
  193-199 اتصفح -1395 ، تابستاندهمپانزترويجي اقتصاد و بانكداري اسالمي، شماره _فصلنامه علمي 

  بررسي فقهي و حقوقي تنزيل اسناد تجاري

  

  1نژاد  صديقه هجيني

عباس قاسمي حامد
2  

  2عرب مازارعباس 

  

  28/1/1395: تاريخ پذيرش    22/11/1394  :تاريخ دريافت
  

  چكيده

تجاري مورد تنزيل قرار گيرد، لكن صحت تنزيل اسناد از ديدگاه تعامالت اقتصادي ايجاب مي نمايد كه اسناد 

فقهي از گذشته تاكنون مطرح بوده است در اين نوشتار تنزيل اسناد تجاري از منظر فقهي مورد بررسي قرار 

همين طور تنزيل بروات وصولي و اعتبارات اسنادي مورد . گرددگرفته و بالاشكال بودن آن استنباط مي

  .گرفته و در قالب خريد دين به عنوان يك خدمت ويژه به مشتريان خوش حساب مطرح مي شود بررسي قرار

  

  بروات وصولي و اعتبارات اسنادي  - خريد دين  - تنزيل  :واژگان كليدي 

  JEL: G38 ،G31طبقه بندي 
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                 hajini12@gmail.comدانشگاه آزاد اسالمي تهران ايران                                                                    

                                                      رييس دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي                .2

 ab_arabmazar@sbu.ac.ir                                                دانشيار گروه اقتصاد دانشگاه شهيدبهشتي .3
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  تنزيل از ديدگاه فقه  -1

باشد و اين اي است كه در واقع پول ميگيرد بدهيبا توجه به اينكه در تنزيل آنچه مورد مطالعه قرار مي

شود لذا ممكن است شبهه ربا مطرح شود به منظور بررسي فقهي پول در مقابل پول ديگري خريداري مي

  .اين موضوع نظر مشهور فقها در گفتار اول و نظر غير مشهور در گفتار دوم بيان خواهد شد

  

  نظر مشهور فقها  -1- 1

گيرد لذا اين االصول فروش بدهي به كمتر از ارزش اسمي صورت ميدر تنزيل عليبا توجه به اينكه 

بحث مطرح است كه بعد از فروش بدهي، وظيفه بدهكار در قبال خريدار بدهي چيست ؟ و چه 

اي نيز ميزان از بدهي را بايد به او بپردازد برخي بر اين باورند كه همه مبلغ را بايد بپردازد و عده

  )137، ص1392بهاريقراملكي،.(نها بايد به ميزان ثمن دريافتي بپردازد معتقدند ت

باشد نظر به اينكه در ديدگاه مشهور فقهاي اهل سنت، فروش بدهي به شخص ثالث مجاز نمي

در فقه شيعه دو ديدگاه در اين .لذا اين بحث تنها بر اساس ديدگاه فقهاي شيعه قابليت طرح دارد 

ور لزوم پرداخت تمام بدهي را پذيرفته و تعداد محدودي از فقها پرداخت مساله وجود دارد كه مشه

شود بدهي را تنها به ميزان ثمن الزم دانسته اند چون انعقاد قرارداد بيع به نحو صحيح موجب مي

عوضين به طور كامل به طرفين منتقل گردد و منتقل نشدن بخشي از مبيع مخالف با صحت بيع 

بر اين اساس بر بدهكار است كه تمام ) 94ق ص 1403مقدس اردبيلي،. (ستبوده و قابل پذيرش ني

هاي اين بحث در رساله .بدهي را به مشتري تحويل داده و به اين طريق ذمه خود را خالي گرداند

» الكمبياالت«، »فروش سفته«، »احكام چك و سفته«عملي و متون فقهي معاصر با عناويني چون 

رح شده است كه منظور از كمبياله همان سفته و يا به طور مطلق اسناد مط» حسم الكمبياالت«يا 

  )55ق، ص 1416موسوي خميني. (باشدتجاري يا اسناد بدهي مي

گيريم كه مشهور بر اين باور با نگاه اجمالي به سخن فقيهان شيعه در رباي معاملي نتيجه مي

ق است و در كاالهاي شمارشي وارد هستند كه رباي معاملي تنها در كاالهاي مكيل و موزون محق

نيست و با توجه به اينكه پول هم از كاالهاي شمارشي به حساب مي آيد لذا فروش آن به مثل خود 

لكن برخي از فقيهان از جمله محمد بن بلعيد بوطيبي . به كمتر يا زيادتر اشكالي نخواهد داشت

  )342، ص 2006بوطيبي. (دانندفروش بدهي به هم جنس خود را ربا مي

مرحوم شهيد صدر تنزيل را بر اساس قرارداد فروش بدهي ممنوع دانسته است لكن ايشان بر 

: اندباشد و دو شيوه براي تنزيل پيشنهاد دادهاين باور هستند كه تنزيل در عمليات بانكي جايز مي

