژوهشکده پولی و می

ای معتقدند با قانون یاد شده، قرارداد خرید دین  به شمار عقود معین ( عده5-4: 1390کی، بان

(  و عده ای دیگر قائل به این امر  هستند که 8: 1390افزوده گردیده است)محقق داماد و دیگران، 

ر در  مقررات فوق الذکر، مقنن در مقام ایجاد تأسیس حقوقی جدیدی نبوده و ماهیت خرید دین د

( تعبیر دیگری که در این خصوص ارائه شده  47: 1396واقع همان انتقال  طلب است. ) قائمی، 

: 1396گردد) عبدی پور و  قوچانی، است اینکه به موجب قرارداد مزبور، حق مطالبه خریداری می

 ( و برداشت دیگر در این خصوص اینکه، چنانچه طلب در برابر پول صورت گیرد، قرارداد بیع105
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قصد طرفین انتقال مطالبات به  قصد طرفین مالک است و در عاملیت،  است . از آنجایی که در عقود

خرید  دیگری در  برابر دریافت  نقدی به کمتر از  مبلغ اسمی است؛ در واقع این خود دین است که

(. در مالزی قرارداد فاکتورینگ در قالب 140: 1395و فروش می گردد)نصیری و مالزهی،

  Bin Abdul Razak and(  پذیرفته وصحیح انگاشته شده است Bai al Dayn)الدینیعب

Bin Mohd Hodor, 2017: 24)) در تعبیر فاکتورینگ در برخی از منابع خارجی نیز، به فروش

ثمره عملی تلقی فاکتورینگ به   (Park et al. 2020: 2مطالبات به فاکتور اشاره گردیده است.) 

ست که در هنگام ورشکستگی  مطالبات، در زمره اموال  فاکتور تلقی می خرید دین این ا

. نکته شایان توجه در این  خصوص اینکه آنچه  (  Onaepemipo et al, 2019: 63شود)

قرارداد فاکتورینگ را از  منظر برخی از فقها مخدوش می نماید این است که  معموالً  مبلغی از 

د هنگام آن کسر می شود  و به عنوان هزینه فاکتورینگ تلقی می اصل دین که در ازای پرداخت زو

گردد به نحو محسوسی، بیش از  هزینه خرید دین است و مبلغ مزبور از دید آنها ربا تلقی می شود 

(Bin Abdul Razak and  Bin Mohd Hodor, 2017: 24) 

 

 وکالت:-3-3

هم آنگونه که در بخش نخستین آوردیم؛ خاستگاه قرارداد عاملی، وکالت در وصول مطالبات و انجام  

 اموری نظیر حسابداری است؛ لکن امروزه  مفهوم آن از وکالت صرف پا فراتر نهاده است. چه اینکه
کیل برای نیابت مندرج در مفهوم وکالت به این معنا خواهد بود که ثمره قرارداد انعقادی توسط و

موکل باشد و نه خود وکیل. در فاکتورینگ با حق رجوع شاید تا حدودی بتوان مفهوم را نزدیک 

دانست. این در حالی است که در فاکتورینگ در بسیاری از موارد، عامل اقدامات را برای خود و به 

ل دهد. در فاکتورینگ بدون حق رجوع، عامل که پیش از این، معادحساب خود انجام می

ها را  به فروشنده پرداخته است؛ در پی وصول مبالغ پرداختی برای خود است و نه دریافتنی

(.  در ضمن جایز بودن وکالت و تفاوت آن با ماهیت 413: 1399فروشنده ) ابراهیم زاده و خطیبی، 

: 1396 ،قرارداد فاکتورینگ نیز عامل دیگری است که پذیرش این  تعبیر را  دشوار می کند ) قائمی

توان ماهیتاً وکالت قانون تجارت را می 2ماده  3(شایان ذکر است، قرارداد عاملی موضوع بند 45

(؛  لکن مفهوم عاملی  مندرج در قانون تجارت با مفهوم 128: 1395دانست )نصیری و مالزهی ، 

غیر  کنونی فاکتورینگ تفاوت های اساسی دارد مگر در مواردی که  قصد طرفین در فاکتورینگ

 حقیقی، صرفاً انجام برخی امور به نیابت از  فروشنده نظیر وصول مطالبات یا اداره حسابها باشد.

