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  هچکید
تسلیحات ابداع شد که بعدها استفاده از آن  فروش ، قراردادهایی در زمینه1950در اواخر دهه

هواپیماهاي نظامی  ، زیردریایی همچون ماهواره، قیمت واجد فناوري پیشرفته در فروش اقالم گران
هدف از استفاده از قراردادهاي آفست، کاهش فشار و پیامدهاي  . و تجاري رواج فراوان یافت

قیمت هاي کالن براي خرید اقالم گران هزینه ناخوشایند اقتصادي یا سیاسی ناشی از صرف
» هاي صنعتیجبران«و » مشارکت صنعتی«، »آفست«در این قراردادها که با نام . صادراتی است

قیمت صنعتی را شوند، خریدار که معموالً دولت است، خرید خدمات و کاالهاي گران شناخته می
ارتباط متقابل خرید و . نمایدبه انجام یک سري تعهدات جبرانی و متقابل طرف دیگر مشروط می

این مقاله، ضمن بیان  کند که درتعهدات جبرانی متقابل، این ترتیبات قراردادي را پیچیده می
تاریخچه، تعاریف، جایگاه معامله آفست در تجارت متقابل، انواع قراردادهاي آفست و اعمال و 
تعهدات متقابل و جبرانی صادرکننده، با تحلیل حقوقی ماهیت این قراردادها سعی شده است تا 

. رسی شود ماهیت و کیفیت ارتباط این قراردادها، ذیل مبحثی با عنوان عقد مرکب بر
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  مقدمه
و تجهیزات  فناوريتوسعه، دسترسی به براي بسیاري از کشورها، خصوصاً کشورهاي درحال

در واقع، . پذیر نیست هاي جدید قراردادي امکان پیشرفته و راهبردي، بدون توسل به روش
توانایی مالی زیادي که خریدار محصوالت صنعتی باید داشته باشد، باید بتواند از عهده  برعالوه

  . تعمیر و نگهداري آن محصوالت نیز برآید
سازي و ترین معامالتی که در تجارت بین المللی براي انتقال فناوري، صنعتییکی از مهم

شود، ي و موازنه تجاري منعقد میتوسعه زیربنایی کشورها و همچنین براي ایجاد تعادل قرارداد
هاي تجارت متقابل است و در تجارت تسلیحات و بخش است که از انواع روش 1معامالت آفست

ها و یکی از نمونه گرایش 3»قراردادهاي آفست«و  2»ترتیبات جبرانی«. فضا بسیار رایج است - هوا
چندجانبه و سریعی که اقتصاد  الملل است که مستقیمًا از تحوالتابداعات جدید در تجارت بین

ترین زمینهدر قراردادهاي تسلیحاتی که مهم. المللی را متأثر ساخته، سرچشمه گرفته استبین
را صرف واردات تسلیحات  4انعقاد معامالت آفست است، یک کشور که می خواهد مبلغ هنگفتی

روشنده تسلیحات منتقل هایش را به فاز یک کشور دیگر کند، مثًال صدمیلیون دالر از بودجه
آید ارزش عرفی تسلیحات واردشده از منظر امنیت ملی کند و تنها چیزي که به دست میمی

تواند در قرارداد خرید تسلیحات مزبور، براي افزایش ارزش مبادالتی، کشور واردکننده می. است
ه تأسیس تجهیزات اش را بصادرکننده را ملزم سازد به اینکه بخشی از عایدي صدمیلیون دالري

ها و تولید تسلیحات در کشور خریدار اختصاص دهد یا اینکه خودش را به یک سري فعالیت
گذاري در آن کشور اعمال دیگر مثل خریدهاي غیرتسلیحاتی از کشور واردکننده یا سرمایه

، یا این توافق بازگشت ارز. به کشور واردکننده است کننده بازگشت ارزمتعهد سازد که تضمین
در . نامندتعهدات اضافی را که بخشی از آن قرارداد تجاري تسلیحاتی است، قرارداد آفست می

خواهد وارد کند دست تنها به تسلیحاتی که میاین صورت، کشور واردکنندة تسلیحات، نه
هاي عمومی که صرف خرید تسلیحات شده است، در آن کشور یابد بلکه بخشی از بودجهمی
گویی آن بودجه در درجه اول صرف  شود، حرکی براي توسعه اقتصادي داخلی میماند و ممی

  .امور داخلی شده است
                                                                                                    
1. Offset Transactions
2. Offset Arrangements
3. Offset Contracts

.رسد، کمترین رقم خرید، پنج میلیون دالر است و گاهی به میلیاردها دالر  میدر این نوع معامالت .4
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هاي آفست براي بسیاري از کشورها، یک جایگزین کارآمد براي رشد  نظر، برنامهاین از
. اقتصادي تلقی شد که در نتیجۀ بحران دیون خارجی متوقف شده بود

طور پراکنده نیز تحقیقی به زبان فارسی درمورد بلکه حتی به پژوهش مستقلتنها نه متأسفانه
و در 1»هاي تجارت متقابلانواع روش«این معامله تنها در مقاله .معامالت آفست موجود نیست

در .متقابل به اختصار معرفی شده است تجارتهاي مقطع کارشناسی ارشد با موضوع نامهپایان
نامه کارشناسی ارشد با موضوع پژوهش حاضر، قرابت هاي موجود، دو پایانمیان پژوهش
شده در سال ، دفاع»هاي حقوقی قراردادهاي جبران تجاريجنبه«نامه یکی پایان. بیشتري دارد

ماهیت و آثار معامالت متقابل در حقوق ایران و «نامه و دیگري پایان قم دانشگاه مفیددر  1390
در دانشکده معارف  1390است که در تابستان » د آفستفقه امامیه با مطالعه موردي در قراردا

در هر دو اثر به معرفی مختصر . دفاع شده است) ع(دانشگاه امام صادقاسالمی و حقوق 
چنین » با مطالعه موردي آفست. ..«قراردادهاي آفست قناعت شده و با وجود اینکه از عنوان 

حد ت و تحلیل حقوقی این معامله درفسآید که در این تحقیق به معرفی قراردادهاي آمیبر
کفایت پرداخته شده است، نگارنده با برداشت غلطی که از این معامله و مفاد و اوصاف آن 

قلمداد کرده و مشروعیت عقد استصناع را بررسی ) سفارش خرید(داشته، آن را عقد استصناع 
مزبور ایجاد کرده  که قرارداد صادرات که این ذهنیت را براي نگارندهکرده است درحالی

هم دهنده معامله آفست است که هدف اصلی این معاملهاست، تنها یکی از سه قرارداد تشکیل
نامه  از طرف دیگر، ممکن است مبیع موضوع قرارداد صادرات در زمان انعقاد موافقت. نیست

ر زمان آفست یا قرارداد صادرات، کالً یا جزئًا موجود باشد و حتی در صورت موجودنبودن د
است و موجودبودنش در زمان  عقد، ازآنجاکه مبیع کلی است توصیف و رفع ابهام از آن کافی

  .انعقاد قرارداد، شرط صحت عقد نیست
این مقاله، ضمن معرفی معامله آفست با بیان تاریخچه، تعاریف، جایگاه معامله آفست در 

ال و تعهدات متقابل و جبرانی المللی و انواع قراردادهاي آفست و اعمتجارت متقابل بین
توان معامله آفست را ها، در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می صادرکننده در آن

اي دارند که در قالب بیع یک عقد بیع ساده مدنی دانست یا این قراردادها ماهیت مستقل و ویژه
گنجد؟    و سایر عقود معین نمی

                                                                                                    
.7ش.هاي حقوقی اندیشه.هاي قراردادي تجارت متقابل انواع روش).1383.(شیروي، عبدالحسین.1
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  هاي آفستتاریخچه و مفهوم قرارداد. 1
گیري معامالت آفست و سپس به بیان مفهوم و معرفی در این قسمت، ابتدا به تاریخچه شکل

ها پرداخته شده  قراردادهاي آفست و انواع این قراردادها و اعمال متقابل جبرانی مرسوم در آن
  .است

  
  پیشینه تاریخی معامله آفست. 1-1

یه الینفک قراردادهاي خرید بیش از شصت سال است که معامله آفست به یک خصص
در اواخر  1»تولید مشترك«قراردادهاي آفست به قراردادهاي  سابقه. دفاعی تبدیل شده است

صورت رایگان جهانی دوم، تسلیحات مازادش را بهآمریکا پس از جنگ. گرددبرمی 1950دهه
دفاعی خود، از خطر کرد تا بتوانند ضمن بازسازي بنیههاي اروپاي غربی منتقل می به کشور

هاي  هزینه اغلب کشورهاي مذکور توانستند در 1960از اوایل دهه . کمونیسم در امان باشند
از آن پس، ایاالت متحده ضمن قراردادهاي تولید مشترك، . دفاعی خود مشارکت ورزند

 هاي دفاعی کشور همکاري پیمانکاران و شرکت ها و قطعاتی از تسلیحات مذکور را با  بخش
واگذاري «تولید مشترك، در کنار  2.کرددر آن کشور تولید می) ژاپن و اروپاي غربی(پیمان هم

آفست «است که در قراردادهاي  4»هایی جبران«در آن کشورها، ازجمله 3»به پیمانکاران فرعی
هاي آفست، تولید  یکی از نخستین نمونه. شود که شرح آن خواهد آمدبینی میپیش 5»مستقیم

