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امللخص
تفضل املشاريع ان يتم دعم مركزها املايل وحصوهلا على التمويل املايل الالزم لتسيري نشاطاهتا
وتوسيعها وتطويرها بواسطة متويل ذايت ينطوي علي حتصيل ديوهنا قبل ميعاد استحقاقها ،ويكون ذلك
اببرام عقد حتصيل الديون مع مصرف ،حبيث تقوم املشاريع ببيع السلع واملنتجات اىل املستهلكني
ابألجل ،مث تسعى اىل حتويل ملكية هذه الديون غري احلالة اىل املصرف ،الذي يقوم بدوره بتعجيل
قيمتها اىل الدائنني خمصوما منها نسبة معينة ،تقدر مبدى أتجيل موعد استحقاق تلك الديون ،ويضمن
هذا العقد عدم الرجوع الذي يضع املصرف يف مواجهة مدينني عمالئه مباشرة ،فيكونوا هم املدينني
االصليني له ،وال حيق للمصرف مطالبة الدائنني بعد ذلك اذا فشل يف حتصيل تلك الديون من املدينني
يف ميعاد استحقاقها ،ألن الدائنني بعد حصوهلم على قيمة الديون من املصرف املتعاقدين معه ونقلهم
ملكية سندات تلك الديون اليه ،يكو ُن قد خرجوا من دائرة االلتزامات الناشئة عن عقد حتصيل الديون.
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Abstract
The projects prefer to support their financial position and obtain the necessary
financial funding to conduct their activities and to expand and develop them by
means of self financing that involves the collection of their debts before their due
dates. This is done by collecting the debts with a bank. The projects sell the goods
and products to the consumers on time. Transfer of the ownership of this debt is not
the case to the bank, which in turn accelerate the value to creditors minus a certain
percentage, estimated by the extent of deferment of the maturity of those debts, and
guarantees this contract the irreversibility of the bank directly against debtors, And
the bank is not entitled to claim creditors after that if it fails to collect the debt from
the debtors in due time, because creditors after receiving the value of debt from the
bank contractors and transfer ownership of the bonds of those debts, The obligations
arising from the debt collection contract .

مقدمـ ـ ـ ـ ـ ــة

ان حاجة املشاريع اىل السيولة النقدية الالزمة لتسيري نشاطاهتم أو توسيعها أو تطويرها ،على الرغم
من امتالكها ألموال على شكل ديون ،اال ان هذه الديون املترتتبة هلا بذمة املدينني غري مستحقة االداء،
وحتتاج اىل وقت وإجراءات لتحصيلها ،وهذا هو اهلدف االساسي الذي كان وراء ابتكار عقد حتصيل
الديون.
وتقوم فكرة هذا العقد بشكل مبسط على التزام الدائن أبن يقدم للمصرف كافة ديونه املترتتبة له بذمة
مدينيه ،فاذا وافق املصرف على تلك الديون يقوم بشرائها لقاء تعجيل قيمتها للدائن قبل اتريخ
استحقاقها ،مقابل نسبة معينه من تلك الديون للمصرف ،وقيام الدائن بتحويل ملكية هذه الديون
ملصلحة املصرف الذي حيل حمل الدائن يف ملكية الديون ،مبا يستتبعه ذلك من أن يصبح املصرف
صاحب احلق الوحيد يف مطالبة املدين ابلوفاء يف ميعاد االستحقاق ،وتعهد املصرف بعدم الرجوع على
الدائن يف حالة اخفاقه يف استيفاء تلك الديون.
وتربز أمهية عقد حتصيل الديون يف انه حيقق للمشاريع العديد من الفوائد ،نذكر منها أن املشاريع وهبذه
الطريقة تستفيد من عمليات بيع منتجاهتا وخدماهتا ابألجل ،حبيث ال تضطر اىل اشترتاط الوفاء الفوري
للثمن على مدينيها مبا قد يؤدي اليه من عزوف املستهلكني عن التعاقد معها ،وتعرضها من مث خلطر
الكساد والعجز عن تصريف منتجاهتا وبضائعها يف األسواق ،وابلتايل اىل انتكاس هذه املشاريع ،بينما
هذه املشاريع ستحصل مبقتضى عقد حتصيل الديون ،على حقوقها جتاه عمالئها دون االنتظار حلني
موعد السداد خمصوماً منها نسبة معينة ،كفائدة تقدر ابملدة ما بني وقت السداد اىل حني حلول أجل
االستحقاق.
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وقد ااثر عقد حتصيل الديون الكثري من اخلالفات القضائية والفقهية ،وعلى وجه اخلصوص عند حتليل
تعريفه وخصائصه وحتديد طبيعته القانونية ،سيما وانه يرتب ااثراً قانونية مركبة بني أطرافه ،من خالل
العالقة بني املصرف وكل من الدائن املتعاقد معه ومدينه ،فما هي الكيفية اليت يتم هبا ابرامه؟ أيعد العقد
املذكور من العقود الرضائية أو الشكلية؟ وهل هو من عقود املدة احملددة أم غري حمددة املدة؟ وما هي
االاثر اليت تترتتب عليه؟
كما ويتميز عقد حتصيل الديون الذ ي أييت يف اطار توفري التمويل الالزم للمشاريع ،ببعض اخلصائص

اليت قد ختتلط وتتداخل مع الوكالة والتجديد وحوالة احلق املدنية واحللول االتفاقي يف بعض عناصر
النظام القانوين لكل منها ،ولذلك فان مثل هذا التداخل يثري ابلضرورة تساؤالت أخرى مهمة وعملية،
ولعل من أبرزها ما اذا كان من املمكن اعتبار عقد حتصيل الديون حلوالً اتفاقياً؟ أم انه حوالة حق أو
هو جتديد أو وكالة؟ أم انه جيمع بني كل هذه التصرفات القانونية؟
لكل هذه التساؤالت سالفة الذكر اخترتان موضوع عقد حتصيل الديون كي حناول االجابة عليها من
خالل التعرض هلذه التساؤالت ،وغريها من التساؤالت االخرى اليت تطرح نفسها أثناء عرض اجزاء
البحث وتشخيصها التشخيص السليم ،وحماولة اجياد احللول هلا وهو ما يعرف ابملنهج الوصفي ،وسنتبع

أيضاً املنهج التحليلي واملقارن من خالل حتليل املشكلة موضوع البحث وجتزئتها ومن خالل النتائج
والتفسريات اليت نصل اليها قد ميكننا االسهام يف اجياد حالً ملشكلة موضوع البحث ،ومبا ان عقد
حتصيل الديون مل يكن حمالً لتنظيم تشريعي خاص حيدد بصورة تفصيلية نظامه القانوين وعليه حاولنا من

خالل هذه الدراسة وضع نظام قانوين خاص به حيدد مجيع أبعاده وكل ما ينتج عنه من ااثر ،من خالل
ابراز مدى املتغريات القانونية اليت ميكن أن يفرزها التعامل ،ووضع احللول املناسبة والوقوف على كيفية
التعامل معها بصورة قانونية سواء من خالل تطبيق القواعد العامة أم عن طريق االستعانة ابلقرارات
القضائية واالجتهادات الفقهية املتوفرة ،ولكي نتمكن من الوصول وحتقيق اهلدف اعاله سنقسم الدراسة

اىل مبحثني ،يتضمن كل مبحث مطلبني وكما أييت:
املبحث االول :مفهوم عقد حتصيل الديون
املطلب االول :ماهية عقد حتصيل الديون
الفرع االول :تعريف عقد حتصيل الديون
الفرع الثاين :خصائص عقد حتصيل الديون
املطلب الثاين :الطبيعة القانونية لعقد حتصيل الديون
الفرع االول :التكييفات غري املالئمة مع عقد حتصيل الديون
الفرع الثاين :التكييفات املالئمة مع عقد حتصيل الديون
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املبحث الثاين :ااثر عقد حتصيل الديون
املطلب االول :العالقة بني املصرف والدائن
الفرع االول :التزامات الدائن
الفرع الثاين :التزامات املصرف
املطلب الثاين :العالقة بني املصرف واملدينني
الفرع االول :حقوق املصرف يف مواجهة املدين
الفرع الثاين :دفوع املدين يف مواجهة املصرف
املبحث االول :مفهوم عقد حتصيل الديون
يعد عقد حتصيل الديون من الوسائل املتطورة يف رفد املشروعات الصغرية واملتوسطة ابلضماانت اليت
تساعدها يف االستمرار بنشاطها االقتصادي ،ومل تتناول التشريعات العراقية بشكل صريح عقد حتصيل
الديون ،لذا البد من الرجوع اىل القواعد العامة يف القانون املدين والقانون التجاري اذ مبوجب املادة()4

من قانون التجارة العراقي( )1جيب تطبيق احكام القانون املدين يف مجيع املسائل اليت مل يرد بشأهنا نص
خاص ،وقد أشار قانون البنك املركزي العراقي( )2يف املادة  25اىل انه" للبنك ان ميارس وفق الشروط
اليت يضعها مع املصرف مايلي .1 :عمليات شراء او بيع او قطع او إعادة قطع السندات لالمر
والسفاتج الناجتة عن عمليات جتاري ة او صناعية او زراعية على ان حتمل توقيعني معتربين او اكثر وان
تستحق خالل مدة أقصاها سنة واحدة اعتبارا من اتريخ امتالك البنك هلا" ،وملعرفة مفهوم عقد حتصيل
الديون سنقسم هذا املبحث اىل مطلبني نتناول يف األول ماهية عقد حتصيل الديون ،مث نبحث طبيعة
عقد حتصيل الديون يف املطلب الثاين وكما أييت-:
املطلب األول :ماهية عقد حتصيل الديون:

ان جلوء الدائن اىل املصارف للحصول على االعتمادات غالبا ما يواجهه الكثري من الصعوابت بسبب
اإلجراءات اخلاصة ابحلصول على تلك االعتمادات ،فقد نصت املادة ( )54من قانون البنك املركزي

العراقي على منح املصرف ائتماان غري مضمون لعمالئه مببلغ اليزيد يف مجيع األحوال عن  %30من
جمموع راس املال املدفوع واالحتياطي والودائع ،االمر الذي جيعل أصحاب املشروعات الصغرية
واملتوسطة (الدائن) اللجوء اىل عقد حتصيل الديون الذي يعد منقذا هلذه املشروعات ويرفدها ابلسيولة،
( )1قانون التجارة العراقي رقم  30لسنة  1984املعدل.
( )2قانون البنك املركزي العراقي رقم  64لسنة  1976املعدل.
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وملعرفة ماهية عقد حتصيل الديون سنقسم هذا املطلب اىل فرعني ،نبحث يف األول تعريف عقد حتصيل
الديون ،وندرس يف الفرع الثاين خصائص عقد حتصيل الديون وكما أييت:
الفرع األول :تعريف عقد حتصيل الديون:

تعددت التعريفات اليت وضعها الفقه لعقد حتصيل الديون ،حملاولت إعطاء تعريف جامع هلذا العقد ،اذ
عرفه بعضهم( ،)3ابنه"عملية يتنازل فيها شخص عن قروضه ملؤسسة تتكفل مقابل اجر بتحصيلها
وضمان وفائها يف حال افالس املدين" ،ويذهب اخر( )4اىل تعريفه ابنه "عقد تلتزم مبوجبه مؤسسة
خصم الديون على سداد شخص اثن (التاجر البائع ابالجل) جملموعة من الديون ،حمملة على عمالء
التاجر مقابل إحالة هذه الديون اليها مع خالص الفوائض والعموالت" ،ويرى اخر( )5انه " عقد يتكفل
بواسطته شخص ميارس هذا العمل بصورة مهنية وبصيغة متخصصة امام اتجر بتسديد قوائمه اليت
ضمن سدادها مقابل عمولة وفائدة" .
ويرى جانب اخر( )6انه"عقد مبوجبه حتصل احدى املؤسسات املتخصصة على جمموعة فواتري من احدى
املنشأت وتقوم ابلوفاء بكل قيمتها او جبزء منها ،على ان تتوىل حتصيل هذه الديون من املدنيني هبا"
كما عرفه بعض الفقه( )7ابنه " العقد الذي مبقتضاه تنتقل احلقوق التجارية الحد التجار او املنتجني اىل
احد البنوك او املؤسسات املالية املصرح هلا هبذا النشاط الذي يضمن الوفاء هبا حىت يف حالة العجز
املؤقت او الدائم للمدينني فيها عند قيامه بتحصيل هذه احلقوق مقابل عمولة معينة يتفق عليها مقابل
تدخله لضمان وحتصيل هذه احلقوق".