 

 عقد قرض: -3-4
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 قی ایرانم حقوتعبیر قرارداد فاکتورینگ به قرض نیز به منظور توجیه قرارداد فاکتورینگ در نظا

کاال و  روشندهارداد مبلغی به فبا این شرح که عامل به موجب قر. مورد استفاده قرار گرفته است

ر، تعبی پذیرد. با اینهای را به عنوان وثیقه میدهد و در ازای آن دریافتنیخدمات قرض می

( می باشد. بر تحلیل  مزبور Secured Borrowingفاکتورینگ نوعی قرض تضمین شده )

وی مهد ض است. )ایرادات عدیده ای وارد شده است که  نخستین آن مغایرت با مفهوم عرفی قر

سمی اتر از مبلغ ( دیگر اینکه در قرارداد عاملی، علی القاعده، عامل کم113: 1396ثابت و شاکری، 

رداخت قرض پ نماید حال آنکه در عقد قرض، مبلغی که  به عنوانپرداخت میدریافتنی به فروشنده 

رض در ود قاده را نیز سمی شود و مبلغی که بازپس گرفته می شود؛ یکسان است. چنانچه مبلغ زی

قوقی ما ظام حننه تنها این تحلیل در اسالمینظر بگیریم، با توجه به حرمت ربای قرضی در  نظامی

جی، ت )ناای از کار نخواهد گشود؛ بلکه پذیرش آن را با چالش های جدی مواجه خواهد ساخگره

پذیرد؛ تفاوت ت را می(. در فاکتورینگ بدون حق رجوع که عامل ریسک عدم پرداخ472: 1398

 اردادفاکتورینگ با قرض بیشتر نمایان می شود. نکته شایان توجه اینکه شناخت ماهیت قر

د. به  ی باشمفاکتورینگ، صرفاً امری مبتنی بر تئوری نبوده و آثار عملی متعددی بر آن مترتب 

عهد ماییم؛ تقی نقرض تل عنوان مثال چنانچه به جای انتقال طلب یا بیع دین، قرارداد فاکتورینگ را

امی است ز هنگهای قرض به مراتب کمتر ابه افشاء انتقال دهنده به جهت کوتاه مدت بودن و ویژگی

 (Park et al. 2020: 3) که ماهیت قرارداد را انتقال مطالبات و یا  فروش آن بدانیم
 

 تبدیل  تعهد  -3-5

نماید، در واقع طلب متعهد له پیشین از  وقتی متعهد له، ما فی الذمه خود را به دیگری منتقل

( 108: 1398نشیند ) جانیان و براری، شود و طلبکار جدیدی به جای وی میبدهکار ساقط می

تبدیل تعهد، به معنای سقوط تعهد پیشین توسط ایجاد تعهد جدیدی است که  جایگزین آن 

ط فروشنده به عامل را، به  ( با این شرح، واگذاری مطالبات توس213: 1384گردد) صادقی، می

اند. لکن بر خالف تبدیل تعهد، در مفهوم تبدیل تعهد به اعتبار تبدیل دائن نیز نزدیک دانسته

گردد و در واگذاری مطالبات به فاکتور، دین ساقط نگردیده و از ذمه یکی به دیگری منتقل می

بدهکار در انتقال طلب شرط ماند. بر همین مبنا کسب رضایت نتیجه تضمینات آن نیز باقی می

توان در زمره اموال طلبکار دانست و جهت انتقال  اموال رضایت باشد، چه اینکه طلب را مینمی

( لکن در تبدیل  تعهد از آنجایی که 109: 1391باشد)جعفری زاده و جنیدی راد، ثالث نیاز نمی

ضایت مدیون نیز هست)جنیدی گردد؛ مستلزم رمنجر به سقوط تعهد پیشین و تولد تعهد جدید می
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(همین سه جانبه بودن تبدیل تعهد، مبین تفاوت آن با  نهاد  فاکتورینگ 297: 1397و دیگران، 

 باشد.است که در آن علی القاعده نیازی به رضایت بدهکار نمی

 

 قرارداد مرکب: -3-6

آید، بسیاری از  عقد مرکب به این معناست که چند عمل حقوقی ممزوج و به صورت عقد خاصی در 

( در واقع در 97: 1385توان حاصل ترکیب چند عقد معین دانست) کاتوزیان، عقود غیر معین را می

( 125: 1398عقود مرکب، یک انشاء، گردآورنده عقود متفاوت در یک قالب است) زالی و اسدی نیا، 

: 1395و مالزهی،  به عبارت دیگر، عقد، واحد و آثار حقوقی ناشی از آن متعدد است ) نصیری

(با  توجه به ترکیبی بودن این عقد، موضوع اصلی قرارداد را معموالً با مالک قراردادن اثر 133

( در قرارداد  فاکتورینگ نیز معموالً عنصر 113: 1394سنجند )شهیدی، اساسی و جوهری آن می

به نیت طرفین موضوع انتقال مطالبات و یا  نمایندگی و  عامیلت واجد وصف جوهری است که بسته 

روند.) نصیری و گردد و سایر خدمات در برابر این خدمت، فرعی به شمار میاصلی عقد تلقی می

توان فاکتورینگ را عقد مرکبی با غالبیت خرید دین و وکالت ( براین مبنا می135: 1395مالزهی ، 