 1960بود که در اواخر دهه  6»هاوك«هواي  و موشک زمین به 104ك جت جنگنده اف مشتر
تقاضا براي قراردادهاي  1970و  1960هاي  در دهه7.میان آمریکا و اروپاي غربی منعقد شد

زیربناهاي صنعتی و اقتصادي خود به این  هاي مختلف براي توسعه دولت. آفست افزایش یافت
وردند و نسبت به وضع مقررات اجباري براي استفاده از این تکنیک در نوع قراردادها روي آ

  . زمینه خریدهاي تسلیحاتی اقدام نمودند
                                                                                                    
1. Coproduction.
2. Jones, William E., the Value of Military Industrial Offset, the DISAM journal, winter 
2001-2002, 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.
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رو بودند، در پیشنهادهاي پس از جنگ سرد، فروشندگان تسلیحات که با کاهش تقاضا روبه
به . انی شدهاي جبر گرفتند و این باعث ایجاد تنوع در انواع شیوهاز یکدیگر پیشی می 1جبرانی

ها، صنایع خودروسازي، تدریج معامالت آفست در فروش اقالم غیرنظامی همچون ابررایانه
اندازي خطوط تلفن و مخابرات، صنایع فوالدسازي و امثال آن نیز مورد استفاده قرار تجهیزات راه

ت ، عربستان سعودي در قالب قراردادهاي آفست، تسلیحا1988و  1995هاي بین سال2.گرفت
  3.عظیمی وارد کرد که آن کشور را به بزرگترین واردکننده تسلیحات در دنیا تبدیل نمود

برخی از نویسندگان بدون ذکر منبع و مشخصات قرارداد، ایران را هم در گروه کشورهایی 
اش از قراردادهاي آفست بهره برده اند که پیش از انقالب در خریدهاي تسلیحاتیذکر کرده

هاست،  آن 5ه یکی از شروط حتمی و قطعی این قراردادها حفظ محرمانگیازآنجاک4.است
ها و دعاوي رغم مطالعه پروندهعلی 6.شود و در دسترس قرار ندارداصوًال این اسناد منتشر نمی

هاي پرونده. شود شده در دیوان داوري ایران و آمریکا، اثري از ترتیبات آفست دیده نمیطرح
اي هستند که به طرفیت وزارت دفاع، نیروي هوایی، صنایع هواپیمایی ويمطروحه اصوًال یا دعا

یا مربوط به اجاره  8اند اقامه شده 7نظامی خارجی هاي ایران و امثال آن در خصوص برنامه فروش
عبارت به 9.اند و ربطی به قراردادهاي آفست ندارنداجاره و ارائه خدمات در زمینه امور نظامی

هاي فروش خارجی تسلیحات بدون ارائه جبران یا به  یا در قالب برنامه دیگر، فروش تسلیحات
در نوع اول که  10.خوردهاي تجاري مستقیم و در قالب معامالت آفست رقم میشکل فروش

                                                                                                    
1. Offset Packages.
2. Cohen, S. andJ. Zysman, Countertrade, Offsets, and Buybacks, California 
Management Review, 28, 44.
3. Mann, Paul, Global Arms Exports Continue Decline, Aviation Week & Space 
Technology, May18, 1998, 16.
4. Murat, Sumer, and Jason Chuah, Emerging Legal Challenges for Countertrade 
Techniques in International Trade, in Sumer and Chuah, Emerging Legal Challenges for 
Countertrade Techniques: [2007] Int.T.L.R, 111-124.
5. confidentiality clause.
6. Elizabeth Skӧns, Evaluating Defence Offsets: the Experience in Finland and Sweden, 
chapter 3, in J.Brauer and J.P.Dunne (eds.) Arms Trade and Economic Development: 
Theory, Policy, and Cases in Arms Trade Offsets, London,  Routledge, 2004, 150.
7. Foreign Military Sales.

 :ك.ن(کند لبه میاش را مطاشدهتر خریدارياس که در آن ایران استرداد تسلیحات پیش.ام.نظیر پرونده  معروف اف .8
  ).317–343صفر، صبه اهتمام احمد مظفري و مهدي نیک) آمریکا -دیوان داوري دعاوي ایران(دیوان الهه  يگزیده آرا

به اهتمام احمد مظفري و  .)آمریکا - دیوان داوري دعاوي ایران(دیوان الهه  يپرونده کوئتسک در گزیده آرا :ك.ن. 9
که هر دو مربوط به توسعه   42ص ،2جلد .همان.رونده  کامپیوتر ساینس کورپوریشنو پ 265-298ص صفر، مهدي نیک

  .تی در نیروي هوایی و صنایع هواپیمایی ایران بودند.آي
10. General Accounting Office, U.S Contractors Employ Diverse Activities to Meet 
Offset Obligations, GAO/NSIAD-99-35, December 1998, 3.
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فروش دولت به دولت است، قیمت تسلیحات، قیمت واقعی است و معموًال قراردادهایی جانبی 
شود که در قرارداد هاي تدارکاتی و غیره منعقد مییبانیجهت تعمیر، آموزش نیروي انسانی، پشت

اما در معامالت آفست که . است اصلی فروش تسلیحات، مورد اشاره و حتی مورد تعهد واقع شده
شود، قیمت تسلیحات، واقعی هاي خریدار منعقد میهاي عظیم تسلیحاتی با دولتتوسط شرکت

هاي جبرانی ط به خسارات عدم انجام تعهدات و هزینهنیست و فروشنده با لحاظ وجه التزام مربو
در این حالت، ارائه خدماتی همچون  1.دهدکه بر او تحمیل می شود، قیمت اقالم را افزایش می

آموزش نیروي انسانی کشور خریدار، هزینه زیادي تلقی نشده و داخل در قیمت تجهیزات لحاظ 
ر زمینه خریدهاي تسلیحاتی ایران از آمریکا معلوم با نگاهی به دعاوي مطرح در دیوان د. شود می
-هاي آفست، انجام شده هاي خارجی تسلیحات و نه برنامه ها صرفاً در قالب فروش شود که آنمی
کند و طرف ایرانی در به همین جهت طرف آمریکایی همواره قیمت خدمات را مطالبه می. اند

ه طرف آمریکایی به ارائه تعهدات جبرانی متعهد کند به اینکاي نمیارائه دفاعیاتش حتی اشاره
  .بوده است که بر اساس قرارداد آفست، باید انجام دهد

  
  مفهوم معامله آفست. 1-2

قیمت از خارج خریداري هنگامی که قرار است که یک سیستم تسلیحاتی پیچیده و گران
یکی از این . ردشود، مالحظات اقتصادي متعددي باید توسط دولت خریدار مدنظر قرار گی

مالحظات، مسئله انتقال ارز خارجی است که باید تحت عنوان قیمت پرداخت شود و بنابراین 
مسئله بعدي، استفاده مطلوب از ظرفیت آزاد صنعت . مسئله کسري تراز تجاري مطرح است

سومین مسئله، . سازدسازي را هم متأثر میتسلیحات خود کشور واردکننده است که اشتغال
هاي  اقالم نظامی و سایر فناوري. کننده استستگی فنی و تدارکاتی درازمدت به کشور عرضهواب

پیشرفته، به اقدامات تدارکاتی یعنی هر چیزي که براي حفظ و نگهداري آن کاال در طول عمر 
هاي آفست نامه کم باید پنج حیطه تدارکاتی در موافقتدست. دارند احتیاجمفیدش نیاز است 

هاي عرضه قطعات یدکی، نگهداري کاالهاي مورد نظر، آموزش و کمک: ره قرار گیردمورد اشا
  2.فنی، اسناد، ابزارها و تجهیزات آزمایش فنی

                                                                                                    
1. J.Brauer and J.P.Dunne (eds.) Arms Trade and Economic Development: Theory, 
Policy, and Cases in Arms Trade Offsets, London: Routledge, 2004, 3.
2. Söls, Alberto, Logistics and Industrial Co-Operation (Offsets): the Perfect Link, 
Logistics, Spectrum, Vol. 34, No. 3, 2000, 30-32.
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شده، خواستار طور کلی در ازاي ارزش منتقل براي جبران این آثار منفی، کشور خریدار به
ادرکننده خودش در آن موجب آن، صشود که به هایی همچون برنامه تولید مشترك میجبران

الذکر شود و ممکن است وابستگی فوق در نتیجه، دانش فنی تحصیل می. کند پروژه مشارکت می
. به کشور صادرکننده براي نگهداري و تأمین قطعات یدکی کاهش یابد

  
  تعریف معامله آفست. الف
دیگر ایجاد  هر چیزي است که در مقابل چیزي در لغت به معناي جبران، تعادل و 1»آفست«

کردن چیزي با معناي مصدري این کلمه، سنجیدن و میزان. نمایدکند و آن را جبران میتعادل می
قراردادهاي آفست که با 2.وجود آیداي که موازنه و تعادلی میان آن دو بهگونهچیز دیگر است به

نیز شناخته  5»تعادلی معامالت«و  4»هاي صنعتی جبران«3،»مشارکت صنعتی«همچون  هاي دیگري نام
هاي جبرانی و متقابل  نامهموافقتگیرد،جاي می 6»تجارت متقابل«شود و در گروه قراردادهاي می

قیمت که معموًال دولت است، خرید خدمات و کاالهاي گراناست که در آن خریدارتجاري 
  .نماید مشروط میصنعتی خود را به انجام یک سري تعهدات جبرانی و متقابل توسط صادرکننده 

