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 االىجاء

، سيجنا دمحم عميو افزل  إلى الحؼ أرسل ىجاية لمعالسيغ، الحؼ ال يشصق عغ اليػػ، إلى رسػلشا األكـخ

 الرالة كأتع التدميع....

إلى تمظ الرػرة التي ال نطخ أنا أك يا كل صباح كأدعػ ليا بالخحسة كالسغفخة  ثع إلى التي انطخ إلي

يثمج كاف ؼ كدعاؤىا الحكقمبيا الحؼ ما زاؿ يشبس في جػفي،  في كجييا الباسع، ىاحيث عيشا تفارقشي،

 ...تؤدييا كانت صالة طيخ كلسسع بأف أحب أساريخؼ كصجرؼ، كالحؼ كشت أ

ما ليذ فيو بج، فصػكا  إلىكغ جدجىسا بعج السذقة، كشارت ركحيسا مغ س إلىىجؼ ثسخة جيجؼ ىحا أ 

فاشخ الدسػات، هللا العجناف، بإذف ك  الخمج صفحة الخضا كاترمػا بكل الخضا كالخضػاف حيث جشة

ياـ، فال تفيق كال تشاـ، ا دجى األركحيس ا السالئكة العطاـ، كشػتالسشاف، فرًمت عمييسالكخيع العطيع 

 .تعالىي......رحسيسا هللا كأب روح أمي إلى

ـ رضا حفطيسا هللا مغ كل أالحبيبة الغالية كرفيقتي  زكجتي إلىككيف ال أىجؼ ثسخة جيجؼ ىحا، 

ال بدكجة كذرية صالحة، تخكح إفإف كاف في الحياة شعع فال يكػف ا هللا عشي كل خيخ، أىسسػء، كجد 

خالصي ساء....فأىجييا حبي كارض كالدرى كتعػد....فتخضيشي كتخضي رب األالسدجج االق إلى

 .ككفائي

مغ الحكػر، الحؼ سانجني  تعالىخي الذيخ زياد حفطو هللا أخز أ، ك خػاتي كعائمتيأخػاني ك إإلى 

 ناث....سجيخة القجيخة الديجة عجلة مغ اإلختي الأخز أ، ك فكاف خيخ سشج

 ثع إلى مغ أبتغى العمع شخيقا كسبيال...أىجؼ ىحه الخسالة



 

 

 

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

َربِّ َأْوِزْعِشي َأْن َأْشُكَخ ِنْعَسَتَك الَِّتي َأْنَعْسَت َعَميَّ َوَعَمى َواِلَجيَّ َوَأْن َأْعَسَل َصاِلًحا )

اِلِحين  1(َتْخَضاُه َوَأْدِخْمِشي ِبَخْحَسِتَك ِفي ِعَباِدَك الرَّ

 صجق هللا العظيم
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 تقجيخالذكخ وال

ق اجسعيغ، سيجنا دمحم كعمى آلو كالرالة كالدالـ عمى سيج الخمالحسج هلل الحؼ بفزمو تتع الرالحات، 

 تساـ ىحه الخسالة، ثع أسألوالحؼ أعانشي عمى إكاخيخا  كالكأصحابو أجسعيغ، فالذكخ هلل عد كجل أ

 ،،،موفزك  عمسو ككخمو ف يديجنا مغتعالى أ

ياسخ  دب، الجكتػر الخمػؽ الجكتػر الفاضل صاحب العمع كاأل إلىتقجـ بالذكخ الجديل أف أ يدعجني

زبيجات، الحؼ كافق عمى االشخاؼ عمى ىحه الخسالة، حيث كاف حاضخا بتػجيياتو القيسة كنرائحو 

في ، كحمسو عمسوبعصاء الستػاصل، كالحؼ كاف حاضخا الكخيسة كبآرائو الحكيسة، كالحؼ لع يبخل في ال

 كل صغيخة كبيخة. 

 ،ساتحتي الكخاـ في سبيمي إلنجازىاكل مغ مج لي يج العػف مغ أ إلى تقجـ بالذكخ الجديلكسا أ

ستاذ الجكتػر األك مستحشا داخميا  ....................... الجكتػرستاذ لجشة السشاقذة األ ألعزاءك 

 يع عشي كل الخيخ.ف يجديتعالى أسائال هللا  ....................