فروخته می شود و دانست. بدین ترتیب که در فاکتورینگ بدون حق رجوع، طلب به پذیرنده 

همچنین خدماتی نظیر وصول مطالبات و مدیریت حسابها، توسط فاکتور به عنوان وکیل انتقال 

گردد. اما در خصوص فاکتورینگ بدون حق رجوع، اگر چه عده ای به تلقی آن به دهنده ارائه می

ید دین توان آن را خر( لکن به نظر می رسد میPark et al. 2020: 3 قرض گرایش دارند،)

کنوانسیون اتاوا، قرارداد فاکتورینگ حسب توافق طرفین  1ب ماده /2مشروط تلقی نمود. حسب بند 

قرارداد، واجد حداقل  دو خدمت  از چهار خدمت تأمین مالی، رسیدگی به حسابهای فروشنده، 

منظر باشد که ماهیت  عقد را از وصول مطالبات و حمایت از طلبکار در برابر قصور بدهکار می

 نماید. کنوانسیون نیز به عقود مرکب نزدیک می

 

 قانون مدني( 10عقد نامعین ) موضوع ماده  -7-3

تعبیر دیگری  نیز که از ماهیت، قرارداد فاکتورینگ میتوان نمود؛ تلقی آن به  عنوان عقدی نامعین  

گیری از قواعد است که در قانون نام خاصی بر آنها نهاده  نشده است و شرایط و ضوابط آنها با بهره

هایی نظیر از نامعمومی قراردادها و اصل حاکمیت ارائه تعیین می گردد. برای این دسته از عقود 

عقود مستحدثه و عقود  مخترعه نیز استفاده گردیده است. با این شرح، نفس نام بردن از عقودی  

باشد و لذا شان نمیذیل عنوان  عقود معین، به معنای سلب اختیار طرفین در ابداع قالب قراردادی

(، مفهوم  192، 1399، قانون مدنی به  عنوان مصداقی از اصل صحت ) قنواتی و صفری 10ماده 
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(  و با تلقی اراده  طرفین به  عنوان  127، 1394مدرن حاکمیت اراده را متبلور نموده ) بیگدلی، 

(   اراده 58، 1399عنصر سازنده قرارداد و در واقع عبور از  شکل گرایی )اسماعیلی و دیگران، 

دانسته است. به موجب این ماده تنها  طرفین را  قادر به  بنا نمودن عقد خارج از  عقود نامبرده شده

محدودیت بر اراده سازنده طرفین در این خصوص، نظم عمومی و اخالق حسنه است ) آهنگران 

الخصوص هنگامی که قرارداد  ، علی10( . گنجاندن فاکتورینگ در  قالب ماده 1، 1395وسعیدی، 

ائه نماید؛ می تواند  مفید فایده فاکتورینگ واجد  مفهوم انتقال طلب نباشد  و خدمات دیگری ار

باشد؛ چه اینکه  تمامی موارد مذکور در  بندهای پیشین ناظر به هنگامی  است فاکتورینگ کارکرد 

 ( 528، 1393(، 2تأمین مالی و تنزیل مطالبات دارد) فیضی چکاب و درزی)

مدنی، تقدٌم  نونقا 10استدالل  مقابل تعبیر فاکتورینگ به عنوان  یکی از  عقود موضوع ماده 

د دیگر گنجی عقود معین بر عقود غیر معین است. با این وصف، چنانچه عقدی در  قالب عقود معین

قود معین در ( وانگهی شمار ع94، 1392نوبت به عقود غیر معین نخواهد رسید )حائری و دیگران، 

ه بنونگذار سا قاو  چه بنظام  حقوقی ایران، محصور به  عقود ذکر شده در فقه و قانون مدنی نبوده 

ر قودی نظیع ا در موجب قوانین متأخر اقدام به ابداع عقود  معین جدیدی نماید، نظیر این رویکرد ر

و پذیره   (29، 1400) مسعودی و دیگران،  EPCقرارداد  مهندسی، تأمین کاال، خدمات و  ساخت

ر به اینکه  ند. با این وصف نظا( دانسته308، 1400نویسی در وقف ) بهروزی راد و کریمی نیا، 

رایط و ه و شقرارداد فاکتورینگ به  عنوان  عقدی جدید در قوانین مصوب، تعریف و ارائه گردید

 ه  ازاست ک "شیوع"احکام آن  توسط مقنن شرح شده است و بنا بر نظر عده ای حائز ویژگی 

ه اینکه ( چ329پیشین،  مختصات عقود معین است؛ عقد معین نوظهور به شمار می رود. ) منبع

 رد. ی نداضمن شباهت با بسیار از عقود ماهیتاً هیچ یک از عقود مزبور نبوده و ماهیت بسیط

 

 فاکتورینگ از منظر آیین نامه واگذاري مطالبات  -4

 

