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 هچكيد

كه بعدها استفاده تسليحات ابداع شد ، قراردادهايي در زمينة فروش1950در اواخر دهة 
 ،زيردريايي همچون ماهواره،  از آن در فروش اقالم گران قيمت واجد تكنولوژي پيشرفته

از قراردادهاي آفست، هدف از استفاده  هواپيماهاي نظامي و تجاري رواج فراوان يافت.  
هاي كالن  هزينه  كاهش فشار و پيامدهاي ناخوشايند اقتصادي يا سياسي ناشي از صرف

، »آفست«براي خريد اقالم گران قيمت صادراتي است. در اين قراردادها كه با نام 
كه معموال دولت  شوند، خريدار شناخته مي» هاي صنعتيجبران«و » مشاركت صنعتي«

ات و كاالهاي گران قيمت صنعتي را به انجام يك سري تعهدات است، خريد خدم
نمايد. ارتباط متقابل خريد و تعهدات جبراني جبراني و متقابل طرف ديگر مشروط مي

كند كه در اين مقاله پس از معرفي اجمالي  متقابل اين ترتيبات قراردادي را پيچيده مي
دادها و تعهدات جبراني آنها مورد بررسي مكانسيم اين قراردادها، انواع گوناگون اين قرار

گيرد. در ادامه ساختار اين قراردادها و گرايش طرفين قرارداد به انعقاد قرار مي
شوند، بحث  به يكديگر مرتبط ميقراردادهاي مستقل كه در سندي به نام پروتكل 

 گردد.   گردد. تحليل حقوقي ماهيت اين قراردادها در قسمت بعدي ارائه مي مي
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 مقدمه
مدت جهاني، مشكالتي كه پس از جنگ جهاني دوم با ظهور ركود اقتصادي طوالني 

عظيم تراز تجاري، كمبود وجوه نقد و اعتبارات، عدم ثبات پولي و رقابت شديد   كسري
باعث ابداع قراردادهاي تجاري جديدي شد كه از بعد حقوقي المللي به وجود آمد، بين

هاي قراردادي نوين گرديد. براي بسياري از كشورها،  مستلزم رويكردها و تكنيك
خصوصا كشورهاي در حال توسعه، دسترسي به تكنولوژي و تجهيزات پيشرفته و 

د. در واقع، باش پذير نمي هاي جديد قراردادي امكان استراتژيك، بدون توسل به روش
عالوه بر توانايي مالي زيادي كه خريدار محصوالت صنعتي بايد داشته باشد، بايد بتواند 

روز بر تعداد بهاين، روزبراز عهده تعمير و نگهداري آن محصوالت نيز برآيد. عالوه
ها و ادوات  كشورهايي كه تمايل دارند كه بتوانند تجهيزات داراي تكنولوژي باال، دستگاه

نظامي خودشان را بسازند يا حداقل در ساخت آنها مشاركت داشته باشند، افزوده 
 شود.   مي

سازي و الملي براي انتقال فناوري، صنعتييكي از مهمترين معامالتي كه در تجارت بين
توسعه زيربنايي كشورها و همچنين براي ايجاد تعادل قراردادي و موازنة تجاري منعقد 

باشد و در تجارت هاي تجارت متقابل ميآفست است كه از انواع روششود، معامالت مي
 158F2»قراردادهاي آفست«و  157F1»ترتيبات جبراني«بسيار رايج است. فضاتسليحات و بخش هوا
الملل است كه مستقيما از بين ها و ابداعات جديد در تجارتيكي از نمونه گرايش

ي را متأثر ساخته، سرچشمه گرفته المللبين تحوالت چندجانبه و سريعي كه اقتصاد
انعقاد معامالت آفست هستند، يك  ترين زمينههاي تسليحاتي كه مهمدر قرارداداست. 

159Fخواهد مبلغ هنگفتيكشور كه مي

را صرف واردات تسليحات از يك كشور ديگر كند،  3
تنها كند و هايش را به فروشنده تسليحات منتقل ميمثالً صد ميليون دالر از بودجه

آيد ارزش عرفي تسليحات واردشده از منظر امنيت ملي است. چيزي كه به دست مي
تواند در قرارداد خريد تسليحات براي افزايش ارزش مبادالتي، كشور واردكننده مي

كننده را ملزم سازد كه بخشي از عايدي صد ميليون دالري خود را به مزبور، صادر
كشور خريدار اختصاص دهد، يا اين كه خودش را تأسيس تجهيزات توليد تسليحات در 

كننده هاي غيرتسليحاتي از كشور واردها و اعمال ديگر، مثل خريدسري فعاليت به يك

                                                             
1. Offset Arrangements. 
2. Offset Contracts. 

. در اين نوع معامالت، كمترين رقم خريد، پنج ميليون دالر است. حداكثر مبلغ آنها نيز گاهي به 3
 گردد.ها دالر بالغ ميميليارد
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-به كشور وارد  كنندة بازگشت ارزگذاري در آن كشور متعهد سازد كه تضمينيا سرمايه
شي از آن قرارداد تجاري كننده است. اين توافق بازگشت ارز، يا تعهدات اضافي را كه بخ

-كننده تسليحات نهناميم. در اين صورت، كشور واردتسليحاتي است، قرارداد آفست مي
هاي يابد بلكه بخشي از بودجهخواهد وارد كند دست ميتنها به تسليحاتي كه مي

ماند و محرّكي براي عمومي كه صرف خريد تسليحات شده است، در آن كشور باقي مي
داخلي شده  گويي آن بودجه در درجه اول صرف امور  گردد،ادي داخلي ميتوسعه اقتص

 است.
نظمي پولي، تعداد هاي خارجي و بيشده در اثر بحران بدهيهاي ايجاد محدوديت   

روزافزوني از كشورها را ترغيب كرد تا در تجارت خارجي به دنبال منافعي باشند كه 
هاي آفست  از كشور، تامين كند. از اين نظر، برنامهتعادلي كلي را با توجه به خروج ارز 

گرديد كه در جايگزين كارآمد براي رشد اقتصادي تلقي براي بسياري از كشورها، يك
نه تنها پژوهش مستقل بلكه حتي  بود. متأسفانهنتيجه بحران ديون خارجي متوقف شده

-اين آفست موجود نيست.طور پراكنده نيز تحقيقي به زبان فارسي در مورد معامالت به
هاي آفست و اعمال متقابل جبراني مقاله، ضمن بيان مفاهيم، تعاريف و سازوكار قرارداد

هاي صدد پاسخ به اين سئواالت اساسي است كه رويكردرايج در اين معامالت، در
هاي آفست، و رويكرد مرجح كدام است، و مختلف در طراحي و تنظيم ساختار قرارداد

خورد و چنانچه  مله آفست، چگونه تعهدات جبراني به اصل قرارداد پيوند ميدر يك معا
يكي از طرفين از انجام تعهدات خود امتناع كند، اين نقض قرارداد تا چه اندازه روي 

شود.  منظور ابتدا مفهوم قراردادهاي آفست تبيين مي گذارد. بدين قرارداد ديگر تأثير مي
گردد. در نهايت نحوه ارتباط قرارداد اصلي  رسي ميبر سپس ساختار اين قراردادها

 گيرد.  صادرات با قرارداد حاوي تعهدات جبراني متقابل مورد بررسي قرار مي

 تاريخچه و مفهوم قراردادهاي آفست .1

گيري معامالت آفست و سپس به بيان مفهوم و در اين قسمت، ابتدا به تاريخچه شكل
مال متقابل جبراني مرسوم در اين معامالت پرداخته هاي آفست و انواع اعمعرفي قرارداد

 شده است.
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 پيشينه تاريخي معامله آفست -1-1

بيش از شصت سال است كه معامله آفست به يك خصصيه الينفك قراردادهاي خريد 
160F»توليد مشترك«دفاعي تبديل شده است. سابقة قراردادهاي آفست به قراردادهاي 

در  1
دوم، تسليحات مازادش را به جهاني  آمريكا پس از جنگگردد. برمي 1950اواخر دهة 

كرد تا بتوانند ضمن بازسازي بنية هاي اروپاي غربي منتقل مي صورت رايگان به كشور
اغلب كشورهاي  1960دفاعي خود، از خطر كمونيسم در امان باشند. از اوايل دهه 

آن پس، اياالت متحده از هاي دفاعي خود مشاركت ورزند.  هزينه  مذكور توانستند در
همكاري   ها و قطعاتي از تسليحات مذكور را با هاي توليد مشترك، بخشضمن قرارداد

غربي) در آن كشور توليد پيمان (ژاپن و اروپايهم  هاي دفاعي كشور پيمانكاران و شركت
161Fكرد؛مي

در آن كشورها، از 162F3»واگذاري به پيمانكاران فرعي«توليد مشترك، در كنار  2
163F»هايي جبران«جمله 

164F»آفست مستقيم«است كه در قراردادهاي  4

شود، بيني ميپيش 5
هاي آفست، توليد مشترك جت جنگندة  يكي از نخستين نمونهگردد. كه بعداً بيان مي

ميان آمريكا و  1960بود كه در اواخر دهه  165F6»هاوك«هواي   و موشك زمين به 104اف
166F.غربي منعقد شداروپاي 

تقاضا براي قراردادهاي آفست  1970و  1960 هاي در دهه 7
هاي مختلف براي توسعة زيربناهاي صنعتي و اقتصادي خود به اين  افزايش يافت. دولت
آوردند و نسبت به وضع مقررات اجباري براي استفاده از اين تكنيك  نوع قراردادها روي

 در زمينه خريدهاي تسليحاتي اقدام نمودند.
دگان تسليحات كه با كاهش تقاضا روبرو بودند، در پس از جنگ سرد، فروشن

167Fپيشنهادات جبراني

گرفتند و اين باعث ايجاد تنوع در انواع  از يكديگر پيشي مي 8
نظامي همچون تدريج معامالت آفست در فروش اقالم غيرهاي جبراني شد. به شيوه

                                                             
1. Co-production. 
2. Jones, William E., “The Value of Military Industrial Offset”, the DISAM 
journal, winter 2001-2002, p. 109. 
3. Subcontracting. 
4. Offsets. 
5. Direct Offsets. 
6. HAWK. 
7. Russin, Richard J., “Offsets in International Military Procurement”, the 
DISAM Journal, summer 1995, p. 105. 
8. Offset Packages. 
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تلفن و مخابرات، صنايع  اندازي خطوطسازي، تجهيزات راهها، صنايع خودرورايانه ابر
.سازي و امثال آن نيز مورد استفاده قرار گرفتفوالد 168F

1 
، عربستان سعودي در قالب قرارداد هاي آفست، تسليحات 1988و  1995هاي بين سال

كننده تسليحات در دنيا تبديل ترين واردعظيمي وارد كرد كه آن كشور را به بزرگ
169Fنمود.