گونه توصیف المللی این معامله را اینراهنماي حقوقی آنسیترال در زمینه تجارت متقابل بین
 قیمت یا از لحاظ فناوري پیشرفتهشامل عرضه کاالهاي گران قراردادهایی است که معموًال«: کندمی

ها و تسهیل دسترسی به گذاريتواند مشتمل بر انتقال فناوري و دانش فنی، ارتقاي سرمایهاست و می
ها  تعاریفی که از این نوع قراردادها شده، متعدد است و بسیاري از آن 7.»یک بازار خاص باشد

:اندآفست را بر اساس انگیزه خریدار یا یکی از اعمال جبرانی مرسوم در این معامله تعریف کرده

شرایط اجرا را بر فروشنده یک  یک قرارداد آفست، قراردادي است که ضمن آن، دولت خریدار،«
اش مستهلک و جبران ها و سرمایهکند که بخشی از هزینهاي تحمیل میگونهکاال یا خدمات، به

کننده متعهد شود تا ارزش مورد شود که عرضهیک قرارداد آفست هنگامی تشکیل می 8.شود
                                                                                                    
1. Offset
2. Oxford Dictionary, 2nd edition, Clarendon, 1989.
3. Industrial Cooperation
4. Industrial Compensations
5. Balances
6. Countertrade.
7. United Nations Commission on International Trade Law, Legal Guide on International 
Countertrade Transactions, UNCITRAL, 1992, 9.
8. Udis B., Maskus, K.E., Offsets as Industrial Policy: Lessons from Aerospace, Defense 
Economics, Vol. 2, No.2, 1991, 152.
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کنترل صادرات تسلیحات  همچنین قانون 1.خریدار کار کندهاي موجود در کشور توافقی با شرکت
و جبرانی است در قسمت تعاریف، آفست را  دهنده پیشنهادهاي تعادلیترین ارائهآمریکا که بزرگ

  : گونه تعریف کرده استاین
کننده نامه میان یک عرضهنامه، برنامه یا تفاهمبه معناي هر موافقت» نامه آفست موافقت«اصطالح 

کننده و یک کشور خارجی است که در آن، یک عرضهآمریکایی اقالم یا خدمات دفاعی 
آمریکایی، با توجه به اینکه یک کشور از او تسلیحات یا خدمات دفاعی خریداري کرده است، 

طور کامل یا جزیی، در آن کشور خارجی تولید شده،  کند که کاالها یا خدماتی را که به موافقت می
اري یا اکتساب کند یا ترتیب خرید یا اکتساب آن را شناخته شده و رشد یا توسعه یافته است، خرید

  2.توسط سایر اشخاص آمریکایی بدهد
شروط و : کند گونه تعریف میآفست را این 3،نفتانامه تجارت آزاد آمریکاي شمالی،  موافقت

ت کند و از طریق الزاما الزاماتی که خریدار، مقدم بر فرایند خرید یا در مسیر آن، تحمیل یا لحاظ می
گذاري، تجارت متقابل یا الزامات مشابه، توسعه مربوط به سهم داخل، لیسانس فناوري، سرمایه

4.دهدکشورش را افزایش می

ها سازمان تجارت جهانی، آفست» نامه خرید دولتی موافقت«همچنین در پاورقی هفتم 
تقاي موازنه ابزارهایی که براي تشویق توسعه محلی یا جهت ار«: اندگونه تعریف شدهاین

گذاري، تجارت متقابل پرداخت از طریق الزام به استفاده از سهم داخل، لیسانس فناوري، سرمایه
  5.»شوندو سایر الزامات مشابه اعمال می

از ) الف(فرض که شرکت به. تواند به فهم سازوکار این معامالت کمک کندزیر می مثال  
فروشد میلیون دالر می 200واپیماي مسافربري به ارزش فروند ه  20کشور آمریکا به دولت اسپانیا 

درصد  125و متقابالً کشور اسپانیا جهت جبران فشار اقتصادي ناشی از خرید مزبور، خواستار ارایه
هواپیماهاي موردنظر را منوط به  دیگر، دولت اسپانیا عبارت  به. شود می) الف(آفست از شرکت 

میلیون  250یعنی(درصد ارزش قرارداد  125معادل ) الف(شرکت کند که  این شرط خریداري می
نیز این درخواست را ) الف(هاي جبرانی در کشور اسپانیا اجرا کند و شرکت  ، برنامه)دالر

                                                                                                    
1. Martin S., Economics of Offsets: Defense Procurement and Countertrade, Harwood 
Academic Publishers, Amsterdam, 1996, 127.
2. ibid, 924.
3.  NAFTA.
4. Guyot, Cedric, ibid, 923.
5. Available at: http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/gpr-94_e.pdf, 23.
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ممکن است نتواند خود شخصاً تعهدات جبرانی را انجام دهد، ) الف(ازآنجاکه شرکت . پذیرد می
قابل » اعتبارات جبرانی«ه تعهدات جبرانی در قالب بینی شده است کدر کشورها ترتیبی پیش

) الف(شایان ذکر است زمانی که یک شرکت آمریکایی دیگر غیر از شرکت  .دادوستد باشد
کند که  تعهدات جبرانی را انجام داده باشد، براي انجام تعهدات جبرانی مزبور، اعتباري کسب می

  .   فروند هواپیما نیاز دارد بفروشد 20صادرات  که براي) الف(تواند این اعتبار را به شرکت  می
که از طریق قراردادهاي آفست، متعهدله اقدامات جبرانی ) در مثال باال اسپانیا(خریدار  دولت

هاي داخلی خود را که تمایل دارد از طریق اقدامات جبرانی انجام شده است، ممکن است پروژه
مثًال دولت اسپانیا، براي تولید مشترك سیستم  2.دبندي کناولویت 1دهد، از طریق اعطاي ضریب

چنانچه ارزش واقعی این . کند شده، ضریب شش پیشنهاد میهواپیماهاي خریداري اي ارتباط ماهواره
جبرانی که مشتمل بر انتقال فناوري است  میلیون دالر باشد، این برنامه 10) تولید مشترك(قرارداد 

ها و  براي پروژه تولید صندلی. شودبرانی آفست منظور میمیلیون دالر براي تعهدات ج 60
، ممکن است هواپیماهاي موردسفارش کارگیري آن در هواپیماها در اسپانیا و به  هاي تهویه سیستم

با اجراي آن ) الف(چنانچه ارزش این قرارداد، یک میلیون دالر باشد، شرکت . منظور شود 5ضریب 
دیگر از طریق آن، عبارت  تعهدات جبرانی آفست را انجام داده است یا بهمیلیون دالر از  5در واقع 

قدر پروژه در کشور اسپانیا اجرا کند که باید آن) الف(شرکت . کند میلیون اعتبار آفست کسب می 5
 3»اعتبار جبرانی«میلیون دالر  250میلیون دالر تعهد جبرانی وي در قرارداد افست اجرا شود یا  250

تواند براي  تنها می کند نه در مثال باال تحصیل می) الف(اعتبار جبرانی را که شرکت . دکسب کن
تواند آن اعتبارات را به سایر پیمانکارانی که به چنین  اجراي تعهدات آفست خود به کار ببرد بلکه می

ار جبرانی تواند اعتبمی) الف(شرکت . اعتباراتی براي ایفاي تعهدات آفست خود نیاز دارند بفروشد
  . اند خریداري کندهاي مزبور را اجرا کردههاي خارجی که پروژهموردنیاز را از سایر شرکت

این . مثالً در کشور امارات متحده عربی، اعتبارات جبرانی تا ده سال معتبر و قابل انتقال است
بها یا اضافهاز میزان . شود امارات انجام می) بانک عضو اتاق پایاپاي(تجارت از طریق بانک 

توان فهمید که پیمانکاران موفق، چگونه  تخفیفی که فروش یا خرید این اعتبارات دارد می
                                                                                                    
1. Multiplier.

. دشوشود تا ارزش اعتباري آن برنامه محاسبه ضریب عاملی است که نسبت به ارزش واقعی یک برنامه جبرانی اعمال می. 2
هایی که براي رشد اقتصادي  هاي جبرانی در بخش هایی براي فعالیت برند تا مشوقهاي خریدار از ضرایب بهره می دولت

  .کشورشان اهمیت ویژه دارد فراهم سازند
3. Offset Credits.
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اگر پیمانکار، مبلغی بیش از ارزش اسمی آن اعتبارات براي . اندشان را ایفا کرده تعهدات تعادلی
از . واجه استپردازد، حتماً در ایفاي تعهدات تعادلی خود با مشکل م خرید اعتبارات آفست می

در بازار مواجه  1سوي دیگر، اگر اعتبارات آفست با تخفیف معامله شود با عرضه بیش از حد
ها را  کوشند که پیش از آنکه تاریخ این اعتبارات منقضی شود آن است و پیمانکاران می

 هایی را کهگذاريانواع سرمایه) خریدار(در این صورت اداره آفست کشور میزبان . بفروشند
کند یا اینکه سقف و استانداردي براي تولید اعتبار  داراي اعتبارات تعادلی هستند محدود می

مقامات امارات متحده عربی، بیع سلف اعتبارات آفست را ممکن  2.نماید تعادلی تعریف می
یک میزان  گذاري مشترك که به احتمال زیاد،هاي سرمایه دانستند که بر اساس آن، شرکت

توانند حقوقی را که نسبت به اعتبارات آفست  دست خواهند آورد میآینده به  معین سود در
الزم به ذکر است که قابلیت انباشت اعتبارات 3.هاي نیازمند بفروشندبه شرکتآتی دارند