 نامه: ماهیت قرارداد  فاکتورینگ در آیین -4-1

فاکتورینگ در نظام حقوقی  همانگونه که در بخش پیشین آوردیم، در خصوص ماهیت قرارداد 

نامه، ماهیت این قرارداد از منظر آیین ایران،  نظریات مختلفی ارائه شده است؛ اما با عنایت به مواد

قرارداد فاکتورینگ را ناظر به  1ماده  10تر به نظر می رسد. بند نامه به انتقال طلب نزدیکآیین
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نامه دربردارنده تعهد آیین1 20نسته است و ماده واگذاری تمام و یا بخشی از مطالبات قراردادی دا

باشد. مواد های مربوطه به پذیرنده  و تغییر ذی نفع میانتقال دهنده و کارفرما به انتقال ضمانت

آیین نامه، با عنایت به تمایز تبدیل تعهد و  انتقال  تعهد،  با این شرح   172مزبور و نیز مفاد ماده 

گردد و در  انتقال تعهد، تعهد پیشین زائل و تعهد جدید جایگزین آن میکه در تبدیل تعهد، تعهد 

 باشد. گردد؛ موید چنین  تعبیری میپیشین با ویژگی ها و تضمینات خویش به  دیگری منتقل می

از دیگر کارکردهای این قرارداد منجمله حسابداری، وصول نامه، در آیین است، حیتوض به الزم

عنوان یک نهاد  ی به میان نیامده است حال آنکه شایسته می بود؛ فاکتورینگ بهمطالبات و غیره نام

همچنین  .گردیدتأمین مالی و مدیریت ریسک به صورت کلی به نظام حقوقی کشورمان معرفی می

 ، اصل بر غیر قابل رجوع بودن فاکتورینگ است.3نامهآیین 8با استناد به ماده 

تفاده از توان قانون حداکثر اس 8ارداد فاکتورینگ موضوع  ماده نکته شایان توجه دیگر اینکه قر

رای را ب تولیدی و  خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی،  از سویی دستیابی به مطالبات

ود دست الی خواگذارنده تسهیل می نماید و در واقع آنان می توانند پیش از سررسید به منابع م

مل در ع ؛که آیین نامه بر کارفرمایان دولتی  متمرکز است  یابند. از سوی دیگر از آنجایی

عدم تأمین و   وماهه موضوع قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت  18واگذارندگان را از  استمهال  

 توقیف اموال دولتی، می رهاند. 

 

 نامهمطالبات موضوع قرارداد فاکتورینگ به موجب آیین -4-2

داند. مطالبات نامه مطالبات را، اعم از قراردادی محقق شده و محقق نشده میآیین 1ماده  5بند 

قراردادی محقق شده، مطالباتی است که تأمین انواع کاال یا خدمات موضوع  قرارداد مابه ازای آن، 

در  بر اساس قرارداد اصلی تسجیل و قطعی شده است و مطالبات محقق نشده مطالباتی است که

صورت تأمین، تسجیل و قطعی شدن بر ذمه مشتری است. با توجه به اینکه قرارداد فاکتورینگ، 

نماید و به عبارت دیگر مطالبات تأمین کننده / فروشنده از کارفرما/ مشتری را به پذیرنده واگذار می

                                                                                                                   
مکلفند در صورت وجود ضمانتنامه پرداخت مطالبات قراردادی، کلیه اقدامات و کارفرما و انتقال دهنده  -20ماده  1

همکاری های الزم  جهت تغییر ذینفع هر نوع  ضمانت پرداخت مطالبات  قراردادی در وجه پذیرنده را مطابق 

 توافقات قرارداد واگذاری انجام دهد.

وای پذیرنده علیه مشتری در محاکم قضایی در پس از ثبت قرارداد واگذاری در سامانه، طرح دع  -17ماده  2

موضوع مطالبات قراردادی صرفًا در چهارچوب حقوق و  تعهدات تأمین کننده و مشتری در قرارداد اصلی و 

 الحاقات بعدی آن مسموع است. 

دارد  تأمین  کننده  نسبت به عدم پرداخت  مطالبات قراردادی  توسط کارفرما به پذیرنده  تعهدی ن -8ماده  3

 مگر اینکه در قرارداد واگذاری به توافق دیگری  بین انتقال دهنده و پذیرنده تصریح شده باشد.
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نشده در  شود، ذکر مطالبات قراردادی محققبه شرح بند فوق، به نوعی، انتقال طلب محسوب می

این میان، محل ایراد است، چه اینکه با عنایت به عدم تأمین و مآاًل قطعی نبودن تعهد پرداخت 

باشد. در ضمن ضابطه خریدار، اساساً استفاده از عنوان مطالبات برای آن چندان عنوان دقیقی نمی

ا ابهام جدی روبرو  ای برای پذیرش  مطالبات  محقق نشده،  ارائه نشده است  به نحوی که آن را  ب