وقد عرفه املشرع الفرنسي( )8ابنه"عبارة عن عملية او منهج لإلدارة املالية اليت مبقتضاها ان يقوم البنك
او املؤسسة املالية املصرح هلا مبمارسة هذا النشاط من خالل الشروط الواردة يف العقد إبدارة حساابت
العمالء وضمان الوفاء هبا مع حتمله خماطر عدم استيفاء هذه احلقوق يف حال تعنت او افالس او
اعسار املدنيني هبا".
من خالل التعريفات السابقة يتضح ابهنا ركزت على جوانب واغفلت جوانب أخرى من العقد،
فالتعريف األول اقتصر عمل املصرف على الوفاء يف حال افالس املدين فقط بينما يلتزم املصرف بوفاء
( )3د .عبد املنعم حسين ،العقود املصرفية ،انعقادها وشروط صحتها ،القاهرة ،1989 ،ص.13
( )4د.علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة اجلديد وتشريعات البالد العربية ،ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص.413
( )5د .امحد عبد الرمحن امللحم ،د .حممود امحد الكندري ،عقد التمويل وعمليات التوريق ،جملس النشر العلمي ،الكويت ،2004 ،ص.21
( )6د .هاين حممد دويدار ،العقود التجارية والعمليات املصرفية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،1994 ،ص.14
( )7د .حمي الدين إمساعيل علم الدين ،موسوعة اعمال البنوك ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1987 ،ص.52
( )8نقال عن القانون املدين الفرنسي ابللغة العربية ،طبعة دالوز ،2009 ،ص .1134
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قيمة الدين قبل موعد استحقاقه والضمان يكون يف عدم إمكانية الرجوع على الدائن يف حالة افالس
املدين ،اما التعريف الثاين فانه مل يشري الهم مامييز هذا العقد وهو عدم إمكانية الرجوع على الدائن يف
حال عدم السداد ،والتعريف الثالث جيعل من العقد وكأنه عقد كفالة ،اما التعريف الرابع مل يبني حكم
حالة افالس املدين او امتناعه عن الوفاء.
وميكن تعريف العقد ابنه" عقد بني املصرف والدائن يلتزم مبوجبه املصرف بتسديد ديوان الدائن قبل
مواعيد استحقاقها ،مقابل مبالغ العموالت والفوائد على الديون احملالة اليه ،مع عدم رجوعه على الدائن
يف حال تعثر حتصيلها".
من التعريف أعاله يتضح ان عقد حتصيل الديون هو ثنائي األطراف حيث يربم العقد بني الدائن
واملصرف ،وجيب ان يكون املصرف اجنيب عن العالقة اليت تربط الدائن ابملدين ،كما جيب ان حيصل
املصرف على ترخيص خاص من اجلهة املختصة يف الدولة ملمارسة مثل هذا النوع من النشاط املصريف
واملايل ،اذ يف بلجيجا يكون هذا العقد مقصور على املصارف واملؤسسات املالية املسجلة رمسيا ،اما يف
فرنسا فان قانون االئتمان الفرنسي رقم ( )84-46لسنة  1984اشترتط ان يصدر الترتخيص من اجمللس
الوطين لالعتماد ،وحيدد يف هذا الترتخيص مقدار االعتماد املخول للمصرف ،والسقف األعلى لالعتماد
املمنوح لكل دائن(.)9
ووفقا للمادة( )15من قانون االئتمان الفرنسي لسنة  1984جيب على املصرف قبل البدء مبزاولة
نشاطه احلصول على موافقة اللجنة املنصوص عليها يف املداة( )29من القانون أعاله ،وهذه اللجنة هي

جلنة مؤسسات االئتمان ،اذ تراقب هذه اللجنة كفاءة املصارف وحتقيق التنمية واحلفاظ على حقوق
الدائنني ،ويعاقب املصرف الذي ميارس نشاط حتصيل الديون دون موافقة إضافة اىل بطالن العقد ابن
عمله يشكل جنحة.
ويتصرف املصرف ابمسه وحلسابه اخلاص عند وفاء الديون اىل الدائن ،وكذلك عند الرجوع على املدين
بقيمة الدين.
اما الدائن فقد يكون شخص طبيعي او معنوي ،وغالبا ماحترص املصارف على ان يكون نشاطات
الدائنني خمتلفة يف عقد حتصيل الديون ،وان اليقتصر تعاقدها عل نشاطات معينة ،الن التنوع يؤدي
اىل التخفيف من امكان حصول املخاطر الكبرية اليت قد تتعرض هلا ،واملصارف ختتار بدقة الدائنني
املتعاقد معهم يف عقد حتصيل الديون ،وختتار منهم األكثر امانة الهنا ستتضطر للوثوق هبم وتعجل هلم
الديون اليت على مدينهم ،وتتحمل املخاطر دون حقها ابلرجوع على هؤالء الدائنني ،ومقابل هذه الثقة
( )9نقال عن د .زاهر سليمان حيدر ،الضماانت املصرفية التعاقدية ،احتاد املصارف العربية ،1989 ،ص.70
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وحسن النية من املصرف يلتزم الدائن ابن يقدم اىل املصرف الذي يتعاقد معه حصرا كل الديون اليت له
على مدينيه(.)10
الفرع الثاين :خصائص عقد حتصيل الديون

تظهر خصائص عقد حتصيل الديون من خالل املربرات اليت أدت اىل أبتكاره ،فاهلدف األساس من
هذا العقد هو حل مشكلة حاجة الدائنني اىل السيولة النقدية ،اذ على الرغم من امتالك اغلب الدائنني
لديون لكنهم يفتقرون اىل السيولة الن ديوهنم غري مستحقة األداء يف الوقت احلاضر ،او ان حتصيل

هذه الديون يتطلب إجراءات معينة جيب ان يقوم هبا الدائن للحصول على دينه ،واهم خصائص عقد
حتصيل الديون هي كما أييت:
أوال :عقد رضائي :يعد عقد حتصيل الديون يف األساس من العقود الرضائية اليت تتطلب االجياب
والقبول وفقا للمادة ( )73من القانون املدين العراقي( ،)11اال ان الرضائية ليست مطلقة اذ خيضع عقد
حتصيل الديون يف بعض احلاالت اىل بعض الشروط الشكلية ،وعلى الرغم من عدم وجود نص صريح
يوجب افراغ عقد حتصيل الديون يف شكل معني ،لكن من الضروري كتابة هذا العقد من اجل اظهار
مجيع شروطه املتعددة والدقيقة بشكل واضح وصريح ،وان كان اليوجد جزاء لتخلف الكتابة اال ان
العرف والضرورات العملية استقرت على أمهية كتابة عقد حتصيل الديون ،وتعد الكتابة احدى وسائل
االثبات وفقا للقواعد العامة يف االثبات وليست ركنا لالنعقاد ،والشكلية اليت خيضع هلا العقد هي
الشكلية اليت تفرضها عملية انتقال الديون من الدائن اىل املصرف ،مع احملافظة على ان تكون عملية
االنتقال بسيطة وسريعة وصحيحة.
اثنيا :عقد اذعان :ان عقد حتصيل الديون هو من عقود اإلذعان

()12

اذ يدخل هذا العقد ضمن

طائفة العقود النموذجية واليت تكون شروطها معدة مسبقا ،حيث يقوم املصرف ابفراغ شروط هذا العقد
يف قالب معني حيدد حقوق والتزامات اطرافه ،حيث تتفاوت املراكز االقتصادية الطراف العقد،
واليكون الطرف (الدائن) اال التسليم للشروط اليت وضعها مسبقا املصرف واليقبل فيها املناقشة او
التعديل(.)13

( )10د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية  ،املرجع السابق ،ص.121
( )11نصت املادة( )9من القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951املعدل ،على ان العقد هو"ارتباط االجياب الصادر من احد العاقدين بقبول االخر على وجه يثبت اثره يف املعقود عليه".
( )12د .عبد الستار اخلويلدي ،خصم الديون ،جملة الدراسات املالية واملصرفية ،اجمللد  ،5العدد ،2السنة ،1997 ،5ص.42
( )13نصت املادة( )1/167من القانون املدين العراقي على انه" القبول يف عقود اإلذعان ينحصر يف جمرد التسليم مبشروع عقد ذي نظام مقرر يضعه املوجب واليقبل فيه مناقشة".
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اثلثا :عقد مستمر :يلتزم الدائن ابن يقدم اىل املصرف كل مالديه من ديون جتاه مدينيه على مدى
نطاق زمين معني ،ويكون ذلك من خالل شرط أساسي يف العقد يطلق عليه شرط القصر( ،)14واهلدف

منه التوزان بني التزامات طريف العقد ولكي اليعهد الدائن بديونه احملتملة التحصيل اىل املصرف لضمان
سدادها ،اما الديون املؤكدة التحصيل يقوم هو ابستفائها ،وهو مايربر حرمان املصرف من الرجوع على
الدائن يف حال فشله يف حتصيل بعض الديون(.)15
رابعا :عقد معاوضة :التزام املصرف بدفع قيمة الدين اىل الدائن اليكون على سبيل التربع بل يتم على
سبيل املعاوضة ،اذ يستحق املصرف مقابل ذلك الفائدة والعمولة ،واليعين ذلك املضاربة وامنا هو مقابل
للخدمات اليت يقدمها املصرف للدائن عند حتصيل الدين من املدينيني (.)16

خامسا :أداة ائتمان :يؤدي حتصيل الديون اىل تدوير الديون ( ،)17فالبيع اليعد ائتمانياً ابلنسبة للبائع

الذي يستويف الثمن حاالً من املصرف وابلتايل يكون البيع فوراي منجزا له ،اما االئتمان فانه ينقل اىل
املصرف الذي يرفع العبء االئتماين من كاهل البائع ويلتزم املشترتي جتاهه مباشرة مبا كان يلتزم به للبائع
( ،)18وقد أدى هذا الواقع اىل تشجيع التعامل بعقد حتصيل الديون وانتشاره بشكل واسع ،اذ حيقق
مزااي البيع االئتماين ابلنسبة للمشترتي وجينب البائع خماطر هذا االئتمان ،فضال عن ان هذا العقد قائم
على االعتبار الشخصي والثقة  ،والذي يعد العنصر األساس يف منح االئتمان (.)19
املطلب الثاين :الطبيعة القانونية لعقد حتصيل الديون
ملا كانت التشريعات املختلفة مل تتناول هذا العقد ابي اطار تنظيمي ،مما جرى البحث عن الوسائل
األخرى اليت ميكن االلتجاء اليها ،لذا حاول الفقه حتديد الطبيعة القانونية لعقد حتصيل الديون ،وذلك
من خالل وضعه يف اطار بعض العقود او املفاهيم القانونية املتشاهبة مع هذا العقد يف بعض النواحي،
مثل(حوالة احلق ،ونظرية الوكالة ،ونظرية جتديد الدين ،واحللول االتفاقي) ،اال ان بعض هذه املفاهيم ال
تتالئم مع احكام عقد حتصيل الديون وبعضها االخر كان مالئما مع احكام هذا العقد ،وهو ماسنبحثه
يف هذا املطلب يف فرعني وكما أييت-:

( )14د.علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص.565
( )15د .الياس انصيف ،الكامل يف قانون التجارة ،ج ،3عمليات املصارف ،منشورات عابدين ،بريوت ،1986 ،ص.50
( )16د .أكرم ايملكي ،القانون التجاري وفقا لقانون التجارة رقم  149لسنة  ،1970مطبعة العاين ،بغداد ،1972 ،ص.18
( )17د .الياس انصيف ،العقود االئتمانية ،احتاد املصارف العربية ،دون انشر ،بريوت ،1996،ص.85
( )18د .ابراهيم الدسوقي أبو الليل ،البيع ابلتقسيط والبيوع االئتمانية األخرى ،مطبوعات اجلامعة ،الكويت ،1984 ،ص.18
( )19د .نبيل إبراهيم سعد ،حنو قانون خاص ابالئتمان ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1995 ،ص.32
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الفرع األول :التكييفات غري املالئمة مع عقد حتصيل الديون

يتميز عقد حتصيل الديون بطبيعة خاصة وان تشابه مع بعض العقود التقليدية األخرى اليت خصها

املشرع ابلتنظيم ،وقد اجرى الفقهاء البحث عن التكييف القانوين املناسب لعقد حتصيل الديون،
واالساس يف حتويل حقوق الدائن اىل املصرف ،فكان هنالك من اآلراء املستبعدة الهنا التساير مضمون
واحكام عقد حتصيل الديون ،واليت سنبثحها يف هذا الفرع وكما أييت-:
أوال :الوكالة:
يعتقد البعض ابن عالقة املصرف ابلدائن األصلي هو وكالة ،ومبوجب عقد الوكالة يلتزم الوكيل ابن يقوم
بعمل قانوين حلساب املوكل ،والوكيل يلتزم بتعليمات املوكل وابلشروط الواردة يف عقد الوكالة ويلتزم
بطرق االستيفاء اليت حيددها املوكل ،وعند مطالبة املدين ابلوفاء فاهنا التكون ابسم الوكيل وامنا ابسم

املوكل ،ويلتزم الوكيل وفقا لعقد الوكالة ابن يزود املوكل ابملعلومات املتعلقة بتنفيذ عقد الوكالة( ،)20ويف
حال ختلف ا ملدين عن الوفاء فان الوكيل يتلزم ابخطار املوكل(الدائن) بواقعة عدم الوفاء ،وحيق للموكل
ان يعزل وكليه اذا أراد الرجوع عن وكالته ،مامل يتعلق حق للوكيل يف الوكالة فهنا ميتنع عن عزله.
والميكن ان تفسر عملية حتويل الدين اىل حساب املصرف على اهنا وكالة ،وان دور املصرف هو
حتصيل الديون ابسم ولصا ح الدائن األصلي(املوكل)الن الدين حيول اىل املصرف على سبيل التملك،
ويستطيع املصرف منذ ابرام عقد حتصيل الديون ان تطالب املدين ابسم املصرف وحلسابه اخلاص ابلدين
اذا كان مستحق األداء.
كما ان املصرف أيخذ على عاتقه القيام ابإلجراءات الالزمة الستيفاء الدين ،مع عدم رجوع املصرف
على الدائن يف حال عدم تسديد الدين من قبل املدين.
اثنيا :التجديد:

ذهب بعض الفقه( )21اىل ان عقد خصم الديون هو تطبيق الحد صور جتديد الدين ،وهو التجديد
بتغري الدائن ،فالتجديد مبقتضى القواعد العامة هو استبدال التزام سابق ابلتزام جديد ،على ان حيل حمله
ويكون خمتلف عنه يف احملل او املصدر( ،)22فتنتقل ملكية الدين من الدائن األصلي اىل املصرف الذي
يقوم بسداد قيمة الدين.
والتجديد عمل قانوين يتم ابرادتني ،على ان تتوافر فيه اركان العمل قانوين وشروط صحته ،كما جيب ان
تتجه إرادة الطرفني اىل احداث اثر قانوين ،هو ابدال االلتزام القدمي اباللتزام اجلديد ،واليعد االلتزام

( )20املادة( )945من القانون املدين العراقي .
( )21د .حمي الدين إمساعيل علم الدين ،املرجع السابق ،ص.522
( )22املادة ( )401من القانون املدين العراقي.
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جديد مبجرد ادخال تعديل عليه من شرط او اجل او انقاص اتمني او زايدته ،الن ذلك تعديل
لاللتزام ،والتجديد يكون اذا تغري يف االلتزام مصدره او شخص الدائن ،والتجديد بتغري الدائن يتطلب

االتفاق بني الدائن واملدين والغري( )23على ان انشاء الدين اجلديد يف ذمة املدين ،مقابل انقضاء دينه
القدمي ،وان يكون الغري هو الدائن اجلديد ابلتزام جديد(.)24
وحنن نرى انه الميكن التسليم ابن طبيعة عقد حتصيل الديون هو جتديد بتغري الدائن ،وذلك الن اهم
االاثر اليت تترتتب على التجديد هي انقضاء االلتزام األصلي ونشوء التزام جديد ،ومقتضى هذا االنتقال

ان يزول الدين ابصله وتوابعه( ،)25وابلتايل اليستطيع املدين ان حيتج على الدائن اجلديد ابلدفوع اليت
كان يتمسك هبا جتاه الدائن االصلي( ،)26أي ان التجديد احد طرق انقضاء االلتزام.
بينما عقد حتصيل الديون هو طريقة النتقال االلتزام ال انقضائه ،فالدين يبقى بعينه ومبا حيمله من دفوع

واتمينات وصفات واليتغري فيه اال الدائن ،وابلتايل يستطيع املدين ان يدفع جتاه املصرف بكافة الدفوع
اليت كان له ان يدفع هبا جتاه الدائن األصلي ،اذن فان عقد حتصيل الديون يوفر ضماانت للمدين غري
متوافرة يف التجديد.
فضال عن ان التجديد يتطلب موافقة املدين ،اما يف عقد حتصيل الديون ،فاليشترتط موافقة املدين على
انتقال الدين الذي بذمته اىل املصرف ابعتباره الدائن اجلديد ،لذا الميكن اعتماد نظرية التجديد
لتحديد طبيعة عقد حتصيل الديون.
الفرع الثاين :التكييفات املالئمة مع عقد حتصيل الديون:
تشكل بعض اراء الفقهاء منطا يتالئم مع احكام عقد حتصيل الديون ومع مايتسم به من قواعد ،فقد
حاول جانب من الفقه تكييف هذا العقد وفقا لالسس اليت يقوم عليها هذا العقد ،واعطائه التكييف
القانوين الصحيح الذي حيقق احلماية الطرافه ،وهذه املفاهيم املالئمة هي (حوالة احلق ،واحللول
االتفاقي) وسنبحث يف هذا الفرع اراء الفقهاء املالئمة الحكام طبيعة عقد حتصيل الديون ،وكما
أييت-:

( )23املادة ( )402من القانون املدين العراقي.
( )24د .عبد احلي حجازي ،النظرية العامة لاللتزام ،ج ،2احكام االلتزام ،املطبعة العاملية ،القاهرة ،1960 ،ص.277
( )25املادة ( )403من القانون املدين العراقي.
( )26د .عبد الرزاق امحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،ج ،3األوصاف ،احلوالة ،ط ،3هنضة مصر ،القاهرة ،2011 ،ص.848
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أوال :حوالة احلق :ذهب جانب من الفقه اىل تكييف عقد حتصيل الديون على انه حوالة حق(،)27

وحوالة احلق هي انتقال احلق بصفاته وتوابعه( ،)28او اهنا "عقد يتفق فيه الدائن مع شخص اثلث على
ان حيول له حقه الذي بذمة املدين ،فيحل هذا الشخص حمله(حمل الدائن) يف احلق نفسة ،وينتقل اليه
احلق بصفاته وأتميناته ودفوعه" ،ويسمى الدائن حميال ويسمى األجنيب الذي هو الدائن اجلديد حماالً او
حمال له واملدين حمال عليه(.)29
ويف حوالة احلق يتفق الدائن مع اجنيب ،ابن حيول له حقه الشخصي الذي له على مدينه ،فيحل
األجنيب حمل الدائن يف هذا احلق وجبميع صفاته ودفوعه وأتميناته ،وحيق للدائن ان حيول حقه اىل
شخص اخر اال اذا منع نص القانون ذلك او اتفق املتعاقدان او ان طبيعة االلتزام تقتضي عدم حتويله،
وحوالة احلق تتم دون احلاجة اىل رضا املدين( ،)30اذ يشترتط رضا احمليل واحملال له ،واليشترتط رضا
املدين ،الن األخري ليس طرف يف عقد احلوالة ،واليلزم رضاه النعقاد احلوالة ،وتكون انفذة حبقه اذا
قبلها ا و اعلن هبا ،اما الغري فال يعد قبول املدين انفذا حبقه اال اذا كان القبول اثبت التاريخ رمسيا،
واملقصود ابلغري كل شخص كسب حقا من جهة احمليل على احلق احملال به ويتعارض مع حق احملال له،
واذا قبل املدين ابحلوالة فان هذا يدل على توافر رضاه ،وابلتايل تكون انفذة حبقه ،ويشترتط توافر القبول
ابحلوالة من املدين عند ابرام عقد احلوالة او بعد ابرامه ،وقبول املدين ابحلوالة الجيعله طرفا فيها ،لذا
تنعقد احلوالة دون احلاجة اىل رضا املدين(.)31
واذا مل يقبل املدين ابحلوالة ،فإهنا تكون انفذة مع ذلك يف مواجهة املدين ،ويف مواجهة الغري اذا م
اعالن املدين هبا رمسيا ،ويكون ذلك بورقة رمسية ،وغالبا ماتتخذ احلوالة اجراء اإلعالن حبكم انه ايسر
من الناحية العملية( ،)32وتعد احلوالة وفقا للقانون املدين العرقي موقوفة على قبول احملال عليه فاذا أجاز
احملال عليه هذا العقد فاهنا تكون انفذة من اتريخ انشائها(.)33ويهدف احمليل من وراء احلوالة احلصول
على حقه قبل حلول اجل استحقاقه ،فيقوم بتحويل حقه الثابت قبل املدين اىل احملال له ،مقابل خصم

( )27د.عبد الستار اخلويلدي ،املرجع السابق ،ص41؛ د.حمي الدين إمساعيل علم الدين ،املرجع السابق ،ص523؛ د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق،
ص.568
( )28املادة ( )362من القانون املدين العراقي.
( )29د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام ،ج ،1مصادر االلتزام ،مكتبة السنهوري ،بغداد ،2012 ،ص.317
( )30د .عبد الرزاق امحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص.114
( )31د .حممود عبد الرمحن حممد ،احللول الشخصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1998 ،ص.293
( )32د .أشرف وفا حممد ،حوالة احلق يف نطاق العالقات اخلاصة الدولية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص.307
( )33املادة( ) 1/311من القانون املدين العراقي.
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الفوائد املستحقة من اتريخ احلوالة اىل ميعاد الوفاء ،ويكون للمحال حينذاك ان يطالب ابلدين
كامال(.)34
واذا انعقدت احلوالة صحيحة انتقل احلق من احمليل اىل احملال له بكافة صفاته وتوابعه واتميناته،
ويستطيع احملال عليه ان يدفع عند مطالبة احملال له ابلدفوع اليت كان للمحيل ان يدفع هبا وقت اعالن
احلوالة او قبوهلا( ، )35ويلتزم احمليل بنقل احلق اىل احملال له وابلضمان لكن هذا الضمان الميتد اىل اكثر
من يسار املدين وقت احلوالة(.)36
وتتشابه حوالة احلق مع عقد حتصيل الديون يف الغرض من العقد ،كما تتطابق احكامها من حيث
االنعقاد ومقدار الضمان ،اال ان هذا التشابه الميكن اعتماده لتكييف طبيعة عقد حتصيل الديون،
والسبب الرئيس هو اشترتاط قبول املدين لنفاذ احلوالة او قبوهلا ،واإلجراءات الشكلية املتعلقة بضرورة
اعالم املدين هبا او قبوله الرمسي ،اذا ان عدم احترتام هذه الشكلية او موافقة املدين(احملال عليه) يفقد
احملال له(املصرف) حقه يف مطالبة املدين ،اذا متسك األخري بعدم االخطار بطريقة رمسية او رفضه
املوافقة على اجازهتا.
كما ان االخذ حبوالة احلق قد يزعزع حقوق املصرف او خيل هبا ،كما لو قام املدين بوفاء قيمة الدين
اىل الدائن األصلي(احمليل) قبل علمه بوجود احلوالة فيعد الوفاء مربائ لذمة احملال عليه(املدين) واليستطيع
املصرف(احملال له) مطالبة املدين مرة اخرى(.)37
اثنيا :احللول االتفاقي:

ذهب بعض الفقه( )38اىل ان عقد حتصيل الديون يعد حلول شخصي اتفاقي ،واحللول هو التبديل او
التغيري يف عالقة قانونية  ،ويكون احللول عينيا اذ م ابستبدال شيء ابخر ،ويكون احللول شخصيا اذ م
حبلول شخص مكان اخر ،أي استعاضة املويف ابلدائن ليحل حمله يف ذات احلق قبل املدين(.)39
واحللول الشخصي يفترتض وجود اتفاق بني املويف والدائن ،على قيام املويف بسداد دين الدائن الثابت يف
ذمة املدين ،مقابل حلول املويف حمل الدائن يف حقه ،فصيبح املويف دائنا جديدا للمدين ويطالب األخري

( )34د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،القانون املدين ،ج ،2احكام االلتزام ،ط ،2املكتبة القانونية ،بغداد ،2008 ،ص.237
( )35املادة( )62من القانون املدين العراقي.
( )36املادة( )368واملادة( )369من القانون املدين العراقي.
( )37د .أشرف وفا حممد ،املرجع السابق ،ص.194
( )38د .حمي الدين إمساعيل علم الدين ،املرجع السابق ،ص523؛ د .عبد الستار اخلويلدي ،املرجع السابق ،ص.41
( )39د .حسن علي الذنون ،النظرية العامة لاللتزامات ،دون انشر ،بغداد ،1976 ،ص.454
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بوفاء الدين ،ويسري هذا االتفاق جتاه املدين سواء قبله ام مل يقبل به ،ويشترتط يف احللول الشخصي
االتفاقي ان اليكون اتريخ احللول الحقا على اتريخ استحقاق الدين(.)40
واليشترتط يف احللول الشخصي شكل معني ،فاي تعبري عن اإلرادة له معىن احللول يكفي ،واليشترتط
القانون اخطار املدين ابحللول ،ويكون انفذ حبق املدين وحبق الغري من اتريخ وقوعه ،واثباث احللول
االتفاقي خيضع للقواعد العامة يف االثبات.
واحللول الشخصي االتفاقي يوفر ضماان للمصرف ،على خالف حوالة احلق ،فاملصرف( الدائن
اجلديد) يؤدي مبلغ الدين اىل الدائن األصلي ،وحيول له األخري كامل ملكية الدين ،وبذلك يصبح
املصرف مالكا جلميع الدعاوى والضماانت ،ويستطيع ان حيتج على املدين والغري دون احلاجة اىل أي
إجراءات أخرى  ،واملصرف اليستطيع الرجوع على الدائن األصلي ،يف حال عدم االستيفاء من املدين،
لكونه ممتنع او مفلس او معسر ،لكن املصرف حيتفظ حبقه يف الرجوع على الدائن بدعوى املدفوع دون
وجه حق يف حال كان الدين معيبا او ابطال ،تطبيقا لنظرية االثراء بال سبب(.)41
ففي حال تبني عدم وجود حق مستحق للدائن على مدينه بشكل كلي او جزئي ،حيق للمصرف
الرجوع على الدائن للمطالبة ابسترتداد غري املستحق ،كمالو كان الدين قد انقضى ابلتقادم او سبق
الوفاء للدائن او االبراء.
وحنن نؤيد ماذهب اليه هذا االجتاه يف تكييف عقد حتصيل الديون على انه حلول اتفاقي ،اما فيما
يتعلق بعدم جواز ان يكون رجوع املويف على املدين بقدر اكرب من قيمة مادفعه للدائن( ،)42االمر الذي
يتعارض مع نسبة الفائدة او العمولة اليت حيصلها املصرف ،وقد جاء هذا النص يف احللول االتفاقي ملنع
املضاربة ،اال ان املصرف يف عقد حتصيل الديون وفقا للفن القانوين للحساب اجلاري فانه يزيل هذا
التعارض ،حيث ان املصرف يف الغالب الخيصم العمولة او الفائدة من مبلغ االعتماد املقدم اىل
الدائن(العميل) وامنا يقيد االعتم اد كامال يف جانب الدائن ،ويقيد الفائدة او العمولة يف اجلانب املدين،
ولكي يتفادى املصرف قاعدة احللول اليشمل سوى املبلغ الذي م الوفاء به ،فانه يقيد املبلغ كامل يف
حساب العميل ،ليستطيع الرجوع على املدين بقيمته كاملة ،بينما يتقاضى املصرف العمولة والفوائد
ويقيدها بقيد اجلانب املدين من احلساب.

( )40املادة( )327من القانون املدين املصري.
( )41املادة ( )233من القانون املدين العراقي.
( )42املادة ( )381من القانون املدين العراقي.
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املبحث الثاين :ااثر عقد حتصيل الديون

ان عقد حتصيل الديون ابعتباره أحد الوسائل القانونية اليت تساهم يف أتمني جزء مهم من املتطلبات

التمويليه للمشاريع االستثمارية اليت متتلك ديوانً غري مستحقه يف ذمة مدينيها ،ويرتب التزامات متقابلة
على عاتق طرفيه الدائن واملصرف ،فيعطي لكل طرف من اطرافه بعض احلقوق ،مقابل ترتيب بعض
االلتزامات على عاتقه( ، )43اضافة اىل ذلك جيب ان ال يغيب عن اهتمامنا يف حتليل ااثر عقد حتصيل
الديون ،الدور الذي يلعبه املدين اذ حيق للمصرف الرجوع على املدين للمطالبة بقيمة الدين الذي
بذمته يف ميعاد استحقاقه ،وعليه سنقوم ببيان ااثر عقد حتصيل الديون ،وذلك من خالل بيان عالقة
الدائن ابملصرف وما يرتب عليهم هذا العقد من التزامات وما مينحهم من حقوق يف املطلب االول،
وبيان عالقة املصرف ابملدين يف املطلب الثاين ،وكما أييت:
املطلب االول :العالقة بني املصرف والدائن

تعد العالقة اليت تربط املصرف ابلدائن عالقة تعاقدية حتكمها شروط عقد التحصيل املربم بينهما استناداً
ملبدأ ان العقد شريعة املتعاقدين( ،)44حيث ميكن الرجوع عليه بكل ما يتعلق بشأن حقوق أطرافه

والتزاماهتم ،ولبيان التزامات طريف هذا العقد ،فاننا سنبني التزامات الدائن يف الفرع االول ،والتزامات
املصرف يف الفرع الثاين وكما أييت:
الفرع االول :التزامات الدائن

يلتزم الدائن مبوجب عقد حتصيل الديون بتقدمي ونقل ملكية ديونه اىل ذمة املصرف ،مع التزام الدائن

ابلتعاون التام مع املصرف يف القيام ببعض االجراءات الالزمة الكفيلة بتسهيل استيفائه للدين ،وهذه
االلتزامات سنبينها يف فقرتني على النحو االيت :

اوال :االلتزام بتقدمي ونقل ملكية الديون
يلتزم الدائن مبجرد ابرام عقد حتصيل الديون ابن يقدم للمصرف مجيع الواثئق واملستندات اليت تثبت
ديونه اليت ب ذمة مدينية ،وبنقل ملكية كافة الديون اليت قبل املصرف حتصيلها اىل ذمته ،مع االقتصار
على هذا املصرف وحده يف هذا التحصيل ،وهذه االلتزامات سنبينها يف حمورين على النحو االيت :
 -1االلتزام بتقدمي مجيع الديون للمصرف

يلتزم الدائن مبوجب عقد حتصيل الديون أبن يقدم للمصرف املتعاقد معه كافة ديونه املترتتبة له بذمة
مدينيه مع الواثئق واالوراق واملستندات املثبتة لتلك الديون ،مصحوبة بقائمة مفصلة عن قيمة تلك

( )43د .محدي عبد املنعم ،العمليات املصرفية يف قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم ( )18لسنة  1993لدولة االمارات العربية املتحدة ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،1994 ،ص. 429
( )44د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام ،ج ،1مصادر االلتزام ،املرجع السابق ،ص . 21
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الديون واتريخ استحقاقها وامساء املدينني وعناوينهم وغريها من املعلومات املهمة املتعلقة بتلك الديون،
كل أسبوع أو شهر من اتريخ معني يرتبط بتاريخ نشوء الدين أو بتاريخ استحقاقه حسب املواعيد
املتفق عليها يف عقد التحصيل(.)45
ان هذا االلتزام امللقى على عاتق الدائن ،حيقق للمصرف املتعاقد معه فوائد من عدة نواح ،فهو ميكن
هذا املصرف من ممارسة حقه يف اختيار الديون اليت تشتمل على نسبة خماطر معقولة وقابلة للتحصيل،
الن املصرف ال يلتزم بتحصيل كل الديون املقدمة من قبل الدائن .
كما يشكل هذا االلتزام جوهر عقد حتصيل الديون ،وبدونه خيتل التوازن بني حقوق والتزامات طرفيه
ملصلحة الدائن ،اذ يلتزم املصرف بتعجيل قيمة الديون حمل عقد التحصيل ،وبضمان عدم الرجوع على
الدائن عند عدم تسديد أحد املدينني لبعض الديون ،وابلتايل تظهر احلكمة من هذا االلتزام املتمثلة يف
التخفيف من حدت املخاطر اليت قد يتعرض هلا املصرف ،وللحيلولة من قيام الدائن بتسليم املصرف
الديون اليت يكون من الصعب أو من املستحيل حتصيلها فقط ،وحيتفظ لنفسه ابلديون السهلة
التحصيل ،توفرياً للعمولة اليت تستحق للمصرف املتعاقد معه(.)46
وقد ترد بعض القيود على التزام الدائن ابلتقدمي للمصرف املتعاقد معه كافة ديونه املترتتبة له بذمة مدينيه،
فيمكن أن يقتصر عقد حتصيل على الديون املترتتبة للدائن بذمة مدينيه يف بلد حمدد ،أو بتحصيل
الديون املرتبطة بنشاط جتاري معني ،أو الديون اخلارجية .
يف هذه احلالة يكون التزام الدائن ابلتقدمي للمصرف املتعاقد معه ديونه املترتتبة له بذمة مدينيه حمدداً،

لكنه يكون يف حدود نطاقه عاماً شامالً لكافة الديون املترتتبة ملصلحة الدائن يف ذمة مدينه(.)47
وأتكيداً على التزام الدائن ابلتقدمي للمصرف املتعاقد معه كافة ديونه املترتتبة له بذمة مدينيه ،تتضمن
مناذج عقد حتصيل الديون شرطاً يوجب على الدائن عدم التعاقد مع مصرف اخر على حتصيل ديون
من نفس جنس الديون اليت يتضمنها هذا العقد ،ويطلق على هذا الشرط مصطلح (شرط القصر)،
ومبوجب هذا الشرط الجيوز للدائن التعاقد مع مصرف اخر غري املصرف الذي تعاقد معه لتحصيل
الديون اليت تدخل حصرايً ضمن نطاق عقد حتصيل الديون األول تطبيقاً لشرط القصر( ،)48اما خارج
نطاق عقد حتصيل الديون املربم مع املصرف املتعاقد معه ،جيوز للدائن التفاوض والتعاقد مع مصرف
اخر لتحصيل الديون اليت ال تدخل ضمن نطاق الديون اليت تشكل حمل عقد حتصيل الديون االول