  )160-157ق، ص 1401صدر(
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  استفاده از عناوين حقوقي قرض و حواله )الف

دهد كه اين مبلغ از مقدار بدهي كمتر كه بانك به طلبكار اصلي مبلغي را قرض مي به اين صورت

نمايد حواله است و او نيز بانك را به بدهكار خودش كه اسناد بدهي، حاكي از بدهكار بودن او مي

  .شود كه در صورت نكول بدهكار رأساً بدهي را بپردازددهد و طلبكار نيز متعهد ميمي

  عناوين حقوقي قرض و وكالت استفاده از) ب

در اين روش بانك قرضي را به مبلغي كمتر از مبلغ بدهي به طلبكار اصلي مي دهد و او نيز بانك را 

  .در تحويل گرفتن بدهي از بدهكار وكيل خود قرار مي دهد 

ت التفاوسوال اصلي كه در اين ديدگاه وجود دارد اين است كه در تنزيل بر اساس فروش بدهي، مابه

ثمن و اصل بدهي، سودي است كه بانك از اين عمليات بدست مي آورد در صورتي كه در حواله، 

بانك نمي تواند بيش از مقدار قرضي كه به طلبكار اصلي داده است تحصيل نمايد و مقدار زايد بر 

  .قرض را بايد به طلبكار اصلي بازگرداند

اند بدهي را كه به نمايندگي از طلبكار تودر وكالت نيز همين حالت وجود دارد و بانك نمي

  .تحويل گرفته براي خود در نظر بگيرد و بايد به طلبكار مسترد نمايد

فقهاء بر اين باورند كه هزينه هاي الزمه قرض بر عهده قرض گيرنده بوده و بانك در قبال 

يافت نمايد و در كارهاي كه انجام داده است از كسي كه اوراق تجاري را تنزيل نموده است اجرت در

وكالت نيز مقدار تفاوت قرض بانك به طلبكار و طلب بانك از بدهكار تحت عنوان اجرت وكالت 

  .جبران شود

رسد كه شيوه دوم مرحوم شهيد صدر در ارزيابي دو شيوه پيشنهادي خود به اين نتيجه مي

  .كارآمد تر از شيوه اول بوده و به مقاصد بانك نزديك تر است

شهور فقها بر اين باور هستند كه خريدار بدهي مالك تمام بدهي شده و بدهكار بايد بنابراين م

  .تمام آن را به وي بپردازد

  

  نظر غير مشهور فقهاء  -2- 1

عده اي از فقها از جمله مرحوم شيخ طوسي به استناد دو روايت ذيل معتقد هستند كه بدهكار بايد 

 )189ق، ص 4107طوسي. (است پرداخت نمايدبه همان مقدار بدهي كه از طلبكار خريده 

  

  نقل از محمد بن فضيل : روايت اول 

از امام باقر عليه السالم درباره مردي سوال كردم كه شخصي به او بدهكار بوده : ابن حمزه مي گويد 

و نفر سوم اين بدهي را از آن مرد در مقابل متاعي خريداري مي كند و سپس به سوي بدهكار 
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من آنچه را كه بر ذمه ات داري خريداري كرده ام و تو آن را به من : به او مي گويد  حركت كرده و

  تحويل بده در اين فرض پرداخت بدهي به مشتري چگونه بايد باشد ؟

بدهكار مالي را به مشتري مي پردازد كه با آن بدهي : حضرت در پاسخ به اين پرسش فرمودند 

 .را از طلبكار خريده است

  

  نقل از محمد بن فضيل:  روايت دوم

از امام رضا عليه السالم در مورد مردي سوال كردم كه طلب يك نفر را از او خريداري نموده و 

كند كه بدهي را كه بر ذمه دارد به او پرداخت نمايد، سپس نزد بدهكار رفته و از او درخواست مي

  حال پرداخت بدهي به مشتري چگونه بايد باشد ؟

بدهكار از آنچه بر ذمه دارد به ميزان مبلغي كه مشتري بابت خريد بدهي : فرمودند حضرت در پاسخ 

  .گرددپردازد و از تمام آنچه بر ذمه او ثابت بوده بر ميبه فروشنده پرداخت كرده به مشتري مي

  .با توجه به ضعف سند اين دو روايت مشهور فقها از آن اعراض كردند 

  :مخالفت خود را به شرح زير اعالم مي نمايد همينطور مرحوم عالمه حلي نيز 

حرمت ربا و جايز نبودن معامله دو كاالي متجانس به مقدار متفاوت از واضحات است و نيازي «