 

 

 

 الباحث: فؤاد حدغ خميل حمػاني
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 سمخص:ال

سؤسدة ( عمى التداـ لمتاجخ )السشتسي لFactoring contract)عقج شخاء الجيػف التجاريةتقـػ فكخة 

الػفاء الستختبة في ذمة مجيشيو  آجمة( بأف يقجـ كافة ما لجيو مغ ديػف تجارية شخاء الجيػف التجارية

عجـ امكانية ك ميا، أإمكانية تحريي بجكرىا تقػـ بانتقاء ما تعتقج الت جيػف التجاريةسؤسدة شخاء الل

فإذا قامت السؤسدة ، اػف التي في ذمتو بتاريخ استحقاقيتعخضيا كميا لسخاشخ عجـ تدجيج السجيغ لمجي

قاقيا، كذلظ الػفاء تقػـ بتعجيل قيستيا لمجائغ قبل تاريخ استح جمةبالسػافقة عمى شخاء ىحه الجيػف اآل

، مع التداميا بزساف عجـ الخجػع عمى السشتسي جخػ االتفاؽ عمييا مع التاجخمقابل ندبة معيشة 

ك في تع االتفاؽ عمى خالؼ ذلظ صخاحة، أما لع ي)التاجخ( في حالة عجـ التحريل مغ السجيشييغ، 

بتقجيع بعس  جيػف التجاريةمؤسدة شخاء الىحا باإلضافة لقياـ ، الحاالت السحجدة بالعقج السبـخ بيشيسا

 .السشتسي الييا 1جخامتل كالقانػنية دارية كالسعمػماتيةالخجمات اإل

)عقج عقج شخاء الجيػف التجاريةسػاكبة لمتصػر التجارؼ اليائل عمى صعيج التجارة العالسية، انتذخ ف

ريشغ، مع عسيميا شخكة  الفاكتػ  أكشخاء الجيػف التجارية( فيػ اتفاؽ بيغ مؤسدة مالية تجعى مؤسدة 

 .السعخكؼ ب "الفاكتػرايدؼ"

ىحا العقج عمى بعس  عة ىحا العقج القانػنية مغ خالؿ إسقاط أحكاـفجاءت ىحه الجراسة لتبياف شبي 

لسشيج التحميمي لقج تع إتباع ا، ك ولقانػنية التقميجية التي تتذابو أحكاميا كتتقارب مع أحكامالعقػد ا

 حكاـكثخ مالئسة ألمػؿ االتفاقي ىي األكقػاعج الح أحكاـف أ إلىتػصمت السقارف في ىحه الجراسة التي 

ىجاؼ كغايات ساسية التي تحقق أ ركاف األ، كذلظ الحتػائيا عمى األعقج شخاء الجيػف التجاريةكقػاعج 

 الستعاقجيغ.

                                                           
1
المنشفففور  فففي ال ريففف ة  1933( لسفففنة 11ول مفففل  فففبنول الت فففبرة النب ففف  ر ففف   ( مفففل ال افففل اا9تعريفففل التفففب ر مسفففة المفففب ة ر ففف     

 01/0/1933( بتبريخ 1911الرسمية ر    



  
 

   
 

كسا بشرػص قانػنية بإفخاد ىحا العقج ف يقػـ السذخع الفمدصيشي كسا أضيخت ىحه الجراسة الحاجة أل

ؿ مشيا ك الفرل األ تشاكؿفرميغ، حيث  إلى، كلقج تع تقديع ىحه الجراسة خخػ فعمت التذخيعات األ

 .عقج شخاء الجيػف التجاريةالفرل الثاني الصبيعة القانػنية ل تشاكؿ، ك عقج شخاء الجيػف التجاريةمفيـػ 
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The legal nature of the factoring contract 

Prepared by: Fuad Hasan Khaleel Halawani 

Supervised by: Dr. Yasser Zbiedat 

Abstract: 

The idea of a Factoring Contract is the obligation of the merchant (a member 

of a factoring corporation) to provide all of the commercial debt owed by the 

debtor to the factoring institution, which in turn, choses what it believes to be 

recoverable, if the corporation agrees to purchase these debts, the creditor 

shall expedite the value of the credits before they are due in return for a 

certain percentage agreed upon with the merchant with a commitment to 

ensure that the member (the merchant) is not returned to in case of non-

recourse collection from debtors unless expressly agreed otherwise.   Or in a 

specific contract concluded between them.  In addition to the aforementioned, 

the factoring corporation provides some administrative and informational and 

legal services to the contracting merchant.   

In keeping up with the huge commercial development in world trade, the 

factoring contract (the contract of the purchased commercial debts) is 

spreading. It is an agreement between a financial institution called a factoring 

corporation and its clients known as a ‘”factor”.   