( )45د .محدي عبد املنعم ،املرجع السابق ،ص . 433
( )46د .ابراهيم ممدوح زكي ،اجلوانب القانونية لعقود التمويل املصريف ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1996 ،ص . 39
( )47د .رضا السيد عبد احلميد ،النظام املصريف وعمليات البنوك وفقاً لقانون البنوك رقم ( )37لسنة  1992وقانون التجارة رقم ( )17لسنة  ،1999ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة ،2000 ،ص 300
( )48د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص . 530
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املربم مع املصرف ،كأن يتعاقد الدائن مع مصرف أخر على حتصيل الديون اخلارجية ،واليت ال تتداخل
مع الديون الداخلية اليت تعترب حمل عقد حتصيل الديون االول الذي أبرمه سابقاً مع مصرف أخر .
وقد يشترتط املصرف على الدائن مبوجب عقد حتصيل الديون املربم بينهما ،ابنه اذا اراد ان يدخل يف
عقد حتصيل ديون مع مصرف اخر ،عليه أن يبلغ املصرف املتعاقد معه برغبته هذه ،ويتأكد من رفضه
حتصيل الديون اجلديده املراد التعاقد على حتصيلها مع املصرف اجلديد ،أو أعطاء املصرف فترتة زمنية
حمددة يكون انتهائها مبثابة عدم ممانعة من املصرف من ابرام عقد حتصيل مع مصرف اخر لتحصيل

الديون اجلديدة خارج نطاق الديون حمل عقد التحصيل االول .
وابلتايل ال جيوز للدائن ان يربم عقد مع أي مصرف أخر لتحصيل الديون اليت تدخل يف نطاق عقد
التحصيل االول املربم مع املصرف ،واذا اراد عكس ذلك ان يربم عقد حتصيل ديون اخرى غري حمل عقد
التحصيل االول ،عليه ان يعلم املصرف املتعاقد معه برغبته يف ابرام عقد لتحصيل الديون اليت رفضها أو
اليت ال تدخل ضمن الديون حمل عقد التحصيل املربم معه .
 -2االلتزام بنقل ملكية الديون

يلتزم الدائن ابن ينقل ملكية كافة ديونه اليت بذمة مدينيه املتفق عليها مبوجب عقد حتصيل الديون اىل

املصرف املتعاقد معه من خالل تقدمي الفواتري احملررة على مدينه اليت تثبت ان هذه الديون مثن السلع
والبضائع املقبول ضماهنا بصفة فعلية ،على ان يكون هذا االرسال مصحوابً بتزويد املصرف
ابملستندات والواثئق اليت تثبت هذه الديون كسند الشحن او بوليصة النقل أو ايصال استالم البضاعة
من قبل املدين وكل ما يثبت تنفيذ الدائن لالعمال اخلاصة ابخلدمة املؤداة ،وذلك الن املصرف حباجة
هلذه املستندات اليت تثبيت انتقال ملكية الديون اليه وحلوله حمل الدائن جتاه املدين اذا اضطر للجوء اىل
القضاء ملطالبة املدين املمتنع عن الوفاء بتلك الديون(.)49
ويشترتط يف الديون املتفق عليها مبوجب عقد التحصيل اليت يلتزم الدائن بنقل ملكيتها اىل املصرف
املتعاقد معه ،ان تكون موجودة يف ذمة مدينيه عند برام عقد التحصيل ،وال تؤثر مسألة استحقاق هذا
الدين بعد مضيء مدة معينه على وجود الدين ،وذلك الن من شروط حمل العقد حسب القواعد العامة
يف القانون املدين ان يكون موجود او ممكن الوجود يف املستقبل( ،)50وملا كان حمل عقد حتصيل الديون
مبلغ م ن النقود مستحقة االداء بعد مضيء مدة معينة من الوقت فان هذا الشرط متحقق ،وابلتايل فان
التزام الدائن بضمان وجود الدين يف ذمة مدينه ،يفرض على الدائن عدم خلق ديون ومهية يف ذمة
( )49د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص . 649
( )50د .حممود عبد الرمحن حممد ،املرجع السابق ،ص . 379
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اشخاص معينني ابعتبارهم مدينني له هبذه الديون بغية احلصول على متويل نقدي اعتماداً على احتمال
حتسني احواله املستقبلية وقيامه برد االئتمان للمصرف( ،)51فاذا وجد املصرف أن الديون حمل عقد
التحصيل غري موجوده ،أو انقضت بوفاء املدين للدائن ،كان هلا ان ترجع على الدائن ملطالبته بقيمتها
والتعويض عما حلق ابملصرف من اضرار نتيجة حتويل الدائن اليها ديون م الوفاء هبا او غري موجودة
استناداً لقاعدة الكسب دون سبب املنصوص عليها يف املادة( )243من القانون املدين العراقي .

اثنيا:االلتزام بتسهيل عملية استيفاء الديون

يلتزم الدائن ابعالم املدين حبلول املصرف حمله يف ملكية الديون اليت بذمته ،ويف حق املصرف يف
استحصال قيمة هذه الديون يف ميعاد استحقاقها ،ويلتزم الدائن ايضاً ابلتعاون مع املصرف يف تزويده
بكافة املستندات والواثئق واملعلومات الكفيله بتسهيل استيفاء املصرف قيمة هذه الديون من املدين يف
ميعاد استحقاقه ،وهذه االلتزامات سنبينها يف حمورين على النحو االيت :
 -1االلتزام عإعالم املدين نانتقال الديون للمصرف :جرى التعامل على وضع شروط يف منوذج عقد
حتصيل الديون يوجب على الدائن اعالم مدينه ابنتقال ملكية الديون املترتتبة بذمته ملصلحة املصروف،

ووجوب الوفاء هبذه الديون يف ميعاد استحقاقها اىل املصرف مباشرة ،لكن هذا االعالم ليس شرطاً
لصحة أو لنفاذ عقد حتصيل الديون الذي يوقع بني املصرف والدائن على املدين ،اذ ان حلول املصرف
حمل الدائن يف ملكية الدين مبوجب عقد حتصيل الديون يعترب انفذا بذاته يف مواجهة املدين دون حاجة
اىل تبليغه هبذا العقد وموافقته ،وابلتايل يكون ملزماً بوفاء الدين اىل املصرف يف ميعاد استحقاقه (.)52

ومع ذلك تبدو فائدة تبليغ الدائن املدين ابنتقال ملكية الدين الذي بذمته ملصلحة املصرف ،مهمة
ابلنسبة لالخري هبدف سد الطريق على املدين من التمسك حبسن النية ،اذا أوىف الدين للدائن االصلي
أو للغري حبجة انه ال يعلم ابنتقال هذا الدين من الدائن للمصرف مبوجب عقد حتصيل(.)53

وجيب أن يكون اعالم املدين واضحاً صرحياً قاطعاً خالياً من كل التباس حول انتقال ملكية الدين الذي
بذمته من الدائن اىل املصرف ،كما جيب ان يكون ذلك االعالم مقروءاً ومفهوماً من غري القانونيني،
ومظهراً بشكل واضح ابن وفاء قيمة الدين جيب أن يتم للمصرف ،وذلك عن طريق تضمني ورقة تبليغ
املدين عنصرين أساسيني مها الديون اليت انتقلت ملكيتها من الدائن اىل املصرف وقيمتها ،واملصرف
الذي جيب الوفاء له ابلدين من قبل املدين.

( )51د .حسن حسين ،عقود اخلدمات املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1983 ،ص . 348
( )52د .رضا السيد عبد احلميد ،املرجع السابق ،ص .81
( )53د .علي البارودي ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2004 ،ص .386-385
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وجيب على املدين الذي م تبليغة من قبل الدائن حبلول املصرف حمل االخري يف ملكيته للدين الذي
بذمته ،الوفاء ابلدين هلذا املصرف ،النه اصبح صاحب احلق يف استيفاء الدين ،وكل وفاء لغري املصرف
سواء كان الدائن األصلي ،أو أي شخص اخر يكون غري صحيح ،ومرتباً ملسؤولية املدين سيء النية
ويلزم بتسديد دينه مرة اثنية للمصرف(.)54
-2التزام الدائن بتقدمي املعلومات للمصرف  :يقع على عاتق الدائن التزام أساسي ابعالم املصرف

املتعاقد معه جبميع الصعوابت واملخاطر اليت ميكن أن تواجه االخري اثناء عملية حتصيل الديون ،سواء

كانت تتعلق ابملدينني أو ابلدين حمل عقد التحصيل ،أو بنشاط الدائن نفسه(.)55
وتطبيقاً هلذا االلتزام ،تطلب املصارف من الدائنني االجابة على عدة أستفسارات تضعها يف منوذج
خاص تقدم للدائنني الراغبني ابلتعاقد معها يف اطار نظام عقد حتصيل الديون.
وتتعلق هذه االستفسارات ابملركز املايل للدائن ،وحجم نشاطاته ،واملركز املايل ملدينيه ،اضافة اىل
املعلوما ت اليت تعطي للمصرف صورة واضحة عن كافة املخاطر والعقبات اليت قد حتول دون حتصيل
الديون ،والعقبات اليت ميكن أن تظهر أثناء تنفيذ عقد حتصيل الديون.
وال يقتصر التزام الدائن جتاه املصرف ابإلعالم قبل توقيع عقد حتصيل الديون فقط ،بل يبقى هذا
االلتزام قائماً على عاتق الدائن بعد ابرام العقد ،ويتعهد االخري ابعالم املصرف بكافة املعلومات عن
املدينني أو على املعوقات واملخاطر اليت تطرأ على الدين حمل عقد التحصيل بعد ابرامه ،واليت من شأهنا
أن حتول دون رجوع املصرف على املدين لتحصيل الدين حمل هذا العقد(.)56
ويبدو أن هذا االلتزام منسجم مع املبادئ العامة اليت كانت وراء ابتكار عقد حتصيل الديون ،اذ ان
املصرف مهما كان لديه من معلومات أو من مصادر للحصول على معلومات ،لن يستطيع احلصول
على كافة املعلومات املتعلقة ابلدين حمل عقد التحصيل ،أو املتعلقة ابملركز املايل للمدينني ،مامل يتعاون
الد ائن نفسه مع املصرف يف أتمني تلك املعلومات ألن الدائن يرتبط مع املدين مبعامالت جتارية مباشرة
متكنه من معرفة مركزه املايل واسلوبه يف التعامل مع زابئنه ومصداقيته.
وبقدر ما يلتزم الدائن اباللتزام ابعالم املصرف ابملعلومات املتعلقة ابلعقبات واملخاطر اليت تتعلق ابلدين
حمل عقد التحصيل أو ابملركز املايل للمدين ،بقدر ما تقل العقبات واملخاطر اليت ميكن أن تواجه
املصرف اثناء عملية حتصيل الديون حمل عقد التحصيل.