  )372ق، ص 1413حلي. (»به بيان ندارد

و  )839توضيح المسائل، ص (فقهاي معاصر و مراجع تقليد از جمله مرحوم آيت اهللا خويي 

فروش و واگذاري مافي الذمه به مبلغ كمتر )872توضيح المسائل، ص (گلپايگانيمرحوم آيت اهللا 

در صحت چنين قراردادي ترديد كرده و آن )ره(جايز دانسته اند لكن مرحوم امام خميني ) نقيصه(

دليل فتواي حضرت امام در واقع يك سياست پيشگيرانه ). 788رساله علميه، ص .(را رد مي نمايد

داد را في نفسه مشكل دار نمي دانند زيرا در بيان شروط ربوي نبودن معامله بيان بوده و اين قرار

  .»متعاملين قصدي جدي بر بيع داشته و انگيزه آنها از اين قرارداد، فرار از ربا نباشد«نمايند كه مي

  

  چگونگي تنزيل بروات وصولي و اعتبارات اسنادي –2

. طلب مدت دار به مبلغي كمتر از ارزش اسمي است با توجه به اينكه تنزيل به معني نقد كردن

و نظر به اينكه انجام عمليات مربوطه به اوراق و اسناد بهادار در رديف )125، ص1388آقايي(

قانون عمليات بانكي بدون ربا قرار دارد لذا در اين بخش چگونگي تنزيل  2عمليات موضوع ماده 

  .قرار مي گيرد اسناد مالي مدت دار توسط بانكها مورد بررسي
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  تنزيل اعتبارات اسنادي-1- 2

المللي روش استفاده از اعتبارات اسنادي است، اعتبار هاي معمول در معامالت بينيكي از روش

اسنادي ابزاري است كه به وسيله آن بانك گشاينده بر اساس درخواست خريدار پرداخت وجه 

در معامالت بين المللي خريدار و فروشنده . ي كندمعيني را به فروشنده در قبال ارائه اسناد تعهد م

بينند و هنگامي كه خريدار و فروشنده در دو كشور مختلف اقامت دارند فروشنده يكديگر را نمي

 خواهدخواهد كاالهاي مورد معامله پيش از دريافت بها در اختيار خريدار قرار دهد و خريدار نمينمي

نمايد كه مبلغ مورد تعهد به بيش از تحويل كاالها، پرداختي انجام دهد، در اين حالت بانك تعهد مي

موقع و با رقم صحيح پرداخت خواهد شد و هر گاه اعتبارات اسنادي تابع دو اصل اساسي استقالل 

ه آن اشاره اعتبار اسنادي از قراردادهاي مبنايي و رعايت دقيق اسناد كه در مقررات يو سي پي ب

استقالل اعتبار اسنادي بدين معنا است كه اعتبار اسنادي از قرارداد فروش، . شده است مي باشد

بيمه، حمل و نقل و ساير روابط قراردادي شكل گرفته پيرامون اعتبار مستقل است و بانك صرفاً 

ويل شده مطابق با نمايد و اين موضوع كه قرارداد اصلي اجرا شده يا كاالي تحاسناد را بررسي مي

  .باشدمفاد قرارداد نيست در مقابل بانك قابل استناد نمي

اصل رعايت دقيق اسناد بدين معنا است كه بانكها ملزم هستند شرايط اعتبار اسنادي را بطور 

  .كامل رعايت كنند

دنظر قرار اصوالً بانكها با روش انطباق اصولي، مطابقت شرايط اساسي اعتبار با اسناد ارائه شده را م

  )242، ص 1391سلطاني. (داده و ضرورتي به انطباق دقيق لفظ به لفظ اسناد با شرايط اعتبار ندارند

در مورد تنزيل اعتبارات اسنادي هيچ قانوني در نظام حقوق بانكي ايران وجود ندارد زيرا اصوالً 

  .رودتنزيل اعتبارات اسنادي در قراردادهاي بين المللي بكار مي

اسنادي كاربرد چك، برات، سفته را ندارد و از نظر ماهوي با اين سه سند تفاوت دارد، اعتبار 

اعتبارات اسنادي يك نوع اعتبار است كه هر كدام از فروشنده و خريدار بايد اين اعتبار را در بانك 

خود گشايش كنند در همين راستا در جريان فساد بزرگ بانكي وقتي متهمان اين پرونده براي 

يل اعتبارات اسنادي به بانك ملي كيش مراجعه كردند اين بانك از اداره حقوقي بانك مركزي تنز

 شودهاي بين المللي گشايش ميسوال كرد كه آيا مي توان اعتبارات اسنادي را كه در خريد و فروش

 همان طور كه مي توان«اداره حقوقي بانك مركزي در پاسخ به اين سوال بيان داشت  تنزيل كرد؟

با توجه به : برات را نزد بانك تنزيل كرد، اعتبارات اسنادي را نيز مي توان نزد بانك تنزيل نمود 