آفست و نیز قابلیت انتقال این اعتبارات از یک معامله به معامالت مشابه در بسیاري از کشورها 
. ود نداردوج) ازجمله کویت(
  

  جایگاه معامله آفست در تجارت متقابل بین المللی. ب
. اندهمان گونه که اشاره شد، معامله آفست را در گروه معامالت تجارت متقابل جاي داده

طور کلی، به معامالتی اطالق کرد که بر اساس آن، صادرکننده متعهد  توان بهتجارت متقابل را می
پذیرد، تعهدات طور معمول در یک معامله نقدي می ی که صادرکننده بهبر تعهداتشود تا عالوه می

معموالً تعهدات عادي یک صادرکننده یا فروشنده 4.تقبل نمایداضافی و متقابلی را به نفع واردکننده
ها در زمان مقرر به  شده مطابق با مشخصات قراردادي و تحویل آنشامل تحویل کاالي خریداري

بر تعهدات متعارف، تعهدات نچه طبق قرارداد، صادرکننده ملزم شود تا عالوهچنا. خریدار است
بندي معامالت دسته. گیرداضافی دیگري را به نفع واردکننده تقبل نماید، تجارت متقابل شکل می

ها اي که جامع همه معامالت تجارت متقابل و مانع ورود غیر از آنگونهالمللی، بهتجارت متقابل بین
را نیز در  5برداري و انتقال مثًال برخی نویسندگان، قراردادهاي ساخت، بهره. امري سخت است باشد

                                                                                                    
1. Glut.
2. Welt, Leo, the Offsetting Factor, Defense & Foreign Affairs, December, 1985, 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, 17.

  .  8ص . همان. شیروي.4
5. BOT (Building, Operation, Transfer).



107
مفهوم و ماهیت معامله آفست

هم پیوسته از جانبه و بههمچنین معامالت دوجانبه، سه1.اندگروه معامالت تجارت متقابل آورده
طور  بهل را توان انوع معامالت متقابمیحال بااین  2.انداقسام معامالت تجارت متقابل قلمداد شده

که در آن  معامالت تهاتري .معامالت جبرانی و معامالت تهاتري: بندي نمودتقسیمبه دو دستهکلی 
صورت یک قرارداد واحد منعقد هب باشد، معموًالصورت دین و غیرنقد هعوض بشود که  مقرر می

قرارداد واگذاري  ،يقرارداد تسویه تهاتر ،معامالت تهاتري سادهاین معامالت، مشتمل بر . شوندمی
 برخالف معامالت تهاتري، 3جبرانی، در معامالت .هستند معاوضه دیون و قرارداد تعویض ،تهاتري

معامالت جبرانی از نظر کارکرد اقتصادي،  .شود وجه آن نیز پرداخت می ،هر تحویل کاال يازابه
خرید و معامالت بل و پیشانگیزه، شیوه و نوع جبران به معامالت جبرانی تجاري مانند خرید متقا

  . شوندجبرانی صنعتی نظیر بیع متقابل تقسیم می
در این میان، معامله آفست، هم از نظر انگیزه و فلسفه انعقاد و هم از نظر کارکرد اقتصادي و 

که در معامله آفست، پاي پول و پرداخت نقدي در میان است به معامالت  هتجهمچنین از آن
قراردادهاي آفست از بسیاري جهات شبیه به قراردادهاي بیع . هت داردجبرانی، قرابت و شبا

  4.متقابل و خرید متقابل است
در واقع، ممکن است یک معامله آفست، غیرمستقیم منعقد شود که تعهد متقابل صادرکننده 

همچنین ممکن است انگیزه دولت واردکننده، . در آن، خرید متقابل کاالهاي واردکننده باشد
مثالً در یک معامله آفست مستقیم، صادرکننده به درخواست دولت . اي بنیه صنعتی ملی باشدارتق

اي را جهت تولید قطعاتی از محصول شود که فناوري، تجهیزات یا کارخانه خریدار، متعهد می
بنابراین، قراردادهاي آفست مستقیم به . صادراتی، به کشور واردکننده منتقل و در آنجا نصب کند

متقابل، و معامالت آفست غیرمستقیم به خرید متقابل شباهت بسیاري دارند و حتی ممکن است  بیع
معامله آفست از جهت . نمایندهمان منظوري را تأمین کنند که خرید متقابل و بیع متقابل تأمین می

فی اش به خرید متقابل و بیع متقابل، و از نظر اوصادهندهساختار و تعداد قراردادهاي تشکیل
  .بودن به معامله بیع متقابل شباهت داردهمچون سنگین و بلندمدت

از سوي دیگر، ازآنجاکه معامله آفست از اقسام معامالت تجارت متقابل است مشتمل بر نوعی 
تهاتر و تعهدات متقابل است و بنابراین به نحوي با معامالت تهاتري شباهت دارد چون صادرکننده 
                                                                                                    
1. Murat and Chuah, ibid, 111.
2. Francis, Dick, the Countertrade Hand Book, New York, Cambridge, Quorum Books, 
1987, 14.
3. Compensations.

.26ص. همان. شیروي.4
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شود که معادل درصدي از ارزش  خدماتش توسط واردکننده، متعهد میدر مقابل خرید کاالها و 
  .صادرات، اعمال جبرانی انجام دهد

  
  انواع قراردادهاي آفست. ج

ها و  قراردادهاي آفست مستقیم شامل جبران. شودقراردادهاي آفست به دو نوع اصلی تقسیم می  
در مقابل، در قراردادهاي . قیم داردشده ارتباط مستتعهدات متقابلی است که به اقالم خریداري

. شده ربطی ندارد شود، به اقالم خریداريها و تعهدات متقابلی که ارایه می آفست غیرمستقیم، جبران
: اندنیز اشاره و آن را چنین تعریف کرده 1مستقیمگران به قراردادهاي آفست شبهبرخی تحلیل

که در کشور خریدار تولید شده در اقالمی که به  فروشنده قطعاتی را هایی که در آن نامهموافقت
گیرد یا حتی آن قطعات را در اقالمی که در بازار داخلی شود، به کار میکشورهاي ثالث فروخته می

شده معامله از دیگر اقسام شناخته2.دهدشود، مورد استفاده قرار میخود کشور صادرکننده ساخته می
اشاره کرد که در آن، فروشنده قیمت را کاهش  3ست معکوستوان به قراردادهاي آفآفست می

کند که از رقیب فروشنده خرید  کند و در مقابل، خریدار تعهد می دهد یا خدماتی اضافی ارائه میمی
دهند و خریدار متعهد عنوان مثال، مرسوم است که فروشندگان هواپیما قیمت را کاهش میبه. نکند

قراردادهاي 4.معین، انحصارًا از فروشنده مزبور خریداري کند شود که طی یک دوره زمانی می
خیز مثل شود که درآمد باالیی دارند مانند کشورهاي نفت آفست عمًال با کشورهایی منعقد می

اجراي تعهدات جبرانی  5.گذاري باالیی نیز داشته باشندحال امکان سرمایهسعودي و درعین عربستان
  6.ه طول انجامدممکن است تا ده سال نیز ب

هاي مستقیم که عمدتاً مبتنی بر انتقال فناوري است و بیشتر معامالت آفست به این در آفست
شود، کشور واردکننده باید از بنیه فناوري و صنعتی باالیی برخوردار باشد تا صورت منعقد می

رو، ازاین. بتواند در ساخت و تولید قطعات اقالم موضوع قرارداد فروش اصلی مشارکت نماید
                                                                                                    
1. Semi-Direct Offsets.
2. Wilson, Dennis, Balancing efficiency with Equity in Foreign Defense Acquisitions, 
Naval war colledge Review, Vol. XLVIII, No.2, spring 1995, 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%20Paper%2009-08.pdf.
5. Al-Suwaidi, Ahmed, Countertrade and the Arab World: Comparative View, Arab Law 
Quarterly, Vol. 8, No.4, 1993, 279.
6. Ibid, 280.
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یافته و صنعتی که در پی تقویت صنایع داراي غالب این نوع قراردادها توسط کشورهاي توسعه
لیکن قراردادهاي آفست غیرمستقیم، بیشتر مورد توجه . شودفناوري پیشرفته هستند، منعقد می

دان گذاري در صنایعی هستند که فناوري چنکشورهاي درحال توسعه است که به دنبال سرمایه
  1.اي نیاز ندارندپیشرفته

 2،»تولید تحت لیسانس«هاي مستقیم معموًال شامل تولید مشترك،  تعهدات جبرانی در آفست
هاي غیرمستقیم  و در آفست 3»انتقال فناوري«گذاري مرتبط خارجی و پیمانکاري فرعی، سرمایه

ضمن خرید متقابل، هاي انتقال فناوري است که ممکن است مت گذاري و برنامهشامل سرمایه
هاي کشور واردکننده  و هتل ونقلهاي حمل معامالت تهاتري، توسعه گردشگري، استفاده از شرکت

4.و غیره نیز باشد

  
  انواع متداول اعمال متقابل جبرانی. د

بر هایی که صادرکننده، عالوهاند از فعالیتهمان طور که ذکر شد، اعمال جبرانی عبارت
طور  به. است  نامه و قرارداد آفست، متعهد و ملزم به انجام آن مطابق موافقتتعهد تسلیم مبیع، 

  :     بندي کردتوان تعهدات و اعمال متقابل و جبرانی رایج را به شرح ذیل دستهکلی می
موجب این تعهد جبرانی، صادرکننده اصلی به خرید متقابل به: تعهد به تجارت متقابل) الف