( )54د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص .535
( )55د .حسن حسين ،املرجع السابق ،ص . 332
( )56د .نزيه حممد الصادق املهدي ،االلتزام قبل التعاقدي ابالدالء ابلبياانت املتعلقة ابلعقد وتطبيقاته على بعض أنواع العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1990 ،ص . 252
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اما اذا مل يلتزم الدائن إبعالم املصرف هبذه املعلومات ،وأدى ذلك اىل وقوع املصرف يف الغلط ،اعترب
هذا الغلط مربراً لطلب املصرف ابطال عقد حتصيل الديون على مسؤولية الدائن الذي ختلف عن تنفيذ
االلتزام ابالعالم ويلتزم ابلتعويض عن األضرار اليت حلقت ابملصرف(.)57
الفرع الثاين :التزامات املصرف

يلتزم املصرف مبوجب عقد التحصيل بتسديد قيمة الدين ملصلحة الدائن حلظة ابرام العقد دون انتظار
حلول ميعاد استحقاقه ،وكذلك يلتزم بعدم الرجوع على الدائن يف حالة عدم استيفاء قيمة الدين من

املدين لسبب يرجع اىل امتناعه عن الوفاء أو افالسه ،وايضاً يلتزم املصرف ابحلفاظ على سرية املعلومات
اليت حصل عليها نتيجة اطالعه على الواثئق واملستندات املثبتة للدين املقدمة اليه من قبل الدائن يف
مقابل حقه يف احلصول على الفوائد و العمولة املقررة مبوجب عقد التحصيل ،وهذه االلتزامات سنبينها
يف فقرتني على النحو االيت :
اوال :االلتزام بوفاء قيمة الدين مع عدم الرجوع على الدائن

يلتزم املصرف بدفع قيمة الدين حمل عقد التحصيل للدائن املتعاقد معه قبل موعد استحقاقه مقابل
حلوله حمل ذلك الدائن مبلكية هذا الدين جتاه مدينيه( ،)58ويكون املصرف ملزماً بدفع قيمة الديون حمل
عقد التحصيل ،بغض النظر عن حتصيله أو عدم حتصيله قيمة تلك الديون من املدينني يف ميعاد
استحقاقها ،ألن املصرف أخذ على عاتقه حتمل خماطر عدم تسديد املدين ما ترتب بذمته من ديون
عند حلول ميعاد استحقاقها ،ومرد هذا االلتزام هو ان املصرف ال يقدم على ابرام عقد التحصيل مع

الدائنني الراغبني ابلتعاقد معه على حتصيل ديوهنم املترتتبة يف ذمة مدينيهم اال بعد ان يتيقن من قدرة
االخريين على تسديد قيمة الديون يف ميعاد استحقاقها ،من خالل معرفته لقدرهتم املالية ومسعتهم
التجارية ومراكزهم االقتصادية ،بعد اجراء دراسة للجدوى االقتصادية من ابرام عقد حتصيل هذه
الديون ،ودراسة حماسبية ،ووضع كافة االحتماالت املتوقعة ،مبا فيها احتمال عدم تسديد املدين قيمة
الديون املترتتبة بذمته يف ميعاد استحقاقها( ،)59وبعد اجراء هذه الدراسات الدقيقة ،يتأكد املصرف من
أن خماطر عدم الوفاء ابلدين تشكل نسبة مقبولة من القيمة الكلية للديون ،كأن تكون نسبة اخلسارة
احملتملة ال تتجاوز  1أو  % 2من القيمة الكلية للديون ،ويستطيع أن يغطيها من خالل العمولة اليت
سيحصل عليها نتيجة حتصيل الديون املؤكدة التحصيل واليت تشكل نسبة كبرية مثالً . % 98
( )57د .مصطفى العوجي ،القانون املدين ،ج ،1العقد مع مقدمة يف املوجبات املدنية ،مؤسسة حبسون ،بريوت ،1995 ،ص . 334
( )58د .هاين حممد دويدار ،املرجع السابق ،ص . 310
( )59د .علي مجال الدين عوض ،االعتمادات املصرفية وضماانهتا ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1994 ،ص . 131
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ويقوم املصرف بوفاء قيمة الديون للدائن املتعاقد معه ،اما فور توقيع عقد حتصيل الديون ،واما يف موعد
يتفق عليه املتعاقدان ،قبل أو عند ميعاد استحقاق الدين ،ويف اغلب احلاالت يلتزم املصرف بوفاء قيمة
الدين قبل حلول ميعاد استحقاقه أما فور توقيع عقد التحصيل ،أو يف املوعد احملدد يف العقد ،كما قد
جيري دفع قيمة الدين حمل عقد التحصيل عن طريق القيد املباشر يف احلساب اجلاري املفتوح يف
املصرف حلساب الدائن املتعاقد معه ،اذ يتم قيد قيمة الدين يف اجلانب الدائن من احلساب اجلاري
للدائن ،ويقيد جمموع العمولة واملصاريف والنفقات الالزمة لتحصيل هذه الديون يف اجلانب املدين يف
احلساب اجلاري للدائن ،حيث يعترب قيام املصرف بقيد قيمة الدين يف اجلانب الدائن من احلساب
اجلاري للدائن مبثابة الوفاء بقيمة الدين حمل عقد التحصيل (.)60
ويشترتط لقيام التزام املصرف بوفاء قيمة الدين للدائن املتعاقد معه وعدم الرجوع على االخري يف حالة
اخفاقه بتحصيل هذه الديون من املدين يف ميعاد استحقاقها ،ان يلتزم الدائن املتعاقد معه بتنفيذ كافة
التزاماته التعاقدية والتقيد مببدأ حسن النية وعدم الغش ،فال جيوز للدائن أن يستفاد من خطئه وغشه،
واال اصبح عقد حتصيل الديون وسيلة لالحتيال على القانون والكسب دون سبب ،بدل ان يكون
وسيلة حلماية الدائنني حسين النية من خماطر ختلف املدينني عن تسديد الدين يف ميعاد استحقاقها(.)61
وابلتايل ال يكون املصرف ضامناً لعدم تسديد املدين لقيمة الدين املترتتب بذمته يف ميعاد االستحقاق
وذلك لوجود نزاع بينه وبني دائنه االصلي نتيجة عدم تنفيذ هذا االخري اللتزاماته التعاقدية ،وكذلك من
حق املصرف الرجوع على الدائن املتعاقد معه اذا تبني ان الديون حمل عقد التحصيل غري موجوده
كلياً(ومهيه) أو جزئياً .
اثنيا :االلتزام نالسرية

يعترب التزام املصرف ابحملافظة على اسرار الدائنني املتعاقدين معه من االلتزامات الرئيسة يف عقد حتصيل
الديون( ، )62وذلك الن هذا العقد يسمح للمصرف ابالطالع على االسرار املهمة للدائن السيما
املعلومات املتصلة مبركزه املايل ووضعه املهين ومسعته التجارية وزابئنه ،الن الدائن يسلم االوراق
واملستندات والواثئق ومجيع املستمسكات اليت تثبت ديونه يف ذمة مدينيه اىل املصرف لالطالع عليها
ودراستها قبل ان يقرر موافقته على ان تكون موضوع عقد التحصيل الذي سيربمه مع هذا الدائن ،وال
شك أن اطالع املصرف على هذه الواثئق واملستندات ،يسمح له ابن حيصل على كافة املعلومات اليت

( )60د .جبار صابر طه ،احكام احلساب اجلاري وتطبيقاته املصرفية على ضوء قانون التجارة رقم ( )30لسنة  ،1984ط ،1مطبعة الشعب ،بغداد،1988 ،ص . 42
( )61د .علي مجال الدين عوض ،االعتمادات املصرفية وضماانهتا ،املرجع السابق ،ص . 135
( )62د.عبد القادر العطري ،سر املهنة املصريف يف التشريع األردين ،ط،1دار الثقافة ،عمان،1996 ،ص . 12
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تتعلق بتلك الديون من حيث قيمتها وضماانهتا ،وعلى معرفة املركز املايل للدائن ومسعته التجارية وعدد
الصفقات اليت يقوم هبا وعلى اسرار نشاطه التجاري وزابئنه وطبيعة نشاطه .
لذلك جيب على املصرف ان يلتزم ابحملافظة على سرية مجيع املعلومات اليت حصل عليها نتيجة
االطالع على تلك الواثئق واملستندات واالوراق املثبته للديون اليت للدائن يف ذمة مدينيه املقدمه اليه
لتحصيلها مبوجب عقد التحصيل ،سواء كانت تلك املعلومات املتعلقة ابملركز املايل والسمعة التجارية
ونشاطات الدائن ومقدار ديونه وتواريخ استحقاقها وضماانهتا ،او متعلقة ابمساء املدينني وعناوينهم
ومقدار الدين املترتتب بذمتهم .
ويقع االلتزام ابلسرية على عاتق املصرف ،حىت اذا مل ينص عليه يف عقد حتصيل الديون( ،)63ملنع كشف
أسرار التجار ،وهو اشبه اباللتزام ابحملافظة على السرية املصرفية املفروض على املؤسسات املالية يف
العراق استناداً الحكام املادة ( )1/22من قانون البنك املركزي العراقي ،حيث نصت على عدم
السماح للشخص الذي يعمل بصفة حمافظ أو انئب حمافظ أو عضو يف جملس ادارة البنك أو موظف
أو زبون التعرف أو نشر أو كشف معلومات خاصة م احلصول عليها أثناء أتدية الواجبات الرمسية أو
استخدم هذه املعلومات أو السماح ابستخدامها لتحقيق مكاسب شخصية .
وكذلك جيب على املصرف اذا رفض حتصيل بعض الديون املعروضة عليه من الدائن مبوجب عقد
التحصيل املزمع ابرامه ،ابن يكون قراره ابلرفض سرايً ،مراعاة ملبدأ حسن النية الذي جيب ان يسود
التعامل بني املصرف والدائن ،ووجوب ان يكون قرار املصرف ابختيار الديون اليت تكون حمل عقد
التحصيل املربم مع الدائنني ابلصفة السرية ،وعدم السماح ابفشاء مضمونه تلزم املصرف والدائن على
السواء .
املطلب الثاين :العالقة بني املصرف واملدينني

ان رجوع املصرف على املدين السترتداد قيم الدين يف ميعاد االستحقاق يترتتب عليه جمموعة من احلقوق

وااللتزامات املتقابلة ،من انحية حقوق املصرف يف مواجة املدين واليت حتكمها قاعدة ان الدين ينتقل
من الدائن اىل املصرف مبا يكفله من ضماانت وأتمينات ،ومبا ميكن هذا املصرف من مطالبة الدائن
بتسديد قيمة الدين وفقاً هلذه التامينات والضماانت ،ومن انحية اخرى فان للمدين دفوع ميكن ان
يتمسك هبا يف مواجهة املصرف عند مطالبته بقيمة الدين ،وهي ذات الدفوع اليت كان له أن يواجه هبا

( )63د .امحد كامل سالمة ،احلماية اجلنائية السرار املهنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،1988 ،ص . 83
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مطالبة الدائن االصلي ،وذلك وفقاً لقاعدة ان الدين ينتقل للمصرف مبا يرد عليه من دفوع( ،)64وهذا
ما سنبينه يف فرعني على النحو االيت:
الفرع االول :حقوق املصرف يف مواجهة املدين

ان انتقال ملكية ديون الدائن اليت بذمة مدينه اىل املصرف مبوجب عقد التحصيل ،يترتتب عليها متتع
املصرف بكافة حقوق الدائن يف مواجهة املدين ،وابلتايل فان املصرف حيل حمل الدائن يف ملكية الدين
مبا يكفله من ضماانت وأتمينات( ،)65كالرهن بنوعيه التاميين واحليازي ،وحقوق االمتياز ،فاذا كان
الدين حمل عقد التحصيل ينتج فوائد بسعر معني ،فانه ينتقل اىل املصرف منتجاً هلذه الفوائد وبنفس
السعر ،ويكون له احلق يف احلصول على قيمة الدين اضافة اىل ما استحق من هذه الفوائد(.)66
ويترتتب على ذلك انه ميكن للمصرف ان يرجع مباشرة على املدين وحتصيل هذه الديون ابمسه وحلسابه
اخلاص بوصفه الدائن اجلديد له يف تلك الديون مبوجب عقد التحصيل ،وال يستطيع املدين يف هذه
احلالة اىل ان يقوم بسداد قيمة الدين ملصلحة املصرف وحده ،وال يعتد بتسديد املدين هلذا الدين اذا م
للدائن االصلي اال اذا استطاع املدين ان يثبت انه حسن النيه ومل يكن يعلم حبلول املصرف حمل الدائن
يف ملكية هذا الدين مبوجب عقد التحصيل لعدم اعالمه من قبل الدائن ،او م اعالمه لكن بصورة غري
واضحة وبطريقة يكتنفها الغموض يف داللتها الصرحية على هذا احللول ويف هذه احلالة يستطيع املصرف
أن يرجع على الدائن ليطالبه بقيمة الدين مبوجب دعوى رد غري املستحق(.)67
اما ابلنسبه السلوب رجوع املصرف على املدين ملطالبته بقيمة الدين فيجب ان تكون املطالبة ودية ومبا
حيافظ على مصا ح الدائن واستمرار عالقته التجارية ابملدين ،ومبا ينعكس اجياابً على املصرف وذلك من
خالل القيام بعمليات حتصيل ديون أخرى مبوجب عقد التحصيل مع الدائن نفسه أو مع غريه ،وال
ينفي هذا القول حق املصرف يف اللجوء اىل املطالبة القضائية اذا وجد مربراً لذلك ،وعلى النحو االيت :
اوال :املطالبة الودية:

جيب ان تكون مطالبة املصرف للمدين بقيمة الدين حمل عقد التحصيل ودية ،حفاظاً على العالقة
التجارية بني الدائن املتعاقد معه واملدين( ،)68وذلك أبن ال يعجل املصرف ابلرجوع على املدين ملطالبته
( )64تنص املادة( ) 381من القانون املدين العراقي على انه" من حل قانوان أو اتفاقا حمل الدائن كان له حقه مبا هلذا احلق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من أتمينات وما يرد عليه من دفوع،
ويكون هذا احللول ابلقدر الذي أداه من حل حمل الدائن " .
( )65د .سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ ،املكتبة القانونية ،بغداد ،2013 ،ص . 65
( )66د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،القانون املدين ،ج ،2احكام االلتزام ،املرجع السابق ،ص . 258
( )67د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص . 424
( )68د .ابراهيم سيد امحد ،مسؤولية البنوك عن العمليات املصرفية فقهاً وقضاءً ،دار الكتب القانونية ،القاهرة ،2004 ،ص . 14
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بقيمة الدين قبل حلول ميعاد استحقاقه ،وقد حيصل يف هذا الرجوع أن املدين قد مير بصعوابت مالية،
فاذا قدم طلب اىل املصرف ملد ميعاد االستحقاق ،فيجب على املصرف ان ال يبت بطلبه منفرداً بل
عليه ان يلجأ اىل الدائن املتعاقد معه وعندها فان االمر ال خيلو من فرضني :
الفرض االول :موافقة املصرف على مد ميعاد استحقاق الدين ،وهنا يشترتط املصرف على املدين ان
يتحمل الفائدة املضافة عن املدة الزمنية الفاصلة بني ميعاد االستحقاق القدمي وامليعاد اجلديد ،وعلى
املصرف عند املوافقه على طلب اتجيل ميعاد استحقاق الدين ان تعلم الدائن املتعاقد معها هبذه

املوافقة ،الن االخري قد يرغب يف حتمل الفوائد املضافة بدالً عن مدينه ،حفاظاً على عالقتهما التجارية
املستقبلية.
الفرض الثاين :رفض املصرف طلب مد ميعاد استحقاق الدين املقدم من قبل املدين ،ويف هذه احلالة
يكون للدائن احلق يف تسديد قيمة الدين بنفسه للمصرف اذا ما كان حيرص على استمرار العالقة
التجارية مع مدينه ،أو ان يترتك املصرف يالحق املدين وفقاً ألحكام القانون(.)69
اثنيا :املطالبة القضائية

ان حلول املصرف حمل الدائن يف ملكية الدين مبوجب عقد التحصيل يعطي احلق للمصرف ان يطالب
املدين قضائياً بقيمة هذا الدين مستعيناً بكل التأمينات والضماانت اليت تضمن له استرتداد قيمة الدين
الذي انتقل اليه( ، )70اال أن اللجوء اىل القضاء يف نطاق التعامالت التجارية وخاصة يف العمليات
االئتمانية ،تكون حمذوره ال يتم اللجوء اليها اال بعد اللجوء اىل وسائل عدة ،وذلك حفاظاً على مسعة
املدين التجارية ،لذلك جيب على املصرف قبل اللجوء اىل القضاء ملطالبة املدين ابلوفاء بقيمة الدين،
ابن يعذر املدين ويعلمه ابن ميعاد استحقاق الدين قد حل ،وذلك خالل سبعة اايم اليت تعقب حلول
ميعاد االستحقاق ،وان مينحه مهله قدرها مدة مماثلة هي(سبعة اايم) للوفاء بقيمة الدين ،قبل توجيه
االعذار الثاين ،وفترتة مماثلة اخرى(سبعة اايم) قبل اعذاره واحاطته علماً ابالجراءات اليت سيتم اختاذها

حبقه يف حالة امتناعه عن الوفاء بقيمة الدين ،وابنقضاء مدة عشرة اايم على ارسال االعذار االخري،
يرسل املصرف انذاره النهائي للمدين يعلمه ابنه سيطالبه قضائياً اذا مل يقم بتسديد قيمة الدين خالل
مدة ال تتجاوز مثانية أايم على ارسال هذا االعذار .

( )69د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص . 279
( )70د .انور سلطان ،املوجز يف النظرية العامة لاللتزام ،ج ،2احكام االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2002 ،ص . 388
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وجتدر االشارة ،ابن املصرف قد يلتزم حىت بعد انتهاء هذه املواعيد بعدم مطالبة املدين قضائياً اال
مبوافقة الدائن االصلي ،واذا مل يوافق االخري على ذلك يكون لزاماً عليه ابن يتحمل الفوائد املترتتبة على
املدة الالحقة على حلول ميعاد االستحقاق ،أو ان يقوم بنفسه بتسديد قيمة الدين.

الفرع الثاين :دفوع املدين يف مواجهة املصرف

ينتقل مبوجب عقد التحصيل دين الدائن الذي يكون بذمة مدينيه اىل املصرف املتعاقد معه ليس مبا
يتمتع به من مزااي ومن أتمينات وتوابع وضماانت ،وامنا ينتقل ايضاً مبا يرد عليه من دفوع ،فيكون
للمدين أن يتمسك يف مواجهة املصرف ابلدفوع اليت كان له أن يتمسك هبا يف مواجهة الدائن
االصلي ،وتنقسم الدفوع اليت يستطيع املدين ان يتمسك هبا يف مواجهة املصرف اىل طائفتني ،دفوع
متعلقة ابلدين حمل عقد التحصيل ،ودفوع مستقلة عن هذا الدين ،ولبيان هذه الدفوع فاننا سنقسم هذا

الفرع اىل الفقرتني االتيتني:
اوال :الدفوع املتعلقة نالدين

يستطيع املدين ان يتمسك يف مواجهة املصرف ابلدفوع اليت تنشأ عن العقد مصدر الدين حمل عقد

التحصيل ،بغض النظر ع ما اذا كانت هذه الدفوع قد ظهرت قبل أو بعد حلول املصرف حمل الدائن يف
ملكية الدين حمل عقد التحصيل ،وذلك الن هذا الدين ينتقل اىل املصرف مبا يرد عليه من دفوع(،)71
وتتعدد الدفوع املتعلقة ابلدين املنتقل ملكيته للمصرف مبوجب عقد التحصيل ،فهناك الدفع الناشئ
للمدين نتيجة لعدم تنفيذ الدائن اللتزاماته الناشئة عن العقد املربم بينهما مصدر الدين حمل عقد
التحصيل ،كعدم تسليم البائع (الدائن) الشيء املبيع للمشترتي (املدين) ،وجيوز للمدين الدفع هبا يف
مواجهة املصرف اذا قدم االدلة املقبولة قانوانً املثبتة لعدم قيام الدائن (البائع) بتنفيذ التزاماته ،لذا حترص
املصارف عادة على احلصول على واثئق ومستندات تثبت أن الدائن قام بتسليم الشيء املبيع للمدين
واصبح بذلك مستحق للثمن ،وذلك لتاليف الدفع بعدم التنفيذ يف مواجهته من جانب املدين.
ويستطيع املدين ا لتمسك هبذه الدفوع يف مواجهة املصرف حىت ولو م اكتشافها بعد انتقال الدين
لألخري مبوجب عقد التحصيل ،فاذا اكتشف املدين عيباً خفياً يف الشيء املبيع بعد مضيء مدة من
استالم املبيع وانتقال الدين املتمثل يف (مثن املبيع) الذي بذمته ملصلحة البائع (الدائن ) اىل املصرف
مبوجب عقد التحصيل ،فان املدين يستطيع الدفع ابملطالبة ابنقاص الثمن أو بفسخ عقد البيع يف

( )71د .علي مجال الدين عوض ،االعتمادات املصرفية وضماانهتا ،املرجع السابق ،ص . 133
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مواجهة البائع (الدائن) وهي دفوع ميكن ااثرهتا يف مواجهة املصرف ( )72وفقاً للقواعد العامة( ،)73اليت
تقرر أن الدين ينتقل مبا له من ضماانت واتمينات ،وما يتعلق به من دفوع.
كذلك فان املدين يستطيع ان يتمسك يف مواجهة املصرف ابنه سبق وان سدد قيمة الدين للدائن،
ويشترتط لالحتجاج هبذا الدفع ،ان يكون املدين قد قام بذلك حبسن نية ،وقبل علمه حبلول املصرف
حمل الدائن يف ملكية هذا الدين مبوجب عقد التحصيل ،اما اذا م الوفاء من قبل املدين بعد علمه هبذا
احللول ،فانه يعترب سيء النية ،وال يعترب وفائه مربائً لذمته جتاه املصرف ويلزم بتسديد قيمة الدين

للمصرف مرة أخرى.
كذلك ميكن للمدين ان يدفع مطالبة املصرف ،بعدم علمه حبلول االخري حمل الدائن يف ملكية الدين
املترتتب بذمته ،كما يف حالة عدم اعالمه هبذا احللول من قبل الدائن ،أو اعالمه لكن بطريقة غري
واضحة ال تدل بصورة قاطعة على وقوع هذا احللول ،ولذلك رأينا ابنه جيب ان يكون اعالم الدائن
املدين هبذا احللول بصورة واضحة وصرحية ال تدع جماالً للشك حول وقوع هذا احللول لدى املدين ،أو
ابن يدع جمال لالخري يف التحا يل يف عدم علمه به ،لذا جيب ان تقرر املسؤولية العقدية على الدائن أذا
قصر أو امهل يف اعالم املدين حبلول املصرف حمله يف ملكية الدين الذي بذمة االخري مبوجب عقد
التحصيل ،ونرى ابن على املصرف ان يقوم بنفسه ابعالم املدين هبذا احللول لكي ال يدعي عدم العلم
به .
اثنيا :الدفوع الغري متعلقة نالدين
يستطيع املدين أن يتمسك يف مواجهة املصرف ابنقضاء الدين املترتتب بذمته ملصلحة الدائن املتعاقد مع
املصرف حمل عقد التحصيل ،سواء كان انقضاء هذا الدين ابلوفاء أو ابالبراء أو ابلتقادم أو
ابملقاصة( ،)74بيد أن أسباب انقضاء الدين هذه ال متثل دفوعاً للمدين يستطيع ان يتمسك هبا يف
مواجهة املصرف ،اال اذا كانت قبل انتقال الدين من الدائن اىل املصرف مبوجب عقد التحصيل ،اما اذا
كانت هذه الدفوع قد نشأت بعد انتقال الدين فان املدين ال يستطيع ان يتمسك هبذه الدفوع يف
مواجهة املصرف ،ذلك ألن حلول املصرف حمل الدائن يف ملكية الديون مبوجب عقد التحصيل ال
يعطي للمصرف املويف جتاه املدين أكثر مما للدائن االصلي جتاه املدين ،فاذا نشأ يف ذمة الدائن دين
ملصلحة املدين ،كان لالخري احلق يف املطالبة ابجراء املقاصة بني الدينني ،فاذا قام الدائن ابلتعاقد مع