2 
منبع و مشخصات قرارداد، ايران را هم در گروه برخي از نويسندگان بدون ذكر 

هاي اش از قرارداداند كه پيش از انقالب در خريدهاي تسليحاتي كشورهايي ذكر كرده
170Fآفست بهره برده است.

ها حفظ از آنجا كه يكي از شروط حتمي و قطعي اين قرارداد 3
171Fمحرمانگي

172Fقرار ندارند.شوند و در دسترس آنهاست، اصوالً اين اسناد منتشر نمي 4

5  
شده در ديوان داوري ايران و آمريكا، اثري از ها و دعاوي طرحرغم مطالعة پروندهعلي

اي هستند كه به هاي مطروحه اصوالً يا دعاويشود؛ پرونده ترتيبات آفست ديده نمي
دفاع، نيروي هوايي، صنايع هواپيمايي ايران و امثال آن در خصوص برنامة طرفيت وزارت

173Fنظامي خارجي اي هفروش

174Fاند اقامه شده 6

و يا مربوط به اجاره و ارائة خدمات در زمينه  7
175Fهاي آفست ندارند.امور نظامي هستند و ربطي به قرارداد

8  

                                                             
1. Cohen, S., and J. Zysman, “Counter-trade, Offsets, and Buybacks”, 
California Management Review, Vol. 28, 1991, p. 44. 
2. Mann, Paul, “Global Arms Exports Continue Decline”, Aviation Week & 
Space Technology, May 18, 1998, p. 16. 
3. Murat, Sumer and Jason Chuah, Emerging Legal Challenges for 
Countertrade Techniques, in: International Trade,: [2007] Int.T.L.R, pp. 111-
124. 
4. Confidentiality Clause. 
5. Sk ӧns, Elizabeth, “Evaluating Defense Offsets: the Experience in Finland 
and Sweden”, in: Brauer, J. and J.P.Dunne (eds.), Arms Trade and Economic 
Development: Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets, London,  
Routledge, 2004, p. 150. 
6. Foreign Military Sales. 

اش را مطالبه شدهتر خريداريعروف اف.ام.اس كه در آن ايران استرداد تسليحات پيشم ة. نظير پروند7
به  ،1جلد  آمريكا)، -گزيده آراء ديوان الهه (ديوان داوري دعاوي ايران كاميار، محمدرضا، :كند (ن.كمي

 ).317 – 343 .صص ،1378نشر ققنوس،  فر،اهتمام احمد مظفري و مهدي نيك
 -گزيده آراء ديوان الهه (ديوان داوري دعاوي ايران : كاميار، محمدرضا،كوئتسك در. ن.ك. پرونده 8

و  ؛265-298ص ، ص1378نشر ققنوس، فر، به اهتمام احمد مظفري و مهدي نيك، 1جلد آمريكا)، 
گزيده آراء ديوان الهه (ديوان داوري دعاوي  : كاميار، محمدرضا،كامپيوتر ساينس كورپوريشن، در ةپروند

 هر دو .42 .ص، 1379نشر ققنوس، فر، به اهتمام احمد مظفري و مهدي نيك، 2جلد آمريكا)،  -راناي
 آي.تي در نيروي هوايي و صنايع هواپيمايي ايران بودند. ةمربوط به توسع پرونده
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هاي فروش خارجي تسليحات بدون به عبارت ديگر، فروش تسليحات يا در قالب برنامه
قالب معامالت آفست رقم هاي تجاري مستقيم و در ارائة جبران و يا به شكل فروش

176F.خوردمي

در نوع اول، كه فروش دولت به دولت است، قيمت تسليحات قيمت واقعي  1
هاي هايي جانبي جهت تعمير، آموزش نيروي انساني، پشتيبانياست و معموالً قرارداد

شوند كه در قرارداد اصلي فروش تسليحات مورد اشاره و لجستيك و غيره منعقد مي
هاي عظيم اند. اما در معامالت آفست كه توسط شركتد واقع شدهحتي مورد تعه

شوند، قيمت تسليحات واقعي نيست و هاي خريدار منعقد ميتسليحاتي با دولت
هاي جبراني فروشنده با لحاظ وجه التزام مربوط به خسارات عدم انجام تعهدات و هزينه

در اين حالت ارائه خدماتي  177F2.دهدشود، قيمت اقالم را افزايش ميكه بر او تحميل مي
همچون آموزش نيروي انساني كشور خريدار، هزينة زيادي تلقي نشده و داخل در 

هاي شود. با نگاهي به دعاوي مطرح در ديوان در زمينه خريد قيمت تجهيزات لحاظ مي
هاي خارجي يابيم كه آنها صرفا در قالب  فروشميتسليحاتي ايران از آمريكا در

اند؛ به همين جهت طرف آمريكايي همواره هاي آفست، انجام شدهو نه برنامهتسليحات 
اي كند و طرف ايراني در ارائه دفاعياتش حتي اشارهقيمت خدمات را مطالبه مي

اينكه طرف آمريكايي به ارائه تعهدات جبراني متعهد بوده است كه بر اساس كند به  نمي
 بايست انجام دهد.قرارداد آفست، مي

 مفهوم معامله آفست -1-2

قيمت از خارج هنگامي كه قرار است كه يك سيستم تسليحاتي پيچيده و گران  
خريداري شود، مالحظات اقتصادي متعددي بايست توسط دولت خريدار مدنظر 

گيرد. يكي از اين مالحظات، مسأله انتقال ارز خارجي است كه بايد تحت عنوان  قرار
راين مسأله كسري تراز تجاري مطرح است. مسأله بعدي، قيمت پرداخت شود و بناب

استفاده مطلوب از ظرفيت آزاد صنعت تسليحات خود كشور واردكننده است كه 
سازد. سومين مسأله وابستگي فني و لجستيكي درازمدت سازي را هم متأثر مياشتغال

هاي پيشرفته، به اقدامات اقالم نظامي و ساير فناوريكننده است.  به كشور عرضه
لجستيكي، يعني هر چيزي كه براي حفظ و نگهداري آن كاال در طول عمر مفيدش نياز 

                                                             
1 . General Accounting Office, U.S Contractors Employ Diverse Activities to 
Meet Offset Obligations, GAO/NSIAD-99-35, December 1998, p. 3. 
2. Brauer, J., and J.P. Dunne (eds.), Arms Trade and Economic Development: 
Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets, London: Routledge, 2004, 
p. 3. 
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هاي آفست مورد نامهكم پنج حيطه لجستيكي بايد در موافقتدارند. دست احتياجاست، 
هاي نظر، آموزش و كمكاشاره قرار گيرند: عرضه قطعات يدكي، نگهداري كاالهاي مورد

 178F1.ها و تجهيزات آزمايش فنياسناد، ابزار فني،
براي جبران اين آثار منفي، كشور خريدار به طور كلي در ازاي ارزش منتقل شده، 

شود كه به موجب آن صادركننده هايي همچون برنامه توليد مشترك ميخواستار جبران
شود و نتيجه، دانش فني تحصيل مي كند. درخودش در آن پروژه مشاركت مي

تواند الذكر به كشور صادركننده براي نگهداري و تامين قطعات يدكي ميوابستگي فوق
 كاهش يابد. 

 تعريف معامله آفست -1-2-1

179F»آفست«

هر چيزي است كه در مقابل چيزي ديگر   در لغت به معناي جبران، تعادل، و 2
سنجيدن و نمايد. معناي مصدري اين كلمه، كند و آن را جبران ميايجاد تعادل مي

اي كه موازنه و تعادلي ميان آن دو به ميزان كردن چيزي با چيز ديگر است به گونه
180Fوجود آيد.