ممکن است این خریدها شامل محصوالت و . شودشور خریدار متعهد میکاالها و خدمات از ک
خدمات براي استفاده در بخش نظامی یا غیرنظامی باشد و ممکن است توسط خود صادرکننده، 

این اشخاص . اش یا توسط اشخاص ثالث که طرف اول معرفی کرده انجام شودپیمانکاران فرعی
هاي بخش  ه کشور صادرکننده اصلی یا سایر شرکتثالث ممکن است نهادهاي دولتی متعلق ب

  5.همچون کارگزاران و واردکنندگان باشند خصوصی 
نامه آفست، یک شرکت خارجی به یک دولت یا  مبتنی بر موافقت: تولید مشترك) ب

دهد تا همه یا بخشی از یک کاالي پیشرفته تولیدکننده خارجی اجازه و اطالعات فنی الزم را می

                                                                                                    
1 . Sköns, ibid, 142.
2. Licensed Production.
3. Technology Transfer.
4. Hammond, Grant, T., Countertrade, Offsets, and Barter in International Economy, 
London, 1990, 28.
5. Verzariu, Pompiliu , Countertrade, Barter, and Offsets, McGraw Hill, 1985, 44.
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تولید مشترك شامل تولید  1.اراي فناوري باال را در داخل کشور خود تولید کندو تخصصی د
شود اما تولید تحت لیسانس مبتنی بر قراردادهاي تجاري  تحت لیسانس بین دو دولت هم می

موجب یک بهدر واقع، . شودگیرد شامل نمیمستقیم را که یک شرکت خارجی به عهده می
اي که قرار شور خریدار مثالً به تولید بخشی از سیستم تسلیحاتیصنعت ک ،قرارداد تولید مشترك

و تولید  3، فرآوري2مونتاژ لشامتولید مشترك .شود است خریداري شود، تخصیص داده می
. قطعات یا تجهیزات در کشور خریدار است که بر انتقال فناوري و دانش فنی مبتنی است

تواند شامل انتقال فرایندهاي فناوري باشد که براي معامالت تجاري آفست می: انتقال فناوري) ج
کارگیري  هایی را در برگیرد که براي بهتولید محصوالت ضروري است یا انتقال دانش و مهارت

ها غالبًا انتقال به انتقال مجموعه این فرایندها، دانش و مهارت. تجهیزات صنعتی خاص الزم است
ل تولید قطعات و تجهیزات در کشور واردکننده بر اساس انتقال انتقال فناوري شام. گویندفناوري می

فناوري، از طریق لیسانس ورقه . تجهیزات و دانش فنی به دولت یا تولیدکننده کشور خریدار است
هاي فنی به گیرنده لیسانس، پیمانکار فرعی یا مونتاژکننده اختراع یا لیسانس دانش فنی یا کمک

  .ترین تعهد متقابل مورد درخواست در قراردادهاي آفست استوري مهمانتقال فنا4.شودمنتقل می
هایی از محصول  موجب این تعهد جبرانی، تولید قطعات یا بخشبه: پیمانکاري فرعی) د

در قرارداد آفست  .شود موضوع فروش اصلی به پیمانکاران مستقر در کشور خریدار محول می
کند به اینکه با ک دولت است پیمانکار را ملزم میمستقیم، یک خریدار خارجی که معموًال ی

از تولید 5.شدة قطعات از منابع موجود در کشور خریدار موافقت کندتعیینخرید میزان از پیش
هدف  . کننده نیستطریق پیمانکاري مشتمل بر انتقال اطالعات فنی و دانش فنی از طرف عرضه

هاي  تا حدي به داخل کشور برگردد و بخش خریدهاي  هزینه اصلی در این برنامه آن است که
. صنعتی راکد و تجهیزات تولید موجود در کشور خریدار از آن منتفع شود

گذاري عبارت است از تأمین بودجه عملیات سرمایه: گذاري و کمک اعتباريسرمایه) ه
 سسهکننده و یک یا چند شرکت یا مؤکه میان عرضه 6»گذاري مشتركپروژه سرمایه«یک 

                                                                                                    
1. Bureau of Industry and Security, Offsets in Defense Trade, U.S Department of 
Commerce, BIS Annual Report to Congress, Sixth Study, December 2001, 7, available 
at: http://www.bis.doc.gov/defenseindustrialbaseprograms/osies/offsets/01rept.pdf.
2. Assembly.
3. Processing.
4. Plottier, Sandra, Technology Transfer And offset Operation, in Countertrade and Offset, 
International Chamber of commerce, ICC PUBLSHING S.A., N.440/7(E), 1989, 35.
5. Ibid, 37.
6. Joint Venture.
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تواند ماهیتًا تجاري باشد چنین عملیاتی می. شودتجاري درکشور خریدار تشکیل و تأسیس می
هاي هاي مستقیم، وامهاي اعتباري شامل وامکمک .هاي تحقیق و توسعه باشد یا شامل برنامه

تر هاي پایینباواسطه، تضمین وام، کمک در کسب شرایط مناسب پرداخت، تمدید اعتبار و نرخ
بندي عنوان یک معامله آفست غیرمستقیم طبقههاي اعتباري تقریبًا همیشه بهکمک. هره استب

1.نفسه ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشدشود اما فی می

ها و اقالمی ها و قابلیت اصلی برخی لیسانس صادرکنندةموجب آن، به 2:برداريامتیاز بهره) و
3.دهد می در اختیار خریدار قرار جبرانیقالب تعهدات را بدون اخذ هزینه جداگانه و در 

اش خریداران هاي آشنا و شبکه بازاریابیصادرکنندة اصلی با استفاده از واسطه4:بازاریابی) ز
سازد یا اینکه با استفاده از کاالهاي کشور واردکنندة اصلی را با فروشندگان آن کاالها مرتبط می

هاي کشور امر بازاریابی در اختیار دارد به نیروي انسانی شرکتکارشناسان و خبرگانی که در 
  5.نماید دهد یا سایر خدمات بازاریابی ارائه میواردکنندة اصلی آموزش می

از موارد فوق، تولید مشترك و پیمانکاري فرعی تنها در معامله آفست مستقیم رایج است و 
الزم به ذکر است . و مورد درخواست استانتقال فناوري در هر دو قسم معامله آفست، مشترك 

ازجمله تعهدات دیگري که معموالً . که اعمال جبرانی ذکرشده صرفاً از باب مثال و شیوع بیان شد
 67گذاري زیربنایی،اند از سرمایهپذیرند عبارتفروشندگان در قراردادهاي آفست غیرمستقیم می

- هاي مسافرت و تعرفهدیگري همچون هزینهازجمله بیمه و مالیات و مخارج (مخارج مدیریتی  7
همچنین از . ونچر و آموزشجوینت 8،)کننده خارجیهاي عرضهاي مربوط به نمایندگیهاي حرفه
در قراردادهاي آفست مستقیم بهره برده  9هاي مستقیم دیگري مانند حفظ و نگهدارياز جبران

هر نوع تعهد اضافی دیگري باشد لیکن باید دانست تعهد متقابل و جبرانی ممکن است  10.شود می
                                                                                                    
1. Bureau of Industry and Security, ibid, 12.
2. Concession.
3. Utely, Jack B., countertrade Issus and Trends, Les nouvelles, 1984, 6.
4. Marketing.
5. Verzariu, ibid, 44.
6. Infrastructure Investment.
7. Palia, Aspy p., and Peter W. Liesch, ibid, 97.
8. Ibid.
9. Maintenance.

ولیت حفظ و نگهداري از ئرا از صادرکننده خریده است، مس) مانند هواپیما(کاالهایی  اي که قبًالدر این نوع جبران، واردکننده .10
، به )نگهداري از آن را به واردکننده آموزش داده است و قبًال(ه است همان نوع کاالها را که صادرکننده به کشوري دیگر فروخت

که کشور کویت خریده بود، به کشور پرتقال » الکید مارتین«ولیت حفظ و نگهداري هواپیماهاي ئبراي مثال، مس. گیردعهده می
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هاي محلی، تحقیق و بر تعهد تسلیم مبیع بپذیرد نظیر ایجاد زیرساختتواند عالوهکه فروشنده می
  . هاي بلندمدت تجاري، تأمین مالی و امثال آنهمکاري 1توسعه،

  
  ماهیت حقوقی معامله آفست -2

ن جاي داد تعیین قواعد امري و که بتوان قراردادهاي آفست را در قالب عقدي معیدرصورتی
هاي حقوقی شود که در پژوهش اغلب دیده می. تر خواهد بودمراتب آسانتکمیلی حاکم بر آن به

ورزند  پردازند، نگارندگان اصرار میشده که به معرفی و بررسی قراردادهاي بین المللی جدید میانجام
رو، به صرف شباهت اندکی که ن بگنجانند و ازاینبر اینکه قرارداد مزبور را حتمًا در قالب عقود معی

هاي قرارداد  بینند به بررسی مفصل آن عقد معین و شباهتمیان آن قرارداد و یکی از عقود معین می
  . کند توجهی از پژوهش را اشغال مینمایند که بخش قابلمزبور با آن مبادرت می

عقد معین بیع بررسی شده است چون در مقاله حاضر از این حشو پرهیز شده است و صرفاً 
با توجه به تعاریف و مفاد معامله و قراردادهاي آفست، این عقد از میان عقود معین، تنها به عقد 

در این قسمت ابتدا به این سؤال اساسی پاسخ داده شده است که آیا معامله 2.بیع شباهت دارد
عنوان عقدي م به معامله آفست بهدر بخش دو. آفست همان عقد بیع حقوق داخلی است یا خیر

  .مرکب توجه شده است
  

  مقایسه آفست با بیع. 2-1
ممکن است استدالل شود  3.صورت یک قرارداد واحد تنظیم شودبه فرض که معامله آفست به

توان گفت که در چنین عقد بیعی قصد مشترك اي هماهنگ است، پس میکه عقد، مجموعه

                                                                                                    
قیم، شرکت الکید مارتین متعهد شده بود موجب یک قرارداد آفست مستهمان نوع هواپیماها را خریده بود و به سپرده شد که قبًال

  .که حفظ و نگهداري آن نوع هواپیما را در یک کشور خریدار دیگر، به نیروي هوایی پرتقال واگذار کند
1. Research & Development.