شود لذا اين دين اينكه در اعتبارات اسنادي بانك به ميزان مبلغ مورد گشايش مديون متقاضي مي

  .باشدمدت دار قابل فروش و تنزيل در قالب خريد دين مي
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  تنزيل بروات وصولي - 2- 2

در حال حاضر از برات در روابط بين المللي بسيار استفاده مي شود زيرا وسيله اي است كه از انتقال 

كند و در عين حال تضميني پول از كشوري به كشور ديگر و تبديل پولي به پول ديگر جلوگيري مي

اختيار وي  براي فروشنده است كه به موجب آن تا زماني كه خريدار برات را قبول نكند كاال را در

  .قرار ندهد

اسناد ديگري نظير فاكتور ، گواهي مبدأ ، بارنامه و بيمه نامه كه . در اين موارد عالوه بر برات

و بانك در صورتي . نشان دهنده اجراي تعهدات فروشنده است براي بانك كارگزار ارسال مي گردد

پس از ارائه اسناد و قبولي برات كه دستور خريدار تحويل اسناد در مقابل وجه باشد بانك كارگزار 

كند و براي بانك ارسال مي نمايد و در صورتي كه دستور خريدار گير وجه اسناد را دريافت مي

تحويل اسناد در مقابل قبولي برات ديگر باشد كارگزار پس از قبولي برات گير اسناد را به وي ارائه 

يافت وجه و واريز آن به حساب بانك اقدام دهد و در سررسيد تعهد، بانك كارگزار نسبت به درمي

گير خواسته شده باشد در صورت عدم پرداخت در سررسيد نمايد و در صورتي كه تعهد براتمي

در روش بروات وصولي نقش ضمانتي بانك كمتر از روش . گرددنسبت به واخواست آن اقدام مي

  .اعتبارات اسنادي است

گردد و برات نماينده طلب دارنده للي از برات بسيار استفاده ميالمبا توجه به اينكه در روابط بين

 تواندباشد لذا تنزيل برات ارزي مدت دار و اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي قبل از سررسيد ميآن مي

يكي از نيازهاي اساسي تجار و بازرگانان را برطرف نمايد تا با مراجعه به بانكهاو تنزيل اسناد زودتر از 

  .يد مقرر بتوانند به نقدينگي دست يابندسررس

بانكها در قالب خريد دين  ميتوانند تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات وصولي را 

در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا و آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري تنزيل 

  .دنموده و وجه آن را به فروشندگان پرداخت نماين

  

  نتيجه گيري

قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و اجتماعي خريد دين مجاز شمرده  98با توجه به اينكه در ماده 

مورخ  471شده است و نظر به آئين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري مصوب جلسه 

هيات وزيران تنزيل اسناد  12/5/90هـ مورخ 46738ت/98297و تصويب نامه شماره  26/8/1361

و  باشدتجاري از جمله اعتبارات اسنادي و بروات وصولي در قالب عقد خريد دين امكان پذير ميو اوراق 

از ديدگاه مشهور فقها تنزيل بر اساس قرارداد فروش بدهي اشكال ندارد چون خريدار بدهي مالك 

  .تمام بدهي شده و بدهكار بايد تمام بدهي را به خريدار بپردازد نه كمتر از آن
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  خذمنابع و مأ

، مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد )ق1403)(مقدس اردبيلي(احمد بن محمد  اردبيلي،

  .دفتر انتشارات اسالمي قم،چاپ اول االذهان،

  .دانش نوين بانكي، مؤسسه انتشاراتي آزاد انديشان، چاپ اول ،1388 تيمور آقائي،

دگاه فريقين، پايان نامه كارشناسي ، بيع دين در عمليات بانكي از دي)1392(بهاري قراملكي، حسن

  .ارشد، گروه فقه اقتصادي، جامعه المصطفي العالميه

  .، االوراق التجاريه المعاصره، دارالكتب العلميه، بيروت،چاپ اول2006بوطيبي، محمدبن بلعيد

  .،قم، چاپ دوم5، مختلف الشيعه، دفتر انتشارات اسالمي،جلد )ق 1413(حلي، حسن بن يوسف

  .،حقوق بانكي، نشر ميزان،چاپ دوم)1391(حمدسلطاني، م

  .البنك االربوي، دارالتعارف المطبوعات، بيروت،چاپ هفتم ،)ق1401(صدر، سيد محمدباقر

  .،چاپ چهاردهم 3،تهذيب االحكام، دارالكتب االسالميه، جلد )ق1407(طوسي، محمد بن حسن 

  .ملحقات رساله توضيح المسائل مراجع

  .سه انتشارات اسالمي،قم،چاپ پنجم، مؤس2اهللا،تحريرالوسيله، ج موسوي خميني، سيد روح 
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