 181F4،»مشاركت صنعتي«همچون   هاي ديگري قراردادهاي آفست كه با نام 3
شوند و در گروه قراردادهاي نيز شناخته مي 183F6»معامالت تعادلي«و182F5»هاي صنعتي جبران«
اند كه در هاي جبراني و متقابل تجاري نامهموافقت گيرند،جاي مي 184F7»تجارت متقابل«

قيمت صنعتي خود را كه معموالً دولت است، خريد خدمات و كاالهاي گران آن خريدار
 نمايد. سري تعهدات جبراني و متقابل توسط صادركننده، مشروط ميبه انجام يك

لي اين معامله را اين گونه الملراهنماي حقوقي آنسيترال در زمينة تجارت متقابل بين  
قيمت يا از هايي هستند كه معموالً شامل عرضة كاالهاي گرانقرارداد«كند: توصيف مي

تواند مشتمل بر انتقال تكنولوژي و دانش فني، ارتقاء اند و ميلحاظ تكنولوژيك پيشرفته
185F».ها و تسهيل دسترسي به يك بازارخاص باشدگذاريسرمايه

اين نوع  تعاريفي كه از  8

                                                             
1. Söls, Alberto, Logistics and Industrial Co-Operation (Offsets): the Perfect 
Link, Logistics, Spectrum, Vol. 34, No. 3, 2000, pp. 30-32. 
2. Offset. 
3. Simpson, J, and E. S.Weiner, Oxford Ensglish Dictionary, 2nd edition, 
Clarendon, 1989. 
4. Industrial Cooperation.  
5. Industrial Compensations. 
6. Balances. 
7. Countertrade. 
8   . United Nations Commission on International Trade Law, Legal Guide on 
International Countertrade Transactions, UNCITRAL, 1992, p. 9. 
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قراردادها شده ، متعدد است  و بسياري از آنها آفست را بر اساس انگيزه خريدار يا يكي 
يك قرارداد افست، «اند:از اعمال جبراني مرسوم دراين معامله تعريف كرده

يا كاال است كه ضمن آن، دولت خريدار، شرايط اجراء را بر فروشنده يك  قراردادي
اش، مستهلك و ها و سرمايهكند كه بخشي از هزينهتحميل مياي گونه خدمات، به
كننده متعهد شود تا شود كه عرضهيك قرارداد آفست هنگامي تشكيل مي 186F1.جبران شود

187Fهاي موجود در كشور خريدار كار كند.ارزش مورد توافقي با شركت

همچنين قانون  2
پيشنهادات تعادلي و جبراني دهنده ترين ارائهكنترل صادرات تسليحات آمريكا كه بزرگ

نامه موافقت«است در قسمت تعاريف، آفست را اين گونه تعريف كرده است: اصطالح 
كنندة آمريكايي عرضه نامه ميان يكنامه، برنامه، يا تفاهمبه معناي هر موافقت» آفست

 كنندة آمريكايي،كشور خارجي است كه در آن، يك عرضه اقالم يا خدمات دفاعي و يك
كشور از او تسليحات يا خدمات دفاعي خريداري كرده است، با توجه به اين كه يك 

كند كه كاالها يا خدماتي را كه به طور كامل يا جزيي، در آن كشور خارجي موافقت مي
شده، و رشد يا توسعه يافته است، خريداري يا اكتساب كند يا ترتيب توليدشده، شناخته

188Fط ساير اشخاص آمريكايي بدهد.خريد يا اكتساب آن را توس

نامة تجارت آزاد موافقت 3
189Fآمريكاي شمالي، نفتا،

كند: شروط و الزاماتي كه گونه تعريف مينيز آفست را اين 4
كند و از طريق خريدار، مقدم بر فرايند خريد يا در مسير آن، تحميل يا لحاظ مي

گذاري، تجارت متقابل يا الزامات الزامات مربوط به سهم داخل، ليسانس فناوري، سرمايه
190Fدهد.مشابه، توسعه كشورش را افزايش مي

5 
ها جهاني، آفست سازمان تجارت» نامه خريد دولتيموافقت«همچنين در پاورقي هفتم 

هايي كه براي تشويق توسعه محلي يا جهت ارتقاي موازنه ابزار«اند: اينگونه تعريف شده
گذاري،  ه از سهم داخل، ليسانس تكنولوژي، سرمايهپرداخت از طريق الزام به استفاد

 191F6»شوند.تجارت متقابل و ساير الزامات مشابه اعمال مي
تواند به فهم سازوكار اين معامالت كمك كند. فرض كنيد شركت (الف) از زير مي مثال

ميليون دالر  200فروند هواپيماي مسافربري به ارزش   20كشور آمريكا به دولت اسپانيا 

                                                             
1. Udis, B.,  and K.E. Maskus, “Offsets as Industrial Policy: Lessons from 
Aerospace”, Defense Economics, Vol. 2, No.2, 1991, p. 152. 
2. Martin, Stephen, Economics of Offsets: Defense Procurement and 
Countertrade, Amsterdam: Harwood Academic Publishers, 1996, p. 127. 
3 . ibid, p. 924. 
4.  NAFTA. 
5 . Guyot, Cedric, op.cit, p. 923. 
6. Available at: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdf, 23. 

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdf
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فروشد و متقابالً كشور اسپانيا جهت جبران فشار اقتصادي ناشي از خريد مزبور،  مي
شود. به عبارت ديگر، دولت اسپانيا  درصد آفست از شركت (الف) مي 125خواستار اراية 

كند كه شركت (الف) معادل  هواپيماهاي مورد نظر را منوط به اين شرط خريداري مي 
هاي جبراني در كشور اسپانيا  ميليون دالر)، برنامه 250درصد ارزش قرارداد (يعني 125

پذيرد. از آنجا كه شركت (الف) ممكن  اجرا كند و شركت (الف) نيز اين درخواست را مي
بيني شده است خودش نتواند تعهدات جبراني را انجام دهد، در كشورها ترتيبي پيش

شايان ذكر  .دوستد باشدقابل دا» اعتبارات جبراني«است كه تعهدات جبراني در قالب 
است زماني كه يك شركت آمريكايي ديگر غير از شركت (الف) تعهدات جبراني را انجام 

تواند اين  كند كه مي داده باشد، براي انجام تعهدات جبراني مزبور اعتباري كسب مي
 فروند هواپيما نياز دارد بفروشد.    20اعتبار را به شركت (الف) كه براي صادرات 

خريدار (در مثال باال اسپانيا) كه از طريق قراردادهاي آفست متعهدله اقدامات  دولت
هاي داخلي خود را كه تمايل دارد از طريق است، ممكن است پروژهجبراني شده

192Fاقدامات جبراني انجام دهد، از طريق اعطاي ضريب

193Fبندي كند.اولويت 1

مثالً دولت  2
شده، هواپيماهاي خريداري اي باط ماهوارهاسپانيا، براي توليد مشترك سيستم ارت

 10كند. چنانچه ارزش واقعي اين قرارداد (توليد مشترك)  ضريب شش پيشنهاد مي
ميليون  60ميليون دالر باشد، اين برنامة جبراني كه مشتمل بر انتقال تكنولوژي است 

ا و ه شود. براي پروژه توليد صندليدالر براي تعهدات جبراني آفست منظور مي
هواپيماهاي سفارش  كارگيري آن در هواپيماها در اسپانيا و به هاي تهوية  سيستم

ميليون دالر  1ممكن است منظور شود. چنانچه ارزش اين قرارداد  5شده، ضريب  داده
ميليون دالر از تعهدات جبراني آفست را  5باشد، شركت (الف) با اجراي آن در واقع 

كند.  ميليون اعتبار آفست كسب مي 5ديگر از طريق آن  انجام داده است يا به عبارت
ميليون دالر تعهد  250شركت (الف) بايد آنقدر پروژه در كشور اسپانيا اجرا كند كه 

كسب  194F3»اعتبار جبراني«ميليون دالر  250جبراني وي در قرارداد افست اجرا شود يا 
تواند  كند نه تنها مي مي كند. اعتبار جبراني را كه شركت (الف) در مثال باال تحصيل

تواند آن اعتبارات را به ساير  براي اجراي تعهدات آفست خود به كار ببرد، بلكه مي
پيمانكاراني كه به چنين اعتباراتي براي ايفاي تعهدات آفست خود نياز دارند، بفروشد. 

                                                             
1. Multiplier. 

شود تا ارزش اعتباري . ضريب عاملي است كه نسبت به ارزش واقعي يك برنامه جبراني اعمال مي2
هاي  هايي براي فعاليت برند تا مشوقهاي خريدار از ضرايب بهره مي دولتآن برنامه محاسبه گردد. 

 هايي كه براي رشد اقتصادي كشورشان اهميت ويژه دارد فراهم سازند. جبراني در بخش
3. Offset Credits. 
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هاي خارجي كه تواند اعتبار جبراني مورد نياز را از ساير شركت شركت (الف) مي
 اند، خريداري كند. هاي مزبور را اجرا كرده روژهپ

مثالً در كشور امارات، اعتبارات جبراني تا ده سال معتبر و قابل انتقال است. اين تجارت 
بها يا شود. از ميزان اضافه از طريق بانك (بانك عضو اتاق پاياپاي) امارات انجام مي

توان فهميد كه پيمانكاران موفق  ميتخفيفي كه فروش يا خريد اين اعتبارات دارد 
اند. اگر پيمانكار مبلغي بيش از ارزش اسمي آن شان را ايفا كرده چگونه تعهدات تعادلي

پردازد، حتماً در ايفاي تعهدات تعادلي خود با  اعتبارات براي خريد اعتبارات آفست مي
شود با عرضه  مشكل مواجه است. از سوي ديگر، اگر اعتبارات آفست با تخفيف معامله

195Fبيش از حد

كوشند كه پيش از آنكه تاريخ اين  در بازار مواجه است و پيمانكاران مي 1
در اين صورت اداره آفست كشور ميزبان اعتبارات منقضي شود آنها را بفروشند. 

كند  هايي را كه داراي اعتبارات تعادلي هستند، محدود ميگذاري(خريدار) انواع سرمايه
196Fنمايد. و استانداردي براي توليد اعتبار تعادلي تعريف مييا اين كه سقف 

مقامات امارات  2
هاي  متحده عربي، بيع سلف اعتبارات آفست را ممكن دانستند كه بر اساس آن شركت

گذاري مشترك كه به احتمال زياد يك ميزان معين سود در آينده به دست سرمايه
به  اعتبارات آفست آتي دارند،توانند حقوقي را كه نسبت به  خواهند آورد، مي

197Fبفروشند.هاي نيازمند  شركت

ذكر است كه قابليت انباشت اعتبارات آفست و نيز بهالزم 3
قابليت انتقال اين اعتبارات از يك معامله به معامالت مشابه در بسياري از كشورها (از 

 جمله كويت) وجود ندارد. 