ن ازآنجاکه خصوصیتی از این توان در قالب عقد صلح منعقد کرد ولیکرسد که این معامله را نیز مانند سایر قراردادها میبه نظر می .2
  .نظر شده استتواند قالبی عام براي هرگونه قراردادي باشد صرفجهت ندارد از طرح مقایسه آن با عقد صلح که می

قرارداد (جاي استفاده از یک قرارداد جامع، از قراردادهاي مجزا براي صادرات از یک طرف هطرفین ممکن است ب .3
کنند  استفاده ) آفستنامه موافقت(، به انضمام یک پروتکل )قرارداد آفست(از طرف دیگر و تعهدات جبرانی ) صادرات

).مجله حقوقی دادگستريدر  .بررسی حقوقی ساختار قراردادهاي آفست .رجوع شود به مقاله نگارنده(
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ی و فرعی تعلق گرفته است و بنابراین طرفین، هم صادرات و هم طرفین به مجموعه تعهدهاي اصل
اند و از این جهت مشکلی در تصور این قرارداد واحد اعمال جبرانی را در این عقد قصد کرده

 عبارت به. آید پیش نمی) بیعی که یک سري شروط ضمن عقد دارد(عنوان عقد بیع آفست به
ضمن آن ) تعهدات و اعمال جبرانی(رح است که شروطی دیگر، در نگاه نخست، ظاهراً بیعی مط

توان آن را بیعی دانست که گنجانده شده است، به این صورت که با توجه به تعریف آفست، می
در ضمن آن، تعهدي مورد توافق قرار گرفته مبنی بر اینکه فروشندة اولیه مکلف به اجراي اعمال 

  .بیع است با شروطی در ضمن آن رو این معامله یک عقدجبرانی است و ازاین
با وجود اینکه رابطه عقد و شرط، یکی از مباحث پیچیده مورداختالف حقوقی است در حقوق، 

یک شرط ضمن عقد، توافقی است که با . شود طور معمول به تعهدهاي فرعی و تبعی گفته می شرط به
ار گرفته است یعنی التزامی که به تعهدهاي اصلی عقد تراضی طرفین در شمار توابع عقد دیگري قر

که در درحالی 1دیگري ضمیمه شده و حدود و شرایط آن تعهدها را کامل یا دگرگون ساخته است
به (، ممکن است اعمال جبرانی هیچ ارتباطی )در فرض موردنظر، یک قرارداد واحد(قرارداد آفست 

  . نداشته باشد) صادرات و پرداخت(هدات اصلی با تع) کنندهکننده یا دگرگوننحو تکمیل
کنندگی دارد و شرط ضمن عقد با موضوع اصلی عقد، تنها رابطه تکمیل«از طرف دیگر، 

اي  بنابراین همبستگی 2.»گیردهاي اصلی عقد قرار نمیتعهد ناشی از آن در شمار موضوع و التزام
در فرض (آید یگر به وجود میکه میان تعهدات هریک از طرفین با تعهدات اصلی طرف د

، بین شرط )موردنظر، همبستگی میان تعهد فروش صادرکننده و تعهد پرداخت قیمت خریدار
طرفۀ شرط به عقد به جاي آن، وابستگی یکشود و به هاي اصلی ایجاد نمیضمن عقد و تعهدات

ام و اجبار او را از تواند الزله تنها میپس اگر متعهد به شرط وفا نکند مشروط. آیدوجود می
به بیان دیگر، شرط . دادگاه بخواهد و مجاز نیست مقابله به مثل کند و تعهد متقابلش را انجام ندهد

هاي صورت جزء یا قید مرتبط نیست و تنها با یکی از وضعیتبا ماهیت یا موضوع عقد مشروط، به
  3.عقد یعنی قابلیت و عدم قابلیت فسخ آن ارتباط دارد

گونه دیگري است و با توجه به اینکه این قرارداد، نظر به تجربه اع در معامله آفست بهاما اوض 
مدت در زمینه انعقاد و کارکردهاي آن، براي دو طرف شناخته شده است، واردکننده به طوالنی

                                                                                                    
  .124صبرنا،  ، چاپ چهارم انتشار با همکاري بهمن3لدج .قواعد عمومی قراردادها .)1383(.کاتوزیان، ناصر .1
.همان.2
.25ص مجد، .شروط ضمن عقد).1386.(شهیدي، مهدي .3
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کند و چون این دیدگاه و  تعهدات جبرانی و متقابل صادرکننده به دید تعهدات اصلی عقد نگاه می
تواند با عدم اجراي آن تعهدات از انجام شود، واردکننده می به قصد مشترك طرفین وارد می توقع

عنوان یک طرف از دو کفه تعهد خرید سرباز زند چرا که در قصد مشترك طرفین، این اعمال به
اند و به تعهدات اصلی متقابلشان و یکی از دو مجموعه تعهداتی است که در مقابل یکدیگر پذیرفته

بنابراین همبستگی . اندقصد رسیدن به منافع ناشی از اجراي آن توسط طرف مقابل به عقد وارد شده
که همان طور درحالی. مذکور میان تعهد خرید واردکننده و تعهدات جبرانی صادرکننده وجود دارد

و ) تسلیم مبیع و پرداخت ثمن(اي میان تعهدات اصلی که گفته شد در عقد بیع، چنین همبستگی
  .وجود ندارد) شروط ضمن عقد و در فرض ما، تعهدات جبرانی(تعهدات تبعی 

، تعهد اجراي )شده در یک نسخه واحدتنظیم(دیگر، در قرارداد آفست موردنظر عبارت به 
اعمال جبرانی در کنار تعهد تسلیم موردمعامله، یکی از تعهدات اصلی صادرکننده به حساب 

اي اعمال جبرانی و نقض اساسی پیمان از سوي صادرکننده، واردکننده بنابراین عدم اجر. آیدمی
شانه خالی کند و در برخی موارد، عقد ) پرداخت(سازد که از انجام تعهدش اولیه را مجاز می

در فرض موردنظر، اعمال (که اگر شرط ضمن عقد بیع شود، درحالیشده تلقی میمنفسخ و منحل
  .اه قرارداد همچنان به قوت خود باقی خواهد بودگنقض شود آن) متقابل جبرانی

خاطر مسایل مربوط به بیمه و تأمین مالی عمالً به نظر از اینکه رویکرد قرارداد واحد بهقطع
پیوندد، نظریه فوق صرفًا قرارداد صادرات و تعهد انعقاد قرارداد آفست را پوشش وقوع نمی

همان گونه که در بحث مربوط به مفهوم معامله . مانددهد و از خود قرارداد آفست غافل میمی
ذکر شد، این معامله از قرارداد صادرات و آفست به همراه رابطه حقوقی تشکیل شده است و نه 

که بیع، تملیکی قرارداد آفست اصوًال عقدي عهدي است درحالی. صرفًا از قرارداد صادرات
1.است نه عهدي

صورت عقد بیع نیست چرا ظر گرفته شود، در همه موارد بهحتی اگر تنها قرارداد صادرات در ن
طرفین (گیرد که در قرارداد صادرات نیز غالباً تعهد وجود دارد و پیشاپیش، تملیکی صورت نمی

هایی مشخص قرارداد صادرات متعهد به تعیین دقیق اقالم و قیمت با توجه به دستورالعمل
بودن حجم دارد قرارداد صادرات، نظر به کوچکدر موارد نادري هم که احتمال ). شوندمی

توان گفت این معامله بیع است چرا که صورت تملیکی منعقد شود باز با اطمینان نمیمعامله، به
                                                                                                    

.طرف قرارداد، متعهد به اجراي اعمال جبرانی و متقابل است ،در قرارداد آفست.1
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هاي معنوي و صنعتی مانند حق اختراع، عالمت تجارتی، دانش فنی و اکثرًا مستلزم انتقال مالکیت
که بیع را تملیک عین به عوض معلوم دانسته است  غیره است که با توجه به تعریف قانون مدنی

  . طور قاطع بیع دانستبودن بهصرف مملکتوان قرارداد اولیه را بهنمی) م.ق 338ماده (
بدین ترتیب، . هایی داردالمللی مشابهتنفسه با قراردادهاي بیع بینالبته قرارداد صادرات فی

از قبیل تعلیق (و مشتري و سایر مقررات مربوطه آثار قرارداد صادرات، ازجمله تعهدات بایع 
را ) اجرا، فسخ ، ابطال، آثار بطالن، خسارات ناشی از عدم اجرا، موارد رفع مسئولیت و غیره