This study was conducted to illustrate the factoring contract and its legal 

nature by comparing the provisions of this contract with some traditional legal 

contracts that are similar and convergent.  The comparative analytical 

approach was followed in this study which concluded that the provisions and 

the rules of the contractual solutions are the most appropriate to the provisions 

and the rules of the factoring contract because they contain the basic pillars 

that achieves the goals and objectives of the contractors.   
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This study also reveals the need for the Palestinian legislator to single out this 

contract with legal texts as done with other legislation.  This study was 

divided into two chapters.  The first chapter deals with the concept of the 

factoring contract and the second chapter deals with the legal nature of the 

factoring contract.   
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 تسييج:

، االزدىارالتقجـ ك لتدتسخ ب كاالنتذار التججدكبتساف كاالئ بالدخعةعامالت التجارية تتدع الت تنكا لصالسا

الحجيثة كالسدتحجثة، تصػر في السعامالت التجارية ، كلتػاكب الاألشخاؼتمبي حاجة كل ى حتكذلظ 

التجفق  إلىبخكز الحاجة  إلى أدػ في حخكة التجارة الخارجية كالجاخمية، كفي ضل ىحا التدارع اليائل

 أىعكلعل ىحا كاف مغ بصاء تدارعيا، إعامالت التجارية التي ال تصيق الت مع ىحه ـءيتالالحؼ  الشقجؼ

، كمغ ثع ركالتجا األسػاؽسج حاجة  عمى تقػـ ،1بخكز عقػد تجارية ججيجة إلى أدتالتي  األسباب

 جخاء ىحه التعامالت التجاريةإ لو عشج ػف كيمجئقالب قانػني يعتسجكف عميو  أكىيكل  إلى بخزت الحاجة

شخاء الجيػف عقج ال كىػ أتمظ العقػد التجارية السدتحجثة  أحج إلىكىشا تػصل الفكخ القانػني  ،الججيجة

يقػـ عمى تقشية  العقج ، فيحاكالقانػنية مغ الشاحيتيغ التجارية الحؼ يتػافق مع ىحه التعاقجات التجارية

أسساؿ التي تقػـ عمى ر  كالستػسصة، الرشاعية الرغيخة  أكلسذاريع التجارية افج خ كيذكل آلية لخاصة 

عمى  األفخادعمى تذجيع داعج تصبيقات ىحا العقج ت فإف أخخػ جية كمغ ، متػسط الحجع أكبديط 

ع السالية البديصة دكف الحاجة قجرتي كذلظ حدب ،جلبالتدجيج األ أكشخاء ما يحتاجػنو بالتقديط 

التاجخ يدتصيع بيع ىحه الجيػف  فكػف أ، جخاءاتيا بالتعقيج كالبصؤإتترف  التي قتخاض مغ البشػؾلال

 شخاء الجيػف التجاريةمؤسدة كىي  2مخترةالتي تشذأ عغ تعامالتو مع السدتيمكيغ )عسالؤه( لسؤسدة 

 .مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةما يصمق عمييا اصصالحا  أك

 ظ إلشباع، كذلمغ ىؤالء التجارتجارية تقػـ عمى شخاء الجيػف التجارية مؤسدات بخكز قج أدػ ذلظ لك  

مغ كذلظ  تقجميع،عائقا كبيخا في شخيق  نقريا كشحيا التي لصالسا كقف لمديػلة الشقجية اتيعحاج

كقج يكػف ضساف عجـ  ،يحتاجيا ىؤالء التجار التيكالعسمية السالية  لزساناتالكثيخ مغ اتػفيخ خالؿ 

                                                           
1
 عق  ال بكتورينغ، وعق  الليزنغ، وعق  خا  ااوراق الت برية على سبيل المثبل ا المار.  

1
والففف م سفففمو للبنفففوق  1111لسفففنة  9البنفففوق ر ففف   هففف ه المةسسفففة مختافففة بشفففراء الففف يول الت بريفففة، و ففف  اففف ر  فففرار بقفففبنول بشفففأل  

 بشراء ال يول الت برية.
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ػ ىحه الزسانات أحج" يذكل سؤسدة شخاء الجيػف التجارية"البائع لمجيغ التجارؼ ل التاجخالخجػع عمى 

 .1أىسية كأكثخىا

بعخض كافة تقػـ عمى قياـ تاجخا ما  (عقج شخاء الجيػف التجارية)عقج شخاء الجيػف التجارية كفكخة 