 الملليجايگاه معامله آفست در تجارت بين -1-2-2

اند. گونه كه گفته شد، معامله آفست را در گروه معامالت تجارت متقابل جاي دادههمان
اي كه جامع همه معامالت گونهالمللي، بهبندي معامالت تجارت متقابل بيندسته

تجارت متقابل و مانع ورود غير از آنها باشد, امري صعب است؛ مثال برخي نويسندگان، 
198Fبرداري و انتقالبهرهقراردادهاي ساخت، 

را نيز در گروه معامالت تجارت متقابل  4

                                                             
1. Glut. 
2. Welt, Leo, “the Offsetting Factor”, Defense & Foreign Affairs, December 
1985, p. 26. 
3. Rubin, Steven M., The Business Managers Guide to Barter, Offset and 
Countertrade, Special Report NO.243, (to the economist Intelligence Unit), 
The Economist Publications Ltd., 1986, p. 17. 
4.BOT (Building, Operation, Transfer). 
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199Fاند؛ آورده

پيوسته از اقسام معامالت  همجانبه و بهجانبه، سههمچنين معامالت دو 1
200Fاند.تجارت متقابل قلمداد شده

به طور توان انوع معامالت متقابل را  ميبا اين حال،  2
معامالت  .معامالت جبراني و تهاتري بندي نمود: معامالت تقسيم دسته  به دوكلي 

ه ب باشد، معموالًنقد  صورت دين و غيره عوض بشود كه  كه در آن مقرر مي تهاتري
معامالت تهاتري . اين معامالت مشتمل بر شوند صورت يك قرارداد واحد منعقد مي

 معاوضه ديون ، وقرارداد تعويض ،قرارداد واگذاري تهاتري ،قرارداد تسويه تهاتري ،ساده
201Fجبراني، در معامالت باشند. مي

هر تحويل كاال وجه  يبه ازا بر خالف معامالت تهاتري، 3
معامالت جبراني از نظر كاركرد اقتصادي، انگيزه، شيوه و نوع  شود. آن نيز پرداخت مي

خريد، و معامالت جبراني  جبران به معامالت جبراني تجاري مانند خريد متقابل و پيش
 شوند.  ظير بيع متقابل تقسيم ميصنعتي ن

در اين ميان، معامله آفست هم از نظر انگيزه و فلسفة انعقاد و هم از نظر كاركرد 
كه در معامله آفست، پاي پول و پرداخت نقدي در  هتج اقتصادي، و همچنين از آن

قراردادهاي آفست از بسياري ميان است به معامالت جبراني قرابت و شباهت دارد؛ 
202Fشبيه به قراردادهاي بيع متقابل و خريد متقابل است. جهات

4  
مستقيم منعقد گردد كه تعهد متقابل  معامله آفست غير واقع، ممكن است يك  در

كننده باشد. همچنين ممكن است انگيزه  كننده در آن، خريد متقابل كاالهاي وارد صادر
دولت واردكننده، ارتقاي بنيه صنعتي ملي باشد؛ مثال در يك معامله آفست مستقيم، 

وري، تجهيزات و يا شود كه فنا صادركننده به درخواست دولت خريدار، متعهد مي
اي را جهت توليد قطعاتي از محصول صادراتي، به كشور واردكننده منتقل و در  كارخانه

هاي آفست مستقيم به بيع متقابل، و معامالت آفست  آنجا نصب كند؛ بنابراين، قرارداد
مستقيم به خريد متقابل شباهت بسياري دارند و حتي ممكن است همان منظوري  غير

نمايند. معامله آفست از جهت متقابل تأمين مي  نند كه خريد متقابل و بيعرا تأمين ك
اش به خريد متقابل و بيع متقابل، و از نظر  دهندههاي تشكيل ساختار و تعداد قرارداد

از سوي  مدت بودن به معامله بيع متقابل شباهت دارد. اوصافي همچون سنگين و بلند
باشد مشتمل بر اقسام معامالت تجارت متقابل ميآنجا كه معامله آفست از  ديگر، از

نوعي تهاتر و تعهدات متقابل است و بنابراين به نحوي با معامالت تهاتري شباهت دارد؛ 
                                                             

1. Murat and Chuah, op.cit, p. 111. 
2.Francis, Dick, the Countertrade Hand Book, New York: Cambridge, 
Quorum Books, 1987, p. 14. 
3. Compensations. 

 .26ص. ، پيشين . شيروي،4
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شود ها و خدماتش توسط واردكننده، متعهد ميچون صادركننده در مقابل خريد كاال
 كه معادل درصدي از ارزش صادرات، اعمال جبراني انجام دهد.

 انواع قراردادهاي آفست 1-2-3

شوند. قراردادهاي آفست مستقيم شامل  قراردادهاي آفست به دو نوع اصلي تقسيم مي
شده ارتباط مستقيم دارند. در هستند كه به اقالم خريداري ها و تعهدات متقابلي  جبران

شوند،  ها و تعهدات متقابلي كه ارايه مي مستقيم، جبران مقابل، در قراردادهاي آفست غير
گران به قراردادهاي آفست شده ربطي ندارند. برخي تحليل به اقالم خريداري

203Fمستقيم شبه

هايي كه در آنها  نامهاند: موافقتنيز اشاره و آنرا چنين تعريف كرده 1
فروشنده قطعاتي را كه در كشور خريدار توليد شده در اقالمي كه به كشورهاي ثالث 

گيرد يا حتي آن قطعات را در اقالمي كه در بازار داخلي شود، به كار ميفروخته مي
204Fدهد.مي شود، مورد استفاده قرارخود كشور صادركننده ساخته مي

از ديگر اقسام  2
205Fآفست معكوسهاي  توان به قراردادشده معامله آفست مي شناخته

اشاره كرد كه در آن،  3
كند و در مقابل، خريدار يدهد يا خدماتي اضافي ارائه م فروشنده قيمت را تقليل مي

كند كه از رقيب فروشنده، خريد نكند. به عنوان مثال، مرسوم است كه  تعهد مي
شود  كه طي يك  دهند و خريدار متعهد ميفروشندگان هواپيما قيمت را كاهش مي

206Fدوره زماني معين، انحصاراً از فروشنده مزبور خريداري كند.

هاي آفست عمالً با قرارداد 4
خيز مثل شود كه درآمد بااليي دارند مانند كشورهاي نفتيي منعقد ميكشورها

207Fباشند؛ گذاري بااليي نيز داشته عربستان سعودي و در عين حال پتانسيل سرمايه

5  
208F.اجراي تعهدات جبراني ممكن است تا ده سال نيز به طول انجامد

6 

                                                             
1. Semi-Direct Offsets. 
2. Wilson, Dennis, , “Balancing Efficiency with Equity in Foreign Defense 
Acquisitions”, Naval War College Review, Vol. XLVIII, No.2, spring 1995, 
p. 37. 
3. Reverse Offsets. 
4.  Amara, Jomana, and Petr Pargac, “Offsets and Defense Procurement in 
the Czech Republic: a Case Study”, Naval Postgraduate School, Defense 
Resources Management Institute, 2009/8. Availeble at:  
http://www.nps.edu/Academics/Centers/DRMI/docs/DRMI%20Working%20
Paper%2009-08.pdf. 
5. Al-Suwaidi, Ahmed, “Countertrade and the Arab World: Comparative 
View”, Arab Law Quarterly, Vol. 8, No.4, 1993, p. 279. 
6 . Ibid, p. 280. 
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بيشتر معامالت  هاي مستقيم كه عمدتاً بر انتقال فناوري مبتني هستند ودر آفست
كننده بايستي از بنية فناوري و صنعتي  شوند، كشور واردآفست به اين صورت منعقد مي

باشد تا بتواند در ساخت و توليد قطعات اقالم موضوع قرارداد فروش   بااليي برخوردار
يافته و  هاي توسعهها توسط كشوراصلي مشاركت نمايد. از اين رو، غالب اين نوع قرارداد

گردد. ليكن عتي كه در پي تقويت صنايع داراي فناوري پيشرفته هستند، منعقد ميصن
هاي در حال توسعه است كه به  مستقيم بيشتر مورد توجه كشور هاي آفست غيرقرارداد

209Fاي نياز ندارند. گذاري در صنايعي هستند كه فناوري زياد پيشرفته دنبال سرمايه

1 
توليد تحت «معموالً شامل توليد مشترك،  هاي مستقيم تعهدات جبراني در آفست

و در  211F3»انتقال تكنولوژي«گذاري مرتبط خارجي و پيمانكاري فرعي، سرمايه 210F2،»ليسانس
هاي انتقال تكنولوژي است كه  گذاري و برنامه هاي غيرمستقيم شامل سرمايه آفست

ز ممكن است متضمن خريد متقابل، معامالت تهاتري، توسعه گردشگري، استفاده ا
212Fهاي كشور واردكننده و غيره نيز باشد. و هتل  هاي حمل و نقل شركت

4 

 انواع متداول اعمال متقابل جبراني 1-2-4

كننده،  هستند كه صادر  هايي طور كه گفته شد، اعمال جبراني عبارت از فعاليت همان
نامه و قرارداد آفست، متعهد و ملزم به انجام  عالوه بر تعهد تسليم مبيع، مطابق موافقت

توان به شرح به طور كلي تعهدات و اعمال متقابل و جبراني رايج را ميباشد. آنها مي
 بندي كرد:                               ذيل دسته

كننده اصلي به خريد  ل: به موجب اين تعهد جبراني، صادرالف) تعهد به تجارت متقاب
تواند شامل شود. اين خريدها ميمتقابل كاالها و خدمات از كشور خريدار متعهد مي

تواند توسط  نظامي باشد و مي محصوالت و خدمات براي استفاده در بخش نظامي يا غير
شده توسط طرف ث معرفيخود صادركننده، پيمانكاران فرعي وي، يا توسط اشخاص ثال

اول انجام شود. اين اشخاص ثالث ممكن است نهادهاي دولتي متعلق به كشور 
همچون كارگزاران و وارد  خصوصي  هاي بخش كننده اصلي و يا ساير شركت صادر

  213F5.كنندگان باشند

                                                             
1   . Sköns, op.cit, p. 142. 
2. Licensed Production. 
3. Technology Transfer. 
4. Hammond, Grant T., “Countertrade, Offsets, and Barter in International 
Economy”, Cengage Learning, London, 1990, p. 28. 
5. Verzariu, Pompiliu, Countertrade, Barter, and Offsets, McGraw Hill, 1985, 
p. 44. 
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نامة آفست، يك شركت خارجي به يك دولت يا  توليد مشترك: مبتني بر موافقتب) 
دهد تا همه يا بخشي از يك كاالي خارجي اجازه و اطالعات فني الزم را ميتوليدكنندة 

214Fپيشرفته و تخصصي داراي فناوري باال را در داخل كشور خود توليد كند.