با وجود این، در اینجا با توجه به  1.المللی کاال نیز جستجو کردتوان در کنوانسیون بیع بینمی
المللی مورد نظر عنوان یک قرارداد بیع بینت، بهحدود پژوهش، بررسی ماهیت قرارداد صادرا

نیست بلکه کلیت معامله آفست که اعم از قرارداد صادرات است و ماهیتی مستقل از 
  .دهنده خود دارد، مورد نظر استقراردادهاي تشکیل

دارد، مشکل عمده حقوق ایران، از سوي دیگر همان طور که یکی از نویسندگان اذعان می
ق تجارت از حقوق مدنی در قواعد مربوط به بیع است که ریشه در تاریخ تقنین تابعیت حقو
و قبل از تدوین قانون  1308جلد اول قانون مدنی در خصوص معامالت در سال . کشور دارد

رو مقنن قانون تجارت، خود را از بیان اصول بیع تجاري ازاین. تدوین شد 1311تجارت در سال 
رسد ولی به نظر می. ن توجیه که موضوع در قانون مدنی بیان شده استنیاز دیده است با ایبی

تجاري سازگاري چندانی ندارد و مقررات قانون مدنی در زمینه بیع، نظر به مراتب فوق، با بیع 
  2.رسد مقنن باید چاره اندیشی کندنظر میبه
  
  عنوان عقدي مرکبمعامله آفست به. 2-2

تاکنون در قالب معامله آفست تحقق یافته، طی سه سند مجزا  اتفاق قراردادهایی کهبهقریب
عوامل مختلفی را هم . است منعقد شده) نامه آفست، قرارداد صادرات و قرارداد آفست موافقت(

هاي تضمین و تأمین اعتبار صادرات، عموماً نسبت  بنگاه نخست آنکه. توان براي این امر برشمردمی
اند که صادرکننده را ملزم به اردادهاي صادراتی که مشتمل بر شروطینامه براي قربه صدور ضمانت

در حقیقت، تضمین اعتبار صادرات توسط مؤسسات . رغبتی ندارند کند  اجراي تعهدات جبرانی می
                                                                                                    
1. UNCITRAL, ibid, Chap. 8.

انتشارات  :اپ هفتم، قمچ .حقوق تجارت، کلیات، معامالت تجاري، تجار و سازماندهی تجاري).1384.(اسکینی، ربیعا .2
  .36-49صصمهر، 
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ها به پرداخت نقدي کامل قیمت توسط واردکننده  گیرد که در آن مالی، تنها به قراردادهایی تعلق می
صورت مؤسسات مذکور با خطر اختالف واردکننده و در غیر این  چون. تصریح شده است

شده صادرکننده بر سر اجرا یا عدم اجراي تعهدات متقابل و درنتیجه عدم بازگشت وجوه تضمین
پذیري از طرفی، رویکرد قراردادهاي مجزا نسبت به اجراي مندرجات قراردادي، انعطاف. اندمواجه

در کیفیت و کمیت ) موضوع قرارداد آفست(ات، فناوري و امثال آنبیشتري دارد چون کاالها، خدم
از . اندها نیز متفاوت هاي تحویل و تسلیم آن با کاالهاي موضوع قرارداد اصلی فرق دارند و تاریخ

سوي دیگر، با انعقاد قراردادهاي مجزا، محرمانگی تعهدات قرارداد اصلی در جایی که همه یا بخشی 
باالخره اینکه وقتی . شود، حفظ خواهد شدوسط شخص ثالث انجام میاز تعهدات جبرانی ت

توانند  صادرات و اعمال جبرانی در اسناد و قراردادهاي جداگانه تعهد شود طرفین معامله آفست می
روابط موجود میان دو مجموعه تعهدات را که از آغاز در دو قرارداد کامالً مجزا گنجانده شده است 

  1.ن تنظیم کنندمطابق قصد مشترکشا
یکی از مسائل مهم حقوقی در معامله آفست، نحوه وابستگی قرارداد صادرات و قرارداد 
حاوي تعهدات متقابل جبرانی است و اینکه عدم اجراي تعهدات یک طرف، چه تأثیري بر 

دیگر، گستره و حوزه ارتباط عبارت به . اجراي تعهدات طرف دیگر قرارداد خواهد داشت
قرارداد چگونه است؟ این مسایل، خود سؤاالت دیگري را  وجود میان تعهدات طرفین متقابل م

اش قصور ورزد،  که صادرکننده در اجراي تعهدات جبرانیآیا درصورتی: سازد مطرح می
خودداري کند؟ ) قرارداد صادرات(تواند متقابًال از پرداخت قیمت قرارداد اصلی  واردکننده می

مثالً در خرید متقابل (اند شرایط اجراي تعهدات جبرانی را فراهم کند یا اگر واردکننده نتو
اش  تواند اجراي تعهدات جبرانی آیا صادرکننده می )نتواند کاالهاي مورد توافق را تسلیم نماید

هریک از طرفین  را به حال تعلیق درآورد؟ آیا ممکن است اجراي قرارداد آفست در اثر قصور 
2رز نامطلوبی متأثر شود؟طقرارداد صادرات به

. گاهی افراد تمایل دارند قراردادي را با ترکیب چند عقد معین یا غیرمعین به وجود آورند
که قرارداد موردنظر، عرفاً مستقل و داراي ماهیت جدیدي باشد و قصد مشترك طرفین درصورتی

                                                                                                    
1. Rajski, J., Some Legal Aspect of International Compensation Trade, The International 
and Comparative law Quarterly, Vol.35, No.1, 1986, 143-145.
2. Koh, Hiscock and Allan, countertrade: The problem of Linkage, in International 
Chamber of commerce, countertrade: offset contracts, ICC PUBLSHING S.A., 
N.440/7(E), 1989, 98.
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یک از قواعد و بع هیچشود که تا اي محقق می به آن وجود مستقل تعلق گرفته باشد، عقد جداگانه
 1.دهنده آن نیست و نیازمند بررسی و تحلیل حقوقی جداگانه استضوابط خاص عقود تشکیل

وجود ماهیت قراردادي معامالتی همچون آفست که از ارتباط و اتحاد چند قرارداد به  درباره
در شرح قواعد  در این زمینه در یکی از منابع اصلی حقوق مدنی،. آید، کمتر سخن رفته استمی

احتمال دارد چند قرارداد، «: عمومی حاکم بر قراردادها در بحث شروط ضمن عقد آمده است
از این . آور باشداتحادي را تشکیل دهند که در سازمان آن، یکی از قراردادها مرکز نیروي الزام

گفتاري  شود و آیند که در مفاد عقدي ساده مطرح نمیترکیب و اتحاد، مسائلی به وجود می
  .شود این گفتار جداگانه در حقوق ایران کمتر دیده می 2.»کند جداگانه را ایجاب می

 در واقع، معامله آفست که از متحدشدن قراردادهاي تبعی در قالب یک عقد مرکب واحد به
اي که هریک از قراردادها، ضوابط و گونهوجود آمده است، صرفًا ترکیب چند قرارداد نیست به

خواهند همه در واقع طرفین یک عقد مرکب می. خود را پس از ترکیب همچنان حفظ کندقواعد 
زمان با یک انشا و قصد واحد و مشترك ایجاد کنند ولو اینکه قراردادهاي مفاد آن را به طور هم

به بیان دیگر، مجموع این قراردادها . دهنده آن عقد مرکب در ظاهر از یکدیگر جدا باشندتشکیل
شود و درنتیجه آن قراردادها هاست که موضوع قصد مشترك طرفین واقع می جمعی آن و مفاد

کنند که مفاد و بندهاي آن با یکدیگر همبستگی همچون مفاد و اجزاي یک عقد واحد عمل می
انجام ) انعقاد قرارداد صادرات(اند که در عالم واقع، هم یک خرید  تام دارند یعنی طرفین خواسته

نکه فروشنده یک سري اعمال متقابل و جبرانی را که براي اقتصاد کشور خریدار شود و هم ای
بین (بنابراین همبستگی مذکور ). انعقاد قرارداد آفست(سودمند است در آن کشور اجرا کند 

میان تعهد خرید و پرداخت واردکننده و تعهدات جبرانی صادرکننده به ) تعهدهاي اصلی عقد
منحل شود، قرارداد حاوي تعهدات ) صادرات(اگر قرارداد اولیه  و،رازاین. وجود آمده است

  .شودطور خودکار منفسخ میجبرانی نیز به
همه تعهدات طرفین معامله آفست را در بر  این نکته در موردي که تنها یک قرارداد واحد، 

مجزا  حتی اگر معامله آفست مشتمل بر دو سند با وجود این،. تر استگیرد بسیار واضح می
هم تعهدات جبرانی صادرکننده و تعهد خرید  باشد باز ) قرارداد صادرات و قرارداد آفست(

اند زیرا این دو هم مرتبط و وابسته واردکننده، و بنابراین قراردادهاي آفست و صادرات، متقابًال به
                                                                                                    

.شود عقد حواله و مضاربه دیده مینمونه چنین ترکیبی در حقوق ایران در.1
  .120صبا همکاري بهمن برنا، انتشار  :، تهران،  چاپ چهارم3لد، جقواعد عمومی قراردادها .)1383(.، ناصرکاتوزیان.2
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ها به بودن آنسند، حاصل یک دوره مذاکرات واحدند و قصدهاي طرفین به مشروط و وابسته
  . یکدیگر تعلق گرفته است