نموده است. آیا  صرف امکان بالقوه تحقق عنوان مطالبه برای واگذرانده کافی است؟ به عنوان مثال، 

صرف انعقاد پیمان، برای تحقق عنوان مطالبات  محقق نشده کافی است؛ یا اینکه  الزم است 

نکه مراتب منجر به تنظیم واگذارنده در راستای  اجرای پروژه اقدامات اجرایی انجام دهد یا  ای

 طرحصورت وضعیت و حتی تصویب مراجع ذیربط شود.  نکته شایان توجه اینکه ایراد یاد شده  در 

 یخدمات و یدیتول توان از استفاده حداکثر» نیقوان اصالح قیطر از) دیتول جهش و یمال نیتام

از طرف دولت به مجلس تقدیم شده است؛ 22/6/1400که در تاریخ  «دیتول موانع رفع» و» و «کشور

 1بر طرف نگردیده و مورد ایراد اداره کل تدوین  قوانین مجلس شورای اسالمی نیز واقع شده است.

 

 طرفین قرارداد فاکتورینگ-4-3

اقع در فاکتورینگ به معنای جا افتاده بین المللی عقدی دو جانبه است که قرارداد موضوع آن در و

ارتباط با سه طرف است؛ اما این پیوند در نتیجه در هم آمیختگی دو عقد مجزا است) نصیری 

(. با این شرح عقد اصلی، میان خریدار و فروشنده و یا کارفرما و پیمانکار 138:  1395ومالزهی، 

نده/ گردد و  مطالبات ناشی از آن عقد به موجب عقد دوم ) فاکتورینگ( میان فروشمنعقد می

گردد. لذا علی القاعده طرفین قرارداد فاکتورینگ، پذیرنده و پیمانکار و پذیرنده، به وی  منتقل می

مصادیق قرارداد اصلی، قراردادهای پیمانکاری،  1ماده  2باشند. در بندانتقال دهنده)طلبکار( می

کارفرمایان نامه، تمامیآیین 2و خصوصی و فروش ذکر شده است و در ماده مشارکت عمومی 

نامه قانون استفاده حداکثر از توان تولیدی داخل و تعاونی ها را  مشمول آیین 2 2موضوع ماده 

                                                                                                                   
   /1677266https://rc.majlis.ir/fa/legal_draft/showرج.ک 1

( قانون 4ـ کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت موضوع ماده)2ماده 2

غیر با اصالحات و الحاقات بعدی آن، بانکها، مؤسسات و نهادهای عمومی 1366/6/1کشور مصوب ت عمومیمحاسبا

( قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقالب اسالمی، شرکتها، مؤسسات و 5دولتی موضوع ماده)

( قانون اساسی مصوب 44رم)( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چها6نهادهای موضوع ماده)

با اصالحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه سازمان ها، شرکتها، مؤسسات،  1387/3/25

دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور 

، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و پاالیش و پخشنفت، گاز، پتروشیمی

و صنایع معدنی ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری 
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در صورتی که رعایت این  2دانسته است. مشتریان و تأمین کنندگان غیر مشمول موضوع ماده 

رای طرفین الزم اعالم قانون را صراحتاً و بدون هر گونه استثنا در قرارداد اصلی ب 8نامه و ماده آیین

 1گردند؛ لکن حسب تبصره نامه  تلقی میو قرارداد اصلی را در سامانه  ثبت کنند، مشمول آیین

دهنده، پذیرنده و جانبه )انتقال  قرارداد واگذاری برای این مشتریان باید به صورت سه 2ماده

تورینگ در عرصه بین المللی در  که  امری بدیع بوده و با مفهوم جا افتاده فاک مشتری( منعقد شود

 تعارض می باشد..

قانون  2با  این تفاسیر واگذاری مطالبات ناشی از قرارداد اصلی میان نهادهای موضوع ماده 

حداکثر استفاده از توان تولیدی داخل و اشخاص ثالث به صورت دو طرفه و واگذاری مطالبات ناشی 

به صورت سه طرفه خواهد بود.  همچنین  به  2ماده از قرارداد اصلی میان  طرفین غیر موضوع 

( 5موضوع تبصره بند )الف( ماده ) مطالبات مربوط به قراردادهای نامه،آیین 4موجب تبصره  ماده 

صرفاً با اخذ ، قانون برگزاری مناقصات( 23قانون یا قراردادهای محرمانه موضوع بند )ج( ماده )

  پذیرندگان را دارند.موافقت کارفرما قابلیت واگذاری به 
 

 نامه ایرادات وارده بر آیین -5

قانون استفاده حداکثر از توان  8نامه با عنایت به ماده به عنوان نقطه آغازین، الزم به ذکر است، آیین

قانون برگزاری مناقصات، بر مطالبات ناشی از قرارداد با کارفرمای دولتی  10تولید داخل وماده 