توليد  1
ليسانس شود اما توليد تحتدولت هم مي ليسانس بين دو مشترك شامل توليد تحت

گيرد شامل  ركت خارجي به عهده ميش  مبتني بر قراردادهاي تجاري مستقيم را كه يك
صنعت كشور خريدار به توليد  ،قرارداد توليد مشترك  به موجب يكدر واقع، گردد. نمي

كه قرار است خريداري گردد، تخصيص داده   بخشي از، مثالً يك سيستم تسليحاتي
215Fمونتاژ لشام توليد مشترك شود. مي

216F، فرآوري2

و توليد قطعات يا تجهيزات در كشور  3
 خريدار است كه بر انتقال اطالعات تكنولوژيك و دانش فني مبتني است. 

تواند شامل انتقال فرايندهاي تكنولوژيك معامالت تجاري آفست ميج) انتقال فناوري: 
هايي را در باشد كه براي توليد محصوالت ضروري است، و يا انتقال دانش و مهارت

كارگيري تجهيزات صنعتي خاص الزم است. به انتقال مجموعه اين د كه براي بهبرگير
 گويند. ها غالباً انتقال فناوري ميفرايندها، دانش و مهارت

شامل توليد قطعات و تجهيزات در كشور واردكننده، بر اساس انتقال  فناوريانتقال 
، از طريق فناورياست.  كننده كشور خريدار تجهيزات و دانش فني به دولت يا توليد

هاي فني به گيرنده ليسانس، ليسانس ورقه اختراع يا ليسانس دانش فني، يا كمك
217Fشود. پيمانكار فرعي يا مونتاژكننده منتقل مي

ترين تعهد متقابل انتقال فناوري مهم 4
 هاي آفست است.مورد درخواست در قرارداد

هايي از  توليد قطعات يا بخشد) پيمانكاري فرعي: به موجب اين تعهد جبراني،  
در  شود. محصول موضوع فروش اصلي به پيمانكاران مستقر در كشور خريدار محول مي

قرارداد آفست مستقيم، يك خريدار خارجي كه معموالً يك دولت است پيمانكار را ملزم 
شدة  قطعات از منابع موجود در كشور كند به اينكه با خريد ميزان از پيش تعيين مي

                                                             
1. Bureau of Industry and Security, Offsets in Defense Trade, U.S 
Department of Commerce, BIS Annual Report to Congress, Sixth Study, 
December 2001, p. 7, available at: 
http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/offsets/01rept.p
df. 
2. Assembly. 
3. Processing. 
4. Plottier, Sandra, Technology Transfer And offset Operation, in 
Countertrade and Offset, International Chamber of Commerce, N.440/7(E), 
ICC PUBLSHING S.A., 1989, p. 35. 
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218Fيدار موافقت كند.خر

از طريق پيمانكاري مشتمل بر انتقال اطالعات فني و  توليد  1
  است كه هدف اصلي در اين برنامه آن كننده نيست؛  دانش فني از طرف عرضه

هاي صنعتي راكد و تجهيزات  تا حدي به داخل كشور برگردد و بخش خريدهاي  هزينه
 دد. توليد موجود در كشور خريدار از آن منتفع گر

گذاري عبارت است از تأمين بودجه عمليات  گذاري و كمك اعتباري: سرمايهسرمايهه) 
كننده و يك يا چند شركت يا  كه ميان عرضه 219F2»گذاري مشتركپروژه سرمايه«يك

تواند شود. چنين عملياتي مي موسسة تجاري در كشور خريدار تشكيل و تأسيس مي
هاي اعتباري شامل كمك هاي تحقيق و توسعه گردد. برنامهماهيتاً تجاري باشد يا شامل 

هاي باواسطه، تضمين وام، كمك در كسب شرايط مناسب  هاي مستقيم، وام وام
هاي اعتباري تقريباً هميشه  تر بهره است. كمك هاي پايينپرداخت، تمديد اعتبار، و نرخ

تواند  نفسه مي فيشود اما بندي مي مستقيم طبقه به عنوان يك معامله آفست غير
220Fمستقيم باشد. مستقيم يا غير

3 
221Fبرداري: امتياز بهرهو) 

ها و ها و قابليت اصلي برخي ليسانس صادركنندهبه موجب آن،   4
  در اختيار خريدار قرار جبرانياقالمي را بدون اخذ هزينه جداگانه و در قالب تعهدات 

222Fدهد. مي

5 
223Fز) بازاريابي:

اش  هاي آشنا و شبكه بازاريابياز واسطهصادركننده اصلي با استفاده  6
سازد، و كننده اصلي را با فروشندگان آن كاالها مرتبط مي خريداران كاالهاي كشور وارد

يا اينكه با استفاده از كارشناسان و خبرگاني كه در امر بازاريابي در اختيار دارد به 
يا ساير خدمات  دهد وهاي كشور واردكننده اصلي آموزش مينيروي انساني شركت

  224F7.نمايد بازاريابي ارائه مي
از موارد فوق، توليد مشترك و پيمانكاري فرعي تنها در معامله آفست مستقيم رايج 
است و انتقال فناوري در هر دو قسم معامله آفست، مشترك و مورد درخواست است. 

از  يان شدند؛الزم به ذكر است كه اعمال جبراني ذكر شده صرفاً از باب مثال و شيوع ب
مستقيم  جمله تعهدات ديگري كه معموالً فروشندگان در قراردادهاي آفست غير

                                                             
1. Ibid, p. 37. 
2. Joint Venture. 
3. Bureau of Industry and Security, op.cit., p. 12. 
4. Concession. 
5. Utely, Jack B., Countertrade Issus and Trends, Les Nouvelles, 1984, p. 6. 
6. Marketing. 
7. Verzariu, op.cit, 44. 
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225Fبنايي گذاري زير اند از سرمايهپذيرند، عبارت مي

مخارج مديريتي (از جمله بيمه و  1
اي مربوط به  هاي حرفههاي مسافرت و تعرفهماليات و مخارج ديگري همچون هزينه

226Fخارجي)، كننده هاي عرضهنمايندگي

هاي جوينت ونچر و آموزش. همچنين از جبران 2
227Fمستقيم ديگري مانند حفظ و نگهداري

هاي آفست مستقيم بهره برده در قرارداد 3
228Fشود. مي

ليكن بايد دانست تعهد متقابل و جبراني ممكن است هر نوع تعهد اضافي  4
، نظير ايجاد تواند عالوه بر تعهد تسليم مبيع بپذيردديگري باشد كه فروشنده مي

229Fتحقيق و توسعه، هاي محلي، زيرساخت

هاي بلندمدت تجاري، تأمين مالي و همكاري 5
 امثال آنها. 

 هاي آفست ساختار قرارداد .1

هاي تجهيزات توليدي  ساختار قراردادهاي آفست به نوع واردات و صادرات، خصيصه
هاي تامين مالي اين  مربوط، نوع محصوالت حاصله، ماهيت تكنولوژي دخيل و برنامه

معامله مربوط است. در معامالت آفست فروشنده نه تنها به تحويل و تسليم كاال بلكه به 
شود.  د كشور خريدار آثار مثبت دارد، متعهد ميهم كه براي اقتصا ارائه خدماتي 

پيچيدگي آفست ناشي از مرتبط ساختن چند عملكرد راجع به صادرات و واردات 
كاالها، تكنولوژي و خدمات در يك ساختار مركب است. در قراردادهاي افست، طرفين 

230Fا بگنجانند.توانند تعهدات متقابل خود را در يك قرارداد واحد يا در قراردادهاي مجز مي

6 
توانند تعهدات متقابل خود (تسليم  طرفين معامله آفست (صادركننده و خريدار) مي

همچنين تعهداتي جبراني از جانب صادركننده در مقابل عوض از   كاالي فروخته شده، و
همه  جانب خريدار) را در يك قرارداد جامع واحد درج كنند. قرارداد جامع مزبور 

                                                             
1. Infrastructure investment. 
2. Ibid. 
3. Maintenance. 

كننده خريده است،  هايي (مانند هواپيما) را از صادركننده اي كه قبال كاال . در اين نوع جبران، وارد4
كننده به كشوري ديگر فروخته است (و قبال  ها را كه صادرمسووليت حفظ و نگهداري از همان نوع كاال

گيرد. براي مثال، مسووليت حفظ و كننده آموزش داده است)، به عهده مي را به واردنگهداري از آنها 
 شد كه قبالً  كه كشور كويت خريده بود، به كشور پرتقال سپرده» الكيد مارتين«هاي نگهداري هواپيما