در این صورت، وابستگی متقابل کاملی میان تعهد خرید واردکننده و تعهدات جبرانی 
شود و بنابراین عدم اجراي تعهدات توسط یک طرف قرارداد، طرف دیگر صادرکننده ایجاد می

کی از طرفین بهالبته اگر عدم اجراي تعهدات ی. سازد قرارداد را از اجراي تعهداتش معاف می
سازد تعهدات  خاطر وقوع یک حادثه قوه قاهره باشد که اجراي برخی تعهدات را غیرممکن می

پس ارتباط میان تعهدات طرفین، کامًال متقابل . ماند طرف دیگر قرارداد به قوت خود باقی می
ت را متأثر درنتیجه، وقوع هرگونه مشکلی در زمینه اجراي تعهدات جبرانی، قرارداد صادرا. است

در چنین موردي . هر قرارداد به اجراي قرارداد دیگر مشروط شده است سازد زیرا اجراي  می
ناپذیري به تعهدات مندرج در قرارداد اصلی توان گفت که تعهدات جبرانی به طرز اجتناب می

هرگونه تفکیک و  . دهند ها یک پیکره واحد تعهدات را شکل می گره خورده است زیرا آن
  .زبندي این تعهدات، خالف قصد مشترك طرفین قرارداد استمر

عنوان یک قرارداد مبنایی که جامع و نامه آفست به در اینجا نقش مهم و اساسی موافقت
طور مفصل در قراردادهاي  هاي صادرکننده و واردکننده است که بهرابط تعهدات و مسئولیت

واقع، عمده مسایل مربوط به قراردادهاي در . شود اند، مشخص میصادرات و آفست احصا شده
را به قرارداد ) صادرات(شود که قرارداد خرید اصلی  نامه آفست مطرح می آفست در موافقت

  .دهد ربط می) آفست(تعهدات جبرانی متقابل 
نامه آفست، مسایل  که طرفین در موافقت 1کنندنامه آفست استدالل می قائلین به لزوم موافقت

بودن کنند ولی به جهت عظیمدهد مطرح میح و ساختار معامله را به دست میاصلی را که طر
نبودن بسیاري از بینیبودن بندها و شروط قراردادها و مشخص و قابل تعیین و پیشمعامله و مفصل

شمار قراردادهاي صادرات و آفست و به دلیل مالحظات مربوط به تأمین مسایل مهم و جزئیات بی
شود تا متعاقباً  نامه مقرر می آورند، در موافقتکه انعقاد قراردادهاي مجزا را الزم میمالی و بیمه 

. قراردادهاي دیگري تحت عنوان صادرات و آفست با مفاد مفصل و جزییات دقیق منعقد شود
ساختن طرف مقابل براي شرکت در بنابراین، مسلمًا طرفین، ضمانت اجراهاي الزم را جهت ملزم

از طرفی، حتی اگر . کنندبینی مینامه پیش انعقاد قراردادهاي بعدي، در موافقتمذاکرات و 
                                                                                                    

دانند و معتقدند که االجرا نمیرا الزم) آفستنامه موافقت(دانان انگلیسی که پروتکل در مخالفت با بسیاري از حقوق .1
  .مبتنی بر حداکثر سعی و حسن نیت است تعهدات ناشی از این قرارداد صرفًا
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هاي تجاري موجود در کشور اش قصور ورزد، فرصتصادرکننده در اجراي تعهدات جبرانی
اش در جامعه نظر از بحث خسارات، اعتبار تجاريبر این و قطعدهد و عالوهخریدار را از دست می

سدریک بنابراین، حتی اگر مطابق نظر برخی از نویسندگان، مانند . شودار میدالمللی خدشهبین
آور نباشد، باز هم صادرکننده الزام) نامه آفست موافقت(پروتکل  3،هوبرو 2مشکین1،گویوت

آور بار همه، طرفین غالبًا بر این ارتباط، اثر حقوقی الزامبااین 4.ماندمعموًال به تعهداتش پایبند می
  5.داندنامه را عقدي الزم می راهنماي حقوقی تجارت متقابل آنسیترال هم موافقت. کنندمی

نامه آفست صرفاً توافقی راجع به ادامه مذاکرات جهت انعقاد قرارداد بعدي  بنابراین، موافقت
آوربودن و متضمن آثار میزان الزام. توان آن را تنها یک توافق مقدماتی دانستنیست و نمی

طرفین باید قصد . بودن پروتکل، به قصد طرفین و قانون حاکم بر قرارداد بستگی داردحقوقی
همچنین تعیین تعهدات طرفین و . اعالم کنند 6آوربودن قرارداد با قطعیتخود را نسبت به الزام

ها در قراردادهاي مختلف معامله آفست، میزان ارتباط و وابستگی متقابل تعهدات  جاي آن
مسئله البته  7.شدة طرفین صورت گیردعواقب نقض قراردادها باید با قصد اعالمقراردادي و 

اي و تمهید مقاله 8چگونگی ایجاد ارتباط میان این دو قرارداد نیز بسیار مهم و قابل توجه است
.طلبدمستقل را می

  
نتیجه 

قرارداد (داد مستقل توان در قالب یک قرارداد واحد یا دو قرارطور کلی معامله آفست را می به  
شوند به یکدیگر مرتبط می) نامه آفست موافقت(که توسط یک پروتکل ) صادرات و قرارداد آفست

، تعهد اجراي اعمال جبرانی در کنار )شده در یک نسخه واحدتنظیم(در قرارداد آفست  .منعقد نمود
بنابراین عدم اجراي . یدآتعهد تسلیم موردمعامله، یکی از تعهدات اصلی صادرکننده به حساب می

سازد که از اعمال جبرانی و نقض اساسی پیمان از سوي صادرکننده، واردکنندة اولیه را مجاز می
. شودشده تلقی میشانه خالی کند و در برخی موارد، عقد منفسخ و منحل) پرداخت(انجام تعهدش 

                                                                                                    
1. Cedric Guyot.
2. Mishkin.
3. K. Hober.
4. Koh and Hiscock, ibid, 98.
5. UNCITRAL, ibid, 27.
6. Certainty.
7. Ibid, 30.

.Koh , Hiscock and Allan, countertrade, ibid, 97-115:ك.، نبراي نمونه. 8
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توان  گونه است، میعموًال ایندر جایی هم که معامله آفست مشتمل بر چند قرارداد مجزا است که م
ناپذیري به تعهدات مندرج در به طرز اجتناب) موضوع قرارداد آفست(گفت که تعهدات جبرانی 

ها یک پیکره واحد تعهدات را شکل  گره خورده است زیرا آن) قرارداد صادرات(قرارداد اصلی 
. طرفین قرارداد استهرگونه تفکیک و مرزبندي این تعهدات، خالف قصد مشترك  دهند و  می

طور غیرمشروط، در صورت عدم اجراي تعهدات، توان با درج ضمانت اجراهایی که به همه، می بااین
توانند  همچنین طرفین می . شود ریسک عدم اجرا را به حداقل رساند درمورد طرف ناقض اجرا می

تدریج ط قیمت صادرات را بهطور متناظر انجام دهند؛ بدین معنی که خریدار، اقساتعهدات خود را به
  .هر بخشی از تعهدات جبرانی تأدیه کند ازاي اجراي تدریجیو به

بودن دهنده معامله آفست و بررسی فرضیه بیعبا تحلیل حقوقی قراردادها و تعهدات تشکیل
اي به آن دهنده این معامله، ماهیت ویژهشود که قراردادهاي تشکیلاین معامله، نتیجه این می

معامله آفست داراي ماهیت مستقل و جدیدي است و قصد مشترك به بیان دیگر، . اندشیدهبخ
شود که تابع  اي محقق می بنابراین عقد جداگانه. طرفین به آن ماهیت مستقل تعلق گرفته است

در قالب بیع و سایر عقود دهنده آن نیست و یک از قواعد و ضوابط خاص عقود تشکیلهیچ
  .گنجد و عقد مرکب جدیدي استنمی) از عقد صلحغیر (معین فقهی 

طور اجمال و در  متأسفانه مبحث قراردادهاي مرکب در حقوق ایران مغفول مانده و صرفًا به
این در حالی است که تعداد قابل توجهی از معامالت . حد معرفی به آن پرداخته شده است

و از بیش از یک عقد تشکیل شده  المللی نظیر انواع معامالت تجارت متقابل، مرکب استبین
شود که پژوهش مستقلی راجع به نحوه انعقاد، ماهیت، آثار و اوصاف  رو پیشنهاد میازاین. است

  .و انحالل این قراردادها در حقوق ایران صورت گیرد
تواند راهگشاي ورود فرد آن میتوجه به این قالب حقوقی و کارکردهاي ممتاز و منحصربه

ساز توسعه زیربنایی و رشد و تقویت صنایع مادر باشد و این ورد نیاز به کشور و زمینههاي مفناوري
تدوین . کند گیرنده را به این نوع قراردادها طلب میامر توجه بیشتر محافل علمی و نهادهاي تصمیم

 کنندگان در مناقصهاي که کشورها براي شرکتهاي اجبارينظیر دستورالعمل(یک قرارداد نمونه 
در این زمینه، امري مطلوب است که مستلزم کار گروهی اقتصاددانان، تجار و ) کنندمنتشر می

هاي اقصادي کشور و نقاط نیازمند و قابل رشد است که دانان کشور جهت شناسایی ظرفیتحقوق
. ها کمک کرد به ارتقاي آن) طلبدهاي کالنی میکه هزینه(توان با استفاده از معامله آفست می
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