 در مقام وضع مقررات کلی در خصوص قرارداد  فاکتورینگ که یکی از تمرکز داشته و عمالً

کارکردهای اصلی آن، تأمین مالی و  مدیریت ریسک در قراردادهای خریدار و فروشنده خصوصی 

باشد. با این شرح، ابعادی از قرارداد فاکتورینگ که مختص قرارداد اصلی منعقده میان است؛ نمی

ماند.  طرح تأمین مالی و جهش نامه، خارج میوضع مقرره آیین اشخاص خصوصی است؛ از حیطه

تولید، کارفرمایان موضوع  قانون را کارفرمایان دولتی،عمومی، خصوصی و تعاونی ذکر نموده و به 

این  ترتیب  کارفرمایان  خصوصی را  به حیطه شمول قانون اضافه نموده است؛ شایان ذکر است با 

                                                                                                                   
ت عام تبعیت ایران، شرکت ملی فوالد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از قوانین و مقررااسالمی

کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، ستاد اجرائی فرمان امام)ره(، قرارگاههای سازندگی، سازمان های مناطق 

ویژه اقتصادی با مدیریت بخش عمومی، هیأت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران و دانشگاهها و مؤسسات 

و یا از و وابسته آنها، اعم از اینکه از امکانات دولتی، وجوه عمومیآموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای تابعه 

کنند، صرف نظر از فعالیت در درآمدهای خود و یا از تسهیالت، اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده می

 شوند.سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی، مشمول این قانون می
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 که رسدینم نظر به صورت، نیهم  به طرح بیتصو فرض در و "ایانکارفرم"به کارگیری کلمه 

مشمول قراردادهای واگذاری از  طریق   را خدمات و کاال ازفروش یناش یقراردادها بتوان

  فاکتورینگ دانست.

 محدود نمودن کارکرد قرارداد فاکتورینگ به واگذاري طلب:   -5-1

ارنده ای برای واگذتواندکارکردهای عدیدهبخش اول دانستیم که قرارداد فاکتورینگ می در

نگ فاکتوری الخصوص دردربرداشته باشد که تأمین مالی تنها یکی از آنان است. پذیرنده)فاکتور( علی

 ات وآوری اطالعرود، به جمعپای انتقال دهنده در مراودات تجاری پیش میبدون حق رجوع، پابه

ر ده و منجثر بوپردازد؛ فعالیتی که هم برای واگذارندگان مفید و مورصد مشتریان و  حسابداری می

مراه ها به رگردد و هم در سطح کالن اقتصاد، صرفه به مقیاس و کارآمدی به نوعی تقسیم کار می

یریت دای مخواهد داشت.  از همین رو است که پیشنهاد شده است نهادهای مالی نظیر بانکها بر

 ،1397 ، ینیع) ریسک اعتباری به عنوان  یکی از مهمترین ریسک هایی که با آن مواجه هستند 

ری ون سپامند شوند و در واقع  اموری را به این طریق براز خدمات شرکهای فاکتور بهره( 70

ارداد ان اثر قرعنوه نامه یاد شده، تنها واگذاری مطالبات باین موارد، در آییننمایند.علی رغم تمامی

فی تجاری، ضمن اینکه مجرای معمول قرارداد فاکتورینگ در معنای عر فاکتورینگ ذکر شده است.

ر (حال آنکه دKozarevic and Hodzic,  2016:19مطالبات ناشی از خرید و فروش است؛ )

 .نامه مطالبات ناشی از پیمان محور قلمداد شده استآیین

 

 قرارداد فاکتورینگ از دو به سه طرف :گسترش طرفین  -5-2

 2اده منامه جز در خصوص نهادهای موضوع آیین 2ماده 1قرارداد فاکتورینگ به موجب تبصره 

ست، اواجه مای با ایرادات اساسی بایست به صورت سه جانبه تنظیم گردد. چنین مقررهقانون، می

نیز  وه دخالت ازی بالث  منعقد گردیده و  نیاوالً، با ساختار انتقال طلب که تنها میان طلبکار و ث

رارداد ق ایج این رفهوم باشد. ثانیاً، با استانداردهای جهانی و ماخذ رضایت از بدهکار ندارد؛ مغایر می

ه اینکه چباشد، المللی همخوانی ندارد. ثالثاً، با نیازهای عرصه تجارت مطابق نمیدر اسناد بین

ه تنها نیدار رد، در پی تأمین مالی سریع بوده و اخذ رضایت از خرفروشندگان در بسیاری از موا

 مروزه دراینکه بر است، بلکه ممکن است با مصلحت و اقتضائات تجاری آنها مغایر باشد. ضمن ازمان

ل آنکه گردد، حاتجارت بین الملل در بسیار از موارد فاکتورینگ به صورت افشاء نشده منعقد می