تعهد يد مارتين مهها را خريده بود و به موجب يك قرارداد آفست مستقيم، شركت الكهمان نوع هواپيما
هوايي پرتقال واگذار  شده بود كه حفظ و نگهداري آن نوع هواپيما را در يك كشور خريدار ديگر، به نيروي

 كند.
5. Research & Development. 
6   . United Nations Commission on International Trade Law, Legal Guide on 
International Countertrade Transactions, UNCITRAL, 1992, pp. 13-19. 
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ل تعهدات طرفين است در خود دارد. البته برخالف قرارداد شروطي را كه حاوي ك
231Fتهاتري،

هر يك از تعهدات طرفين پرداخت پولي در نظر  در قرارداد جامع براي  1
هاي حقوقي چنين قراردادهاي جامعي را به رسميت  شود. بسياري از سيستم مي گرفته

ستگي متقابل تعهدات شناسند. تركيب و ادغام تعهدات متقابل در تعيين ميزان وابمي
كند. اگر طرفين شرط نكنند كه تعهدات هر كدام بايستي  قراردادي كمك زيادي مي

گردد، وابستگي متقابل تعهدات  قطع نظر از ايفاء يا عدم ايفاي تعهدات طرف ديگر انجام
شود. نتيجه چنين وابستگي متقابل آنست كه عدم اجراي يك تعهد  متقابل فرض مي

تواند دليلي باشد براي  داري از خريد، يا عدم پرداخت) مي م خريد، خود(مثال عدم انجا
). عالوه بر اين، منتفي شدن  تعليق يا عدم انجام تعهد ديگر (مثالً انتقال تكنولوژي

تعهد، خواه طرف متعهد مقصر و مسئول آن باشد خواه نباشد، طرف ديگر را  يك
تواند  ي متقابلي ميان تعهدات ميكند. چنين وابستگ مستحق نقض تعهد متقابلش مي

  .تأثير قرار دهد توانايي طرفين را براي تحصيل  بيمه و تأمين مالي تحت
طرفين ممكن است به جاي استفاده از يك قرارداد جامع، از قراردادهاي مجزا براي 

تواند كنند. موارد زير مي طرف و تعهدات جبراني از طرف ديگر استفاده  صادرات از يك 
قرارداد مستقل براي صادرات به  ديقي از اين ترتيب تلقي شود: (الف) انعقاد يك مصا

232Fنامه كلي آفستاضافه موافقت

233Fكنندة چارچوبكه تعيين 2

باشد كه تعهدات جبراني مي 3
نامه كلي آفست، متعاقباً قرارداد يا شوند. بر اساس موافقت همزمان منعقد مي اين دو 

234Fقراردادهاي مشخص آفست

شد. ب)  ل بر تعهدات و اعمال جبراني منعقد خواهدمشتم 4
شود و سپس بر اساس آن حداقل دو نامه آفست بين طرفين منعقد ميابتدا موافقت

قرارداد   گردد. ج) يكقرارداد صادرات و اعمال جبراني مجزا بين طرفين منعقد مي
زمان به امضاي جداگانه براي صادرات، يك قرارداد اعمال جبراني و يك موافقتنامه هم

نامه ارتباط قرارداد صادرات با قرارداد اعمال جبراني رسد كه تنها در موافقتطرفين مي
است. در صور فوق، هريك از اين قراردادها ممكن است خود  مورد اشاره قرار گرفته

 متشكل از چند قرارداد باشد.
ي در مورد قرارداد چنانچه طرفين قرارداد صادرات را پيش از آنكه بتوانند به توافق

شود كه فروشنده نتواند از انجام تعهدات  كنند، بايد ترتيبي داده  آفست برسند، نهايي 
جبراني امتناع كند. فروشنده ممكن است براي تضمين انعقاد قرارداد آفست قبول كند 

                                                             
1. Barter. 
2. Offset Agreement. 
3. Frame Contract. 
4. Offset Contract. 
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 نامه كلي را براي تعهدات جبراني امضاء هم زمان با انعقاد قرارداد صادرات، موافقت كه 
نامه هدف اوليه موافقت كند كه مشتمل بر تعهد به انعقاد بعدي قرارداد آفست است. 

مزبور عالوه بر بيان تعهدات جبراني و متقابل، طراحي مفاد و شرايط قرارداد حاوي 
 تعهدات جبراني و نحوه انعقاد و اجراي آن است. 

صادرات و قرارداد حاوي نامه چارچوبي آفست پيش از انعقاد قرارداد چنانچه موافقت
نامه مزبور بايد حاوي بيان تعهد و تعهدات جبراني منعقد شود، در اين صورت موافقت

التزام طرفين به انعقاد قراردادهاي صادرات و آفست و ايجاد روال و شيوه ي كاري براي 
رايط نامه آفست بايست تا حد امكان، مفاد و شانعقاد و تحقق آن قراردادها باشد. موافقت
توانند سازوكارهايي براي كنترل و  همچنين مي قراردادهاي آتي را تعيين كند. طرفين 

نظارت بر اجراي قرادادها و ثبت و ضبط پيشرفت روند اجرايي آنها ايجاد كنند و 
بيني نمايند. عالوه بر اين  هايي براي عدم انجام يا تكميل تعهدات جبراني، پيش ضمانت

نامه آفست به مسألة وابستگي متقابل قرارداد صادرات و  وافقتتوانند در م طرفين مي
  235F1.قرارداد حاوي تعهدات جبراني اشاره كنند

هر سه به  نامه آفست هنگامي قرارداد صادرات، قرارداد حاوي تعهدات جبراني و موافقت
شوند كه طرفين تمايل دارند متن قرارداد صادرات و همچنين  هم زمان منعقد مي  طور
قرارداد حاوي تعهدات جبراني فاقد هر گونه ارتباط با يكديگر باشد. در اين  متن

كنند  نامه آفست منعقد مي خصوص طرفين همزمان با انعقاد اين دو قرارداد يك موافقت
نمايد. اين رويكرد  كه ارتباط بين قرارداد صادرات و قرارداد تعهدات جبراني را مقرر مي

چون هر قرارداد مستقل است و موضوع ارتباط در يك  ، قراردادي مشكالت كمتري دارد
است. مسئلة اصلي در اين روش، شيوة ايجاد ارتباط ميان  منعكس شده   سند جداگانه

نامة آفست است.  تعهدات صادرات و تعهدات جبراني از طريق شروط مندرج در موافقت
جراي تعهدات جبراني به مسائل مختلف مربوط به ا  نامه آفست، نيازي نيست كه موافقت

تكنولوژي و ساير تعهدات  خدمات،   ويژه نوع، كيفيت، كميت يا قيمت محصوالت،به
بندي اجراي آن تعهدات يا تضمين اجرا، وجه التزام يا  هاي زمان جبراني يا برنامه

 ها بپردازد. اين مسائل در خود قرارداد حاوي تعهدات جبراني قابل طرح است. جريمه
ؤال مطرح مي شود كه ساختار مناسب و معمول معامله آفست چيست؟ آيا اكنون اين س

كند يا دو يا چند قرارداد مجزا.  يك قرارداد واحد منافع متعاقدين را بيشتر تأمين مي
هاي تضمين اعتباري  اي كه رويكرد قرارداد واحد با آن مواجه است نگرش بنگاهمسأله

نامه  ها عموماً نسبت به صدور ضمانت بنگاهنسبت به ساختار قرارداد واحد است. اين 
                                                             

1 . UNCITRAL, ibid, p. 18. 
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كننده را ملزم به  براي قراردادهاي صادراتي كه مشتمل بر شروطي هستند كه صادر
اند. در حقيقت، تضمين اعتبار صادرات توسط  رغبت كند بي اجراي تعهدات جبراني مي

دي كامل گيرد كه در آنها به پرداخت نق موسسأت مالي تنها به قراردادهايي تعلق مي
كننده تصريح شده است. چون در غير اين صورت مؤسسات مذكور با  قيمت توسط وارد

خطر اختالف واردكننده و صادركننده بر سر اجرا يا عدم اجراي تعهدات متقابل و در 
اند. از طرفي، رويكرد قراردادهاي مجزا  شده مواجه نتيجه عدم بازگشت وجوه تضمين

پذيري بيشتري دارد، چون كاالها، خدمات،  ردادي انعطافنسبت به اجراي مندرجات قرا
تكنولوژي و امثال آن موضوع قرارداد آفست در كيفيت و كميت با كاالهاي موضوع 

اند. از سوي ديگر،  هاي تحويل و تسليم آنها نيز متفاوت قرارداد اصلي فرق دارند و تاريخ
كه همه يا بخشي از  اصلي در جاييبا انعقاد قراردادهاي مجزا محرمانگي تعهدات قرارداد 

گردد. و باالخره اينكه وقتي  شود، حفظ مي تعهدات جبراني توسط شخص ثالث انجام مي
صادرات و اعمال جبراني در اسناد و قرارداد هاي جداگانه تعهد شوند طرفين معامله 

داد توانند روابط موجود ميان دو مجموعه تعهدات را كه از آغاز در دو قرار آفست مي
236Fشان تنظيم كنند.اند مطابق قصد مشترك كامالً مجزا گنجانده شده

مسأله چگونگي  1
اي مستقل ايجاد ارتباط ميان اين دو قرارداد، بسيار مهم و قابل توجه است و مقاله

نامه آفست مطرح  طلبد. عمده مسائل مربوط به قراردادهاي آفست در موافقت مي
درات) را به قرارداد تعهدات جبراني متقابل (آفست) شود كه قرارداد خريد اصلي (صا مي

 دهد. ربط مي

و تحليل حقوقي اين  ارتباط تعهدات متقابل در قراردادهاي آفست .2
 قراردادها 

خواهند  توانند به هر صورت كه ميدر حقوق ما مطابق اصل حاكميت اراده، اشخاص مي
تراضي به وجود آورند مشروط بر داراي هر گونه آثاري با  هر قراردادي را با هر نامي و

قانون مدني). گاهي افراد  10عمومي و يا اخالق باشد (ماده  اينكه مخالف قانون، نظم
معين به وجود آورند. در  تمايل دارند قراردادي را با تركيب چند عقد معين يا غير

صورتي كه قرارداد موردنظر، عرفاً مستقل و داراي شخصيت و هويت جديدي باشد و 
اي محقق  صد مشترك طرفين به آن وجود مستقل تعلق گرفته باشد، عقد جداگانهق

دهندة آن نيست و يك از قواعد و ضوابط خاص عقود تشكيلشود كه تابع هيچ مي
                                                             

1 . Rajski, J, Some Legal Aspect of International Compensation Trade, the 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 35, No.1. 1986, pp. 143-
145. 
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237Fنيازمند بررسي و تحليل حقوقي جداگانه است.