، بحيث تقـػ 2مى شخاء مثل ىحه الجيػف التجاريةمؤسدة تقػـ ععمى  راقو التجارية كالساليةأك فػاتيخه ك 

إمكانية تحريميا دكف مخاشخة، مغ ىحه الفػاتيخ كالجيػف كالتي تخػ  ىحه السؤسدة بانتقاء ما يشاسبيا

 أك 4ة تجاريةفاتػر قالب  ما فيلتي تكػف أا 3جسيعيا تقػـ بذخاء تمظ الجيػف  أكذا كافقت عمى بعزيا فإ

 مقابل تعجيل قيسة ىحا الجيغ مؤسدة شخاء الجيػف التجارية إلى 6سشجات عخفية أك 5تجارية راؽأك 

، 7ندبة معيشو أكمقابل عسػلة مؤجل الجفع غيخ مدتحق لألداء ك الحؼ يكػف بالعادة  ا فػرابتدجيج ثسشي

ضساف عجـ الخجػع عمى ذخط كذلظ ب" السدتيمظ" التاجخ مجيغبتحريميا مغ السؤسدة تقـػ بحيث 

، مى خالؼ ذلظيشز ع كالتاجخ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةبيغ  كاف االتفاؽ إال إذا "الجائغ" التاجخ

، 8مغ السدتيمظ يػف جبتحريل ىحه ال كعػضا عشو مقاـ التاجخ مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةكىشا تقػـ 

في حالة  الجيػف عغ ىحا  جخ مدؤكالً اال يكػف التبحيث ك ، لمسدتيمظالجائغ الججيج الفعمي ىي فتربح 

فػرا، مقابل ما  لو الشقجية الديػلة تػفيخب مؤسدة شخاء الجيػف التجاريةتقـػ ف ،عدار السدتيمظ )السجيغ(إ 

السدتيمظ الحؼ ال يسمظ الساؿ ف أ ذأ عالقة ثالثية، حيثشفت، االستحقاؽ آجمةلجيو مغ ديػف تجارية 

                                                           
1
مبففف أ عففف   الر فففوا علفففى التفففب ر، يمثفففل ضفففمبنة للتفففب ر الففف م يفففتخلص مفففل المخفففبطرة مفففل عفففةء تعثفففر م ينيفففه، ويبقفففى عبففف  تمافففيل   

 ال يل الت برم على عبتق مةسسة شراء ال يول الت برية  قط وتمت مسةوليتهب وم هب.
1
يطلفففق عليفففه بمبففف أ ال مبعيفففة، ميفففث يلتفففز  التفففب ر بعفففرج كب فففة مفففب ل يفففه مفففل  يفففول ت بريفففة   ول انتقفففبء(، علفففى مةسسفففة  هففف ا مفففب 

  بكتورينغ وام ة  قط.
0
 11ص  1110نب ر عب  العزيز شب ي عق  ال بكتورينغ، منشورات زيل المقو ية الطبعة الثبنية   

1
لبفففبئع للمشفففترم، تبفففيل المنت فففبت والكميفففبت والسفففعر المت فففق عليفففه لهففف ه المنت فففبت ال فففبتورة الت بريفففة هفففي وثيقفففة ت بريفففة افففب رة عفففل ا  

او الخففف مبت التفففي  ففف مهب البفففبئع للمشفففترم، وال فففبتورة تففف ل ال المشفففترم ي فففة عليفففه ال يففف  ع للبفففبئع ثمفففل هففف ه المنت فففبت او الخففف مبت و قفففب 
 لشروط ال  ع المبينة ببل بتورة الت برية.

2
 كبنت كمبيبلة او شيق، وهي اوراق ت برية  ببلة للتظهير و قب للقبنول.ااوراق الت برية سواء   

3
مفففل  فففبنول البينفففبت، ميفففث يفففت  التو يفففع عليفففه مفففل المففف يل ومفففةر  بتفففبريخ ويشفففتمل علفففى مبلفففغ  12السفففن  العر فففي يفففنظ  مسفففة المفففب ة   

 مم   يقر  يه الم يل بقيمة ال يل وكي ية و بءه  بقيمته اآل لة ال  ع.
7
 10  العزيز شب ي مر ع سببق ص نب ر عب  

8
تعنفففى هففف ه ال راسفففة بمفففب هفففو المسفففوه القفففبنوني الففف م يةهفففل مةسسفففة شفففراء الففف يول الت بريفففة بفففبلملول مكفففبل التفففب ر بتمافففيل هففف ه   

 ال يول مل المستهلق.