ارداد نعقاد قرالزوم  قراردادی به صورت افشاء نشده در نظام حقوقی ما با توجه به عمالً انعقاد چنین 

( و 9ی) ماده قانون (،  لزوم ارسال اطالعیه واگذار 2سه جانبه ) برای غیر اشخاص موضوع ماده 

 گردد. ( ممتنع می12-10العمل پرداخت ) موضوع ماده تکلیف ارسال دستور
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 ي از اشخاص به عنوان فاکتور:پذیرش شمار عدیده ا-5-3

صی ای کامالً تخصصی و مستلزم تمهیدات و تخصص خادر شرایطی که حوزه فاکتورینگ، حوزه

باشد و این امر منجر به فعالیت معدودی شرکت فاکتور گردیده تا جایی که در بسیار از کشورها  می

 6(، ماده  ,2020Konvisarova :505)1وضعیت شرکتهای فاکتور، اولیگوپلی ذکر شده است 

نامه عالوه بر بانکها، موسسات اعتباری، شرکتهای بیمه و شرکتهای تابعه آن و ... حیطه آیین

گسترده ای از اشخاص نظیر صندوقهای  نوآوری و شکوفای، صندوقهای پذیرش و فناوری، در 

ه پذیرش مطالبات صورتی که پذیرش مطالبات قراردادی در اساسنامه آنها منع نشده باشد را مجاز ب

قراردادی دانسته است. ضمن اینکه حسب تبصره ماده یاد شده این باب بسته نبوده و سایر اشخاص 

نامه مشترکاً توسط توانند  طبق دستور العملی  که ظرف سه ماه از  تاریخ ابالغ آیینحقوقی می

جمهوری اسالمی،  شود، با اخذ مجوز از بانک مرکزیوزارت و بانک مرکزی تدوین و ابالغ می

نسبت به پذیرش مطالبات قراردادی سازمان بورس و اوراق بهادار یا بیمه مرکزی جمهوری اسالمی

توانند به عنوان پذیرنده  فعالیت نمایند، نیز از موارد ایراد اقدام کنند. حیطه گسترده افرادی که می

 نامه است که الزم است به قید فوریت اصالح گردد. و ضعف آیین

 2تبصره  قانون، پذیرندگان را اعم از اشخاص حقوقی و حقیقی دانسته اند؛ 8همچنین ماده 

لبات دارد؛ اشخاص حقیقی در صورتی مجاز به پذیرش مطا،  در همین راستا مقرر می6ماده 

ه اینکه ایت بقراردادی هستند که از طریق اشخاص حقوقی  مندرج در این ماده اقدام کنند. با عن

ه نظر ه ، بص حقیقی به عنوان فاکتور در رویه و عرف بین المللی چندان  مرسوم نبودپذیرش شخ

 در پی رفع ایراد یادشده بر آمده است 8رسد ماده می

ماده به قانون  رفع  تولید رقابت  22طرح، که  پیشنهاد الحاق   3الزم  به توضیح است در ماده 

،  به شرکتهای  کارگزاری 1مکرر  19د  ذیل  ماده نمایپذیر وارتقای نظام مالی کشور را طرح می

                                                                                                                   
در آن، تعداد محدودی  عرضه کننده وجود دارد که  تمام و یا مقدار زیادی از که گونه ای از ساختار بازار است  1

نمایند.در چنین حالتی ورود عرضه کنندگان جدید به بازار به راحتی میسور یک صنعت  یا  تجارت را  کنترل می

ار دارد برای مطالعه بیشتر نبوده و اگر چه بازار در  حالت انحصار کامل نیست؛ لکن با بازار رقابتی  نیز فاصله بسی

  رج.ک.

Leahy, Dermot & Neary, J.. (2010). Oligopoly and Trade, Prepared for the Palgrave 

Handbook of International Trade, edited by Daniel Bernhofen, Rod Falvey, David Greenaway 

and Udo Kreickemeier, avaible at: 

https://www.researchgate.net/publication/228223655_Oligopoly_and_Trade 
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فاکتورینگ صراحتاً اشاره شده است. با توجه به تصریح  مزبور به  نظر می رسد؛ طرح یاد شده در 

صدد همسویی با  رویه جهانی در این خصوص  و تشکیل شرکتهای  تخصصی تحت عنوان 

اکان  از عبارت اشخاص حقیقی استفاده طرح، کم 1کارگزاری فاکتورینگ باشد؛ اگر چه، در ماده 

 گردیده است .