دربارة ماهيت قراردادي ترتيباتي  1
آيد، كمتر سخن رفته است.  بوجود ميهمچون آفست كه از ارتباط و اتحاد چند قرارداد 

در اين زمينه در يكي از منابع اصلي حقوق مدني، در شرح قواعد عمومي حاكم بر 
احتمال دارد چند قرارداد اتحادي را «خوانيم: قراردادها، در بحث شروط ضمن عقد مي

اين آور باشد. از  تشكيل دهند كه در سازمان آن يكي از قراردادها مركز نيروي الزام
شود و آيند كه در مفاد عقدي ساده مطرح نميتركيب و اتحاد مسائلي به وجود مي

238F».كندگفتاري جداگانه را ايجاب مي

اين گفتار جداگانه در حقوق ما كمتر ديده  2
 شود. مي

گونه قراردادها، متحد شدن قراردادهاي تبعي در يك عقد مركب صرفاً  در تفسير اين 
رداد، كه هر يك ضوابط و قواعد خود را پس از تركيب به عنوان تركيب چند قرا

خواهند شود. در واقع طرفين يك عقد مركب مي كنند، لحاظ نمي همچنان حفظ مي
همه مفاد آن را به طور همزمان با يك انشاء و قصد واحد و مشترك ايجاد كنند، ولو 

ا باشند. به بيان دهندة آن عقد مركب در ظاهر از يكديگر جداين كه قراردادهاي تشكيل
ديگر، مجموع اين قراردادها و مفاد جمعي آنهاست كه موضوع قصد مشترك طرفين 

ها همچون مفاد و اجزاي يك عقد واحد عمل  شود و در نتيجه آن قرارداد واقع مي
 هاي آن با يكديگر همبستگي تام دارند.  كنند كه مفاد و بند مي

يكي از سئواالت مهم حقوقي در قراردادهاي آفست نحوه وابستگي قرارداد صادرات و 
قرارداد حاوي تعهدات متقابل جبراني است و اين كه عدم اجراي تعهدات يك طرف چه 
تأثيري بر اجراي تعهدات طرف ديگر قرارداد خواهد داشت. به عبارت ديگر گستره و 

قرارداد چگونه است؟ اين مسايل خود  ات طرفين حوزة ارتباط متقابل موجود ميان تعهد
سازد: آيا در صورتي كه صادركننده در اجراي تعهدات  سواالت ديگري را مطرح مي

تواند متقابالً از پرداخت قيمت قرارداد اصلي  كننده مي اش قصور ورزد، وارد جبراني
راي تعهدات جبراني داري كند؟ يا اگر واردكننده نتواند شرايط اج (قرارداد صادرات) خود

آيا در   را فراهم كند (مثالً در خريد متقابل نتواند كاالهاي مورد توافق را تسليم نمايد)
خود را به حال تعليق درآورد؟   تواند اجراي تعهدات جبراني اين صورت صادركننده مي

                                                             
 شود.. نمونه چنين تركيبي در حقوق ايران درعقود حواله و مضاربه ديده مي1

 يانتشار با همكار يسهام، چاپ چهارم، تهران، شركت 3.كاتوزيان، ناصر، قواعد عمومي قراردادها، جلد 2
 .120، ص. 1383، شركت بهمن برنا
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 هريك از طرفين قرارداد صادرات به آيا ممكن است اجراي قرارداد آفست در اثر قصور 
239Fطرز نامطلوبي متأثر گردد؟

1 
پاسخ اين مسائل در وهله اول به ساختار حقوقي قراردادهاي آفست و نحوه ارتباط 
قراردادهاي مربوط بستگي دارد. به عبارت ديگر ارجاعات متقابلي كه اين قراردادها را به 

 كند. در فقدان چنين ارجاعاتي، بايد از دهد نقش اصلي را بازي مي يكديگر ربط مي
طريق تحليل حقوقي و مراجعه به عرف، حكم مسئله را استخراج كرد. در توافقات 
آفست، اجراي قرارداد اصلي (صادرات) مشروط به اجراي تعهدات جبراني است. الزمه 
اين مطلب آن است كه اگر قرارداد اوليه (صادرات) منحل شود، قرارداد حاوي تعهدات 

240Fخ گردد.جبراني نيز بايد به طور خودكار منفس

2 
گردد، با مقايسه و جستجوي معامله آفست تنظيم مي زماني كه قرارداد واحدي براي

معين، در نگاه اول با يك قرارداد بيع (صادرات)   هاي اين قرارداد با عقود شباهت
است. ممكن  مواجهيم كه شروطي (تعهدات و اعمال جبراني) ضمن آن گنجانده شده

ر قراردادي بسيط است كه قصد مشترك طرفين به است استدالل شود كه عقد مزبو
است. بنابراين طرفين هم صادرات و   هاي اصلي و فرعي آن تعلق گرفته مجموعه تعهد

اند و از اين جهت مشكلي در تصور اين  هم اعمال جبراني را در اين عقد قصد كرده
 آيد. قرارداد واحد آفست به عنوان عقد بيع پيش نمي

بطة عقد و شرط يكي از مباحث پيچيدة حقوقي است، اما در حقوق ما با وجود اينكه را
شود. شرط ضمن عقد، توافقي شرط به طور معمول به تعهدهاي فرعي و تبعي گفته مي

است كه با تراضي طرفين در شمار توابع عقد ديگري قرار گرفته است؛ يعني التزامي كه 
شرايط آن تعهدها را كامل يا  به تعهدهاي اصلي عقدي ديگري ضميمه شده و حدود و

241Fدگرگون ساخته است.

در حالي كه در قرارداد آفست (در فرض ما يك قرارداد واحد)،  3
كننده) با كننده يا دگرگوناعمال جبراني ممكن است هيچ ارتباطي (به نحو تكميل

 تعهدات اصلي (صادرات و پرداخت) نداشته باشد. 
كنندگي دارد و صلي عقد تنها رابطة تكميلاز طرف ديگر، شرط ضمن عقد با موضوع ا
گيرد. بنابراين، آن هاي اصلي عقد قرار نميتعهد ناشي از آن در شمار موضوع و التزام

                                                             
1 . Hiscock, Koh, and D. Allan, Countertrade: The problem of Linkage, in 
International Chamber of Commerce, “Countertrade: Offset Contracts”, 
N.440/7(E), ICC PUBLSHING S.A., 1989, pp. 103-105. 
2 . Duval, Claude, Regulatory and Contractual Aspects of a Countertrade 
Agreement, in International Chamber of Commerce, “Countertrade: Offset 
Contracts”, N.440/7(E), ICC PUBLSHING S.A., 1989, pp. 18-20. 

 .124، ص. پيشين. كاتوزيان،  3
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همبستگي كه ميان تعهدات هر يك از طرفين با تعهدات اصلي طرف ديگر به وجود 
مت آيد (در فرض ما همبستگي ميان تعهد فروش صادركننده و تعهد پرداخت قيمي

شود و به جاي آن هاي اصلي ايجاد نميخريدار)، بين شرط ضمن عقد و تعهدات طرف
آيد. پس اگر متعهد به شرط وفا نكند وابستگي يك طرفة شرط به عقد به وجود مي

تواند الزام و اجبار او را از دادگاه بخواهد و مجاز نيست مقابله به مثل له تنها ميمشروط
انجام ندهد. به بيان ديگر، شرط با ماهيت يا موضوع عقد كند و تعهد متقابلش را 

مشروط، به صورت جزء يا قيد مرتبط نيست وتنها با يكي از وضعيت هاي عقد، يعني 
242Fقابليت و عدم قابليت فسخ آن ارتباط دارد.

1 
مدت در زمينه انعقاد و با توجه به اينكه معاملة آفست ، نظر به تجربة طوالني 

اي دو طرف شناخته شده است، واردكننده به تعهدات جبراني و كاركردهاي آن، بر
كند و چون اين ديدگاه و توقع به متقابل صادركننده به ديد تعهدات اصلي عقد نگاه مي

تواند با عدم اجراي آن تعهدات از شود واردكننده ميقصد مشترك طرفين وارد مي
ك طرفين، اين اعمال به عنوان كه در قصد مشتر  زند، چرا  انجام تعهد پرداخت سرباز

كفه تعهدات اصلي متقابلشان و يكي از دو مجموعه تعهداتي است كه  يك طرف از دو 
اند و به قصد رسيدن به منافع ناشي از اجراي آن توسط طرف  در مقابل يكديگر پذيرفته
 اند كه در عالم واقع، هم يك خريد اند؛ يعني طرفين خواسته مقابل به عقد وارد شده

سري اعمال متقابل و جبراني را كه براي اقتصاد  انجام شود و هم اينكه فروشنده يك
كشور خريدار سودمند است در آن كشور اجرا كند و بنابراين همبستگي مذكور ( بين 

كننده و تعهدات جبراني  تعهد هاي اصلي عقد) ميان تعهد خريد و پرداخت وارد
 صادركننده به وجود آمده است. 