 

 نتیجه گیري

های زیرساخت ولوژی همانگونه که در این  نوشتار آمد؛  امروزه شرکتهای فاکتور در سطح دنیا از تکنو

 ه جهتبالخصوص در فاکتورینگ بدون حق رجوع، خوبی برای مدیریت ریسک برخوردارند  که علی

ت ز و ضروره نیاد؛ آن را به کار می گیرند. در واقع فاکتورینگ که زاییدریسکی که برای آنها دار

تبط با وه مرتجاری امروز است؛ خدماتی به مراتب بیش از یک تأمین مالی و تسریع در دریافت وج

به یت به غلا عناهای به عمل آمده؛ بنماید.نکته شایان توجه اینکه حسب بررسیها ارائه میدریافتنی

انون قای، حتی پیش از ال و واگذاری مطالبات در قرارداد، فاکتورینگ به زعم عدهویژگی انتق

ز رف نظر اال، صحداکثر استفاده از توان تولیدی، در نظام حقوقی ما در دسترس بوده است. علی ایح

نایت با ع نامه یاد شده، نفس ورود فاکتورینگ درادبیات قانونگذاری ماهای آیینتمامی کاستی

ت رای ثببآن در دنیای تجارت کنونی، امری مسرت بخش است.  ضمن اینکه ایجاد سامانه ضرورت 

ن یم، امکاه تحکتواند منجر بمی -آنگونه که در آیین نامه مقرر گردیده است -قراردادهای واگذاری

ردد؛ گ...  ونظارت بر قراردادها، پیشگیری از واگذاری یک طلب به چند پذیرنده و تعارض حقوق 

ی مبنا الخصوص اینکه فاکتورینگ بر خالف فوفارتینگ نه بر مبنای اسناد تجاری که بر علی

 صورتحساب است.

ید، به ش تولنگارندگان، پس از بررسی موضوع در آیین نامه  و همچنین، طرح تأمین مالی و جه

ن اکتور بیفتهای منظور تطبیق مقررات با استاندارهای جهانی، فراهم آوردن زمینه ارائه خدمات شرک

 ند؛ می نمای شنهادیافتن به حداکثر امکانات بالقوه از این  نهاد حقوقی پیالمللی در ایران و  دست

ل ، وصواوالً، فاکتورینگ به  عنوان یک سرویس جامع  مالی شامل حسابداری، تأمین مالی

ات  خدم  مطالبات و مدیریت ریسک در نظام حقوقی و  اقتصادی ایران به رسمیت شناخته شده و

رکتهای  شنکه  شرکتهای فاکتور به تأمین مالی در  نتیجه واگذاری مطالبات  محدود نگردد. چه ای

ان، صد مشتریری، رفاکتور در  بسیاری از کشورهای دنیا،  نقش فعال و  موفقی در  رتبه بندی  اعتبا

ی از  و بسیار ارنددر عهده ارائه خدمات مشاوره تجاری، اداره مطالبات و  ایضاً تأمین مالی شرکتها ب

 یند.ی نماشرکتها،  موسسات مالی و  بانکها،  امور مربوطه  خویش را به آنها برون سپاری م
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ثانیاً، امکان واگذاری مطالبات ناشی از فروش و صادرات کاال و خدمات در  قالب قرارداد 

 یی دولت نگردد.فاکتورینگ فراهم آمده و فاکتورینگ منحصر به  قراردادهای با کارفرما

ثالثاً، امکان  قانونی و زیرساختهای فنی جهت  تأسیس و تسهیل عملکرد  شرکتهای فاکتور فراهم 

آیین نامه  منحصر به شرکتهای متخصص در  6آید.  اقدام  جهت پذیرش مطالبات بر خالف ماده 

یدات مقتضی آن در  این  زمینه شود و با عنایت به  مختصات قرارداد  فاکتورینگ و لزوم وجود تمه

قالب یک شرکت و همچنین  تعارض با رویه بین المللی، آیین نامه اصالح و عبارت اشخاص حقیقی 

 قانون  حداکثر استفاده،  حذف گردد. 8از ماده 

رابعاً، لزوم  انعقاد  قرارداد فاکتورینگ به  صورت سه جانبه در خصوص اشخاص غیر مشمول 

رفته تا بدین صورت شرایط انعقاد قرارداد فاکتورینگ افشاء نشده  نیز مورد بازنگری قرار گ  2ماده 

 فراهم آید.

خامساً، موضوع امکان واگذاری مطالبات محقق نشده،  ابهام زدایی گردد و  حداقل ویژگی های  

 یک طلب به این منظور که قابل واگذاری باشد؛ معین شود.

یفری شرکتهای فاکتور، نقش و تأثیر درخاتمه موضوعات مرتبط نظیر مسئولیت مدنی و ک

های اقتصادی، تحلیل اقتصادی قرارداد فاکتورینگ، امکان سنجی قراردادهای فاکتورینگ در بحران

تر آن توسط فقهی قراردادهای فاکتورینگ،  مضاربه فاکتورینگ، موضوعاتی است که بررسی عمیق

 ر این خصوص خواهد افزود.اهل فن، با توجه به بداعت موضوع بر غنای ادبیات علمی د
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