شده در يك نسخة واحد)، تعهد اجراي نظر ( تنظيم رتيب در قرارداد آفست موردبدين ت
كننده به  اعمال جبراني در كنار تعهد تسليم مورد معامله، يكي از تعهدات اصلي صادر

آيد. بنابراين عدم اجراي اعمال جبراني و نقض اساسي پيمان از سوي  حساب مي
سازد كه از انجام تعهدش (پرداخت) شانه خالي صادركننده، واردكننده اوليه را مجاز مي

توان گردد. بدين ترتيب نميشده تلقي ميكند و در برخي موارد عقد منفسخ و منحل
گفت كه با يك قرارداد بيع (صادرات) مواجهيم كه شروطي (تعهدات و اعمال جبراني) 

است چون تعهدات جبراني از قبيل تعهدات اصلي و نه شروط  ضمن آن گنجانده شده 
 ضمن عقد معاملة آفست است.  

                                                             
 .25، ص. 1386. شهيدي، مهدي، شروط ضمن عقد، چاپ اول، تهران، انتشارات مجد،  1
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برخي از قراردادها هستند كه ظاهراً با يكي از عقود معين قابل تطبيق هستند ولي 
گردد كه ماهيت اين قراردادها واقعاً جدا  شود، مشخص مي تي مفاد آنها لحاظ ميوق

هستند. مثال قرارداد اجاره به شرط تمليك كه به عنوان يك روش تأمين مالي امروزه 
توان گفت كه اين قرارداد يك اجاره است  در دنيا از اهميت بسياري برخوردار است، نمي

است. نحوه و اهميت اين شرط به نحوي است كه  ده كه در آن شرط تمليك گنجانده ش
به اين قرارداد يك ماهيت مستقل بخشيده و آن را از اجاره حاوي يك شرط ساده جدا 

توان مقررات اجاره و شروط ضمن عقد را بر آن حاكم است و بنابراين، نمي كرده 
به فروش  رغم ظاهر آن دانست. بر اين اساس است كه برخي اين قراردادها را علي

 اند.  اقساطي تعبير كرده
در قراردادهاي آفست نيز آن قدر شرط تعهدات جبراني از اهميت برخوردار است و اين 

توان آنها را  كند كه نمي اي اعطاء مي تعهدات متقابل به اين قراردادها ماهيت جداگانه
د، زيرا عقد بيعي تلقي كرد كه  حاوي شروطي است. اين تصور باعث گمراهي خواهد ش

نتيجه آن اعمال مقررات بيع و شروط ضمن عقد بر اين نوع قراردادها است كه ماهيتي 
 مستقل از بيع دارند و تابع شرايط خاص خود هستند. 

هاي اين معامله با عقود معين روشن  با اين مالحظات و با مقايسه و جستجوي شباهت
اند  اي به آن بخشيده ماهيت ويژهدهندة معامله آفست شود كه قرارداد هاي تشكيلمي

گنجد و كه در قالب عقود معين فقهي (به استثناء عقد صلح كه شكل خاصي ندارد) نمي
قانون مدني و به علّت عدم وجود موانع صحت از جمله مخالفت با قانون و  10تابع ماده 

 عمومي و مطابق اصول حاكميت اراده و آزادي قراردادي صحيح است. نظم
سند مجزا (قرارداد صادرات و قرارداد آفست)  معامله آفست مشتمل بر دو حتي اگر
هم مرتبط  كننده، متقابالً به هم تعهدات جبراني صادركننده و تعهد خريد وارد باشد، باز 
اند، زيرا اين دو سند حاصل يك دوره مذاكرات واحدند و قصدهاي طرفين به  و وابسته

است. اين نكته در موردي كه تنها  يگر تعلق گرفته مشروط و وابسته بودن آنها به يكد
تر  گيرد بسيار واضح همه تعهدات طرفين معامله آفست را در بر مي قرارداد واحد   يك

است. در اين صورت، وابستگي متقابل كاملي ميان تعهد خريد واردكننده و تعهدات 
طرف  توسط يك  گردد و بنابراين عدم اجراي تعهدات جبراني صادركننده ايجاد مي

سازد؛ البته اگر عدم اجراي  قرارداد طرف ديگر قرارداد را از اجراي تعهداتش معاف مي
ماژور باشد كه اجراي برخي تعهدات يكي از طرفين به خاطر وقوع يك حادثه فورس

ماند.  سازد، تعهدات طرف ديگر قرارداد به قوت خود باقي مي تعهدات را غيرممكن مي
هرگونه مشكلي در   تعهدات طرفين كامالً متقابل است. درنتيجه، وقوعپس ارتباط ميان 
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هر قرارداد  سازد، زيرا اجراي زمينه اجراي تعهدات جبراني، قرارداد صادرات را متأثر مي
توان گفت كه تعهدات  است. در چنين موردي مي به اجراي قرارداد ديگر مشروط شده

است،   ت مندرج در قرارداد اصلي گره خوردهناپذيري به تعهدا جبراني به  طرز اجتناب
هرگونه تفكيك و مرزبندي اين  دهند و  زيرا آنها يك پيكره واحد تعهدات را شكل مي

توان با درج ضمانت  همه، مي است. با اين   تعهدات خالف قصد مشترك طرفين قرارداد
رف ناقض، اجراهايي كه به طور غيرمشروط، در صورت عدم اجراي تعهدات، در مورد ط

توانند  همچنين طرفين مي شود ريسك عدم اجرا را به حداقل رساند.  آزاد و اجرا مي
تعهدات خود را بطور متناظر انجام دهند؛ بدين معني كه خريدار اقساط قيمت صادرات 

 هر بخشي از تعهدات جبراني تاديه كند.  ازاي اجراي تدريجي را به تدريج و به
  



 

 

ن 
ستا

،تاب
م 

شش
د و

شتا
ه ه

مار
 ش

م ،
شت

و ه
اد 

هفت
ل 

سا
ي ، 

ستر
دگ

 دا
قي

قو
 ح

جله
م

13
93

 

87 

 نتيجه 

هاي آفست، تحليلي حقوقي از  اندك كوشيديم تا ضمن معرفي قرارداددر اين مجال   
در مورد ساختار معاملة آفست، پس از ذكر ساختار اين نوع قراردادها به دست دهيم؛ 

معموالً رويكرد قراردادهاي مجزا بر  زمينه گفتيم كه  هاي ممكن در اين انواع رويكرد
هاي تضمين  اوالً، با نگرش بنگاه شود چون رويكرد قرارداد واحد ترجيح داده مي

پذيري بيشتري  اعتبارات سازگار است؛ ثانياً، نسبت به اجراي مندرجات قراردادي انعطاف
دارد؛ ثالثاً، در مورد انجام تعهدات جبراني توسط شخص ثالث، محرمانگي تعهدات 

د ميان توانند روابط موجو قرارداد اصلي حفظ مي شود. رابعاً، طرفين معامله آفست مي
 شان تنظيم كنند.دو مجموعه تعهدات را مطابق قصد مشترك

شده، به اين نتيجه رسيديم كه تعهد اجراي اعمال جبراني در كنار تعهد با تحليل انجام 
آيد. بنابراين عدم تسليم مورد معامله، يكي از تعهدات اصلي صادركننده به حساب مي

سوي صادركننده، واردكننده اوليه را  اجراي اعمال جبراني و نقض اساسي پيمان از
سازد كه از ايفاي تعهد پرداخت شانه خالي كند و در برخي موارد عقد منفسخ مجاز مي

 گردد.و منحل شده تلقي مي
دهندة معامله آفست بر مبناي  ها و تعهدات تشكيل با تحليل حقوقي قراردادهمچنين 

 دن اين معامله به اين نتيجه رسيديماصول و قواعد حقوق ايران و بررسي فرضية بيع بو
اند كه در  اي به آن بخشيده دهنده معامله آفست ماهيت ويژه هاي تشكيل كه قرارداد

گنجد و ماهيت جديدي است قالب بيع و ساير عقود معين فقهي (غير از عقد صلح) نمي
ا قانون مدني و به علت عدم وجود موانع صحت از جمله مخالفت ب 10كه تابع ماده 

قانون و نظم عمومي در آن، و مطابق اصول حاكميت اراده و آزادي قراردادي صحيح 
هاي حقوقي گوناگون قراردادهاي آفست به عنوان عقود معين  است. از آنجا كه در نظام

اند، طبيعتاً اين قراردادها تابع اصول و ضوابط كلي حقوق قراردادها  شناسايي نشده
ساسي اشاره دارد: اول اين كه طرفين بايد تالش كنند كه هستند. اين امر به دو نكته ا

بيني كنند. بدين جهت قراردادهاي  مسائل مهم قراردادي خود را در متن قرارداد پيش
آفست قراردادهاي مفصلي هستند كه تمام مسائل و جزئيات مورد نظر در آن مطرح 

ا بين طرفين موجب اصل آزادي قراردادي و اصل لزوم قرارداده شده است كه به
بيني اموري در قرارداد  االجرا هستند. دوم اين كه چنانچه طرفين نسبت به پيش الزم

فصل شود، در  و خود غفلت كرده باشند و نياز باشد كه موضوع بر اساس قانون حاكم حل
اين صورت بايد ابتدا ماهيت قرارداد مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و با توجه به قصد 

اعتنايي به قصد  رف حاكم بر اين نوع قراردادها حكم مسأله معلوم گردد. بيطرفين و ع
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طرفين و عرف و روية موجود در اين نوع قراردادها و تالش براي اعمال مقررات يك عقد 
خوشايندي منجر شود و تعادل بين حقوق و تكاليف  تواند عمالً به تبعات نا معين مي

 تل نمايد.  اي مخ منصفانه طرفين را به نحو غير
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