( )72د .عبد العايل صا ح حممد ،الوفاء مع احللول ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بغداد ،1998 ،ص . 139
( )73املادة( )381من القانون املدين العراقي .
( )74د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،القانون املدين ،ج ،2احكام االلتزام ،املرجع السابق ،ص . 330
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احد املصارف على حتصيل ديونه اليت بذمة مدينه قبل اجراء املقاصة القانونية( ،)75فان املدين يبقى له
احلق ابلتمسك يف طلب اجراء املقاصة بني الدينني يف مواجهة املصرف ،وذلك النه اذا كان من
املمكن اجراء املقاصة القانونية بني املدين والدائن قبل تعاقد االخري مع املصرف يف حتصيل دينه الذي
بذمة مدينه ،فان الدفع ابجراء هذه املقاصة ميكن للمدين ان يتمسك به يف مواجهة املصرف بعد واقعة
حلول االخري حمل الدائن يف ملكية الدين مبوجب عقد التحصيل(.)76
وابملقابل فانه اذا حل املصرف حمل الدائن يف ملكية الدين الذي يكون لالخري يف ذمة املدين مبوجب
عقد التحصيل ،فال ميكن للمدين ان يطالب ابجراء مقاصة قانونية بني هذا الدين الذي دخل يف ذمة
املصرف مبوجب هذا العقد ،ودين نشأ يف ذمة الدائن املتعاقد ملصلحة املدين بعد ذلك ،الن املقاصة
القانونية تستوجب وجود ديون متقابلة ومتبادلة يف ذمة ذات الطرفني ،وهو ما الميكن ان يتحقق يف
مثل هذه احلالة ،الن الدين الذي كان للدائن يف ذمة مدينه قد خرج من ملكية الدائن وحل حمله
املصرف مبوجب عقد التحصيل املربم بينهما ،مبا يستحيل اجراء مقاصه قانونية مبوجبها ينقضي هذا
الدين مع دين ترتب ملصلحة املدين يف ذمة الدائن املتعاقد يف اتريخ الحق( ،)77وينبغي ذلك أن يكون
اتريخ حلول املصرف حمل الدائن يف ملكية الدين مبوجب عقد التحصيل اثبتاً ،لكي نستطيع ان نعرف
ما اذا كان الدين الذي نشأ يف ذمة الدائن املتعاقد ملصلحة املدين بعد أم قبل احللول ،ومن مث نستطيع
ان حندد مدى امكانية اجراء املقاصة القانونية بني الدين الذي بذمة الدائن ،والدين الذي بذمة املدين
من عدمها ،وابالمكان اثبات هذا التاريخ بكافة طرق االثبات ،وعادة ما يتم الرجوع اىل اتريخ ابرام

عقد حتصيل الديون ملعرفة اتريخ حلول املصرف حمل الدائن يف ملكية الديون اليت بذمة املدين .
واذا استطاع املدين ان يرد مطالبة املصرف بقيمة الدين حمل عقد التحصيل ،وذلك ابثبات انقضاء هذا
الدين أبي وسيلة من الوسائل ،كسبق وفاء املدين بقيمة هذا الدين للدائن أو ابإلبراء أو ابملقاصة ،فان
هذا املصرف حيق له ان يرجع على الدائن ملطالبته بقيمة هذا الدين مبوجب دعوى استرتداد غري
مستحق ،كأحد تطبيقات نظرية الكسب دون سبب ،وذلك ألنه من املقرر ان املصرف اذا كان
يكتسب مبوجب عقد التحصيل ديون الدائن املتعاقد معه اليت بذمة مدينيه مبا يتمتع به من أتمينات
وضماانت ،وابملقابل يفقد حقه ابلرجوع على الدائن املتعاقد معه يف حالة عدم متكن املصرف من
احلصول على قيمة الدين من املدين عند حلول ميعاد االستحقاق سواء كان ذلك بسبب تعنت االخري
( )75تنص املادة( ) 408من القانون املدين العراقي على انه " املقاصة ،هي اسقاط دين مطلوب لشخص من غرميه يف مقابل دين مطلوب من ذلك الشخص لغرميه" ،تقابلها املادة( )362من القانون املدين
املصري.
( )76د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص .574
( )77د .عبد الرزاق امحد السنهوري ،املرجع السابق ،ص. 888
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يف الوفاء أو افالسه أو اعساره ويف مجيع احلاالت اليت ال يتمكن املصرف من استيفاء قيمة الدين من
املدين ألسباب ال تتعلق ابلدائن ،اال ان املصرف على الرغم من ذلك يبقى حمتفظاً ابحلق يف رفع دعوى
يف مواجهة الدائن املتعاقد معه يطالبه برد قيمة هذا الدين املدفوع له من املدين دون وجه حق ،يف
احلاالت اليت يتبني فيها ان الدين حمل عقد التحصيل منعدم كلياً أو جزئياً(.)78

اخلامتة
توصلنا يف هناية هذه الدراسة إىل النتائج االتية ،ونسعى اىل تقدمي بعض التوصيات ،وكما أييت:
أوال :النتائج
 .1عقد حتصيل الديون هو عقد بني املصرف والدائن يلتزم مبوجبه املصرف بتسديد ديوان الدائن قبل
مواعيد استحقاقها ،مقابل مبالغ العموالت والفوائد على الديون احملالة اليه ،مع عدم رجوعه على
الدائن يف حال تعثر حتصيلها.
 .2ان عقد حتصيل الديون هو ثنائي األطراف حيث يربم العقد بني الدائن واملصرف ،وجيب ان يكون
املصرف اجنيب عن العالقة اليت تربط الدائن ابملدين ،ويعد هذا العقد وسيلة من وسائل التمويل
احلديثة اليت تدعم املشروعات الصغرية واملتوسطة اليت قدرهتا املالية حمدودة للنهوض هبا وتطوير
معامالهتا من خالل توفري السيولة النقدية هلا.
 .3الميكن التسليم ابن طبيعة عقد حتصيل الديون هو جتديد بتغري الدائن ،وذلك الن اهم االاثر اليت
تترتتب على التجديد هي انقضاء االلتزام األصلي ونشوء التزام جديد ،ومقتضى هذا االنتقال ان
يزول الدين ابصله وتوابعه ،وابلتايل اليست طيع املدين ان حيتج على الدائن اجلديد ابلدفوع اليت كان
يتمسك هبا جتاه الدائن االصلي ،أي ان التجديد احد طرق انقضاء االلتزام وليس انتقاله.
 .4نؤيد تكييف عقد حتصيل الديون على انه حلول اتفاقي ،اما فيما يتعلق بعدم جواز ان يكون
رجوع املويف على املدين بقدر اكرب من قيمة مادفعه للدائن ،االمر الذي يتعارض مع نسبة الفائدة
او العمولة اليت حيصلها املصرف ،وقد جاء النص يف احللول االتفاقي ملنع املضاربة ،اال ان املصرف
يف عقد حتصيل الديون وفقا للفن القانوين للحساب اجلاري فانه يزيل هذا التعارض ،حيث ان
املصرف يف الغالب الخيصم العمولة او الفائدة من مبلغ االعتماد املقدم اىل الدائن(العميل) وامنا
يقيد االعتماد كامال يف جانب الدائن ،ويقيد الفائدة او العمولة يف اجلانب املدين ،ولكي يتفادى
املصرف قاعدة احللول اليشمل سوى املبلغ الذي م الوفاء به ،فانه يقيد املبلغ كامل يف حساب
( )78د .علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،املرجع السابق ،ص .576
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العميل ،ليستطيع الرجوع على املدين بقيمته كاملة ،بينما يتقاضى املصرف العمولة والفوائد ويقيدها
بقيد اجلانب املدين من احلساب.
 .5ميكن للمدين ان يدفع مطالبة املصرف ،بعدم علمه حبلول االخري حمل الدائن يف ملكية الدين
املترتتب بذمته ،كما يف حالة عدم اعالمه هبذا احللول من قبل لدائن ،أو اعالمه لكن بطريقة غري
واضحة ال تدل بصورة قاطعة على وقوع هذا احللول.
 .6يلتزم الدائن بتقدمي املعلومات للمصرف وهذا االلتزام منسجم مع املبادئ العامة اليت كانت وراء
ابتكار عقد حتصيل الديون ،اذ ان املصرف مهما كان لديه من معلومات أو من مصادر للحصول
على معلومات ،لن يستطيع احلصول على كافة املعلومات املتعلقة ابلدين حمل عقد التحصيل ،أو
املتعلقة ابملركز املايل للمدينني ،مامل يتعاون الدائن نفسه مع املصرف يف أتمني تلك املعلومات ألن
الدائن يرتبط مع املدين مبعامالت جتارية مباشرة متكنه من معرفة مركزه املايل واسلوبه يف التعامل مع
زابئنه ومصداقيته.
 .7يلتزم املصرف بعدم الرجوع على الدائن يف حال تعثر احلصول على الدين من املدين ،بسبب افالس
املدين او اعساره او بسبب قوة قاهرة اال إذا وجد اتفاق يف العقد على خالف ذلك ،النه ضمان
يقع قبل حصول اخلطر ،فال ينتظر اإلخفاق من املدين يف تنفيذ التزامه حىت يقوم الضمان.
 .8للمصرف احلرية التعاقدية الكاملة مع املتقدمني اليه من الدائنني بطلب التعاقد ،وللمصرف احلرية
يف اختيار نوع الديون اليت خيتار حتصيلها ،وله احلرية يف حتديد مبلغ االعتماد املمنوح للدائن.
 .9يلتزم الدائن بضمان وجود الدين يف ذمة مدينه ،ويفرض عليه عدم خلق ديون ومهية يف ذمة
اشخاص معينني ابعتبارهم مدينني له هبذه الديون ،بغية احلصول على متويل نقدي اعتماداً على
احتمال حتسني احواله املستقبلية وقيامه برد االئتمان للمصرف ،فاذا وجد املصرف أن الديون حمل
عقد التحصيل غري موجوده ،أو انقضت بوفاء املدين للدائن ،كان له ان يرجع على الدائن ملطالبته
بقيمتها والتعويض عما حلق ابملصرف من اضرار نتيجة حتويل الدائن اليه ديون م الوفاء هبا او غري

موجودة استناداً لقواعد االثراء بال سبب.

اثنيا :التوصيات

نوصي املشرع يف العراق ،بتعديل القانون املدين ،او تشريع قانون خاص ينظم احكام عقد حتصيل

الديون ويوضح ااثره على ان يتضمن نصوصاً قانونية تعاجل احملاور الرئيسية اآلتية:
 .1نص صريح يلزم املصرف ابحلصول على ترخيص خاص من اجلهة املختصة يف الدولة ملمارسة مثل
هذا النوع من النشاط املصريف واملايل ،وان حيدد يف هذا الترتخيص مقدار االعتماد املخول
للمصرف ،والسقف األعلى لالعتماد املمنوح لكل دائن.
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 .2نص صريح يلزم املصرف إبعالم املدين حبلول املصرف حمل الدائن يف ملكية الدين الذي بذمة
االول مبوجب عقد التحصيل ،وان يكون االعالم بصورة واضحة وصرحية ال تدع جماالً للشك حول
وقوع هذا احللول لدى املدين ،أو ابن يدع جمال لألخري يف التحايل يف عدم علمه به ،على ان
يكون االعالم بورقة رمسية واترخيها سابق على اتريخ استحقاق الوفاء.
 .3نص صريح يلزم الدائن ابن يقدم كل ديونه الناشئة عن ممارسة نشاطاته اىل املصرف الذي ابرم معه
عقد حتصيل الديون فقط ،والحيق للدائن تقدمي بعض من ديونه اىل مصرف اخر ،لكي يتيح
للمصرف توزيع املخاطر بني الديون ذات املخاطر املرتفعة والديون ضعيفة املخاطر.
 .4نص صريح يلزم الدائن إبعالم املصرف ابملعلومات املتعلقة ابلدين حمل عقد التحصيل ،واملعلومات
املتعلقة ابملركز املايل للمدينني ،فاملصرف لن يستطيع احلصول على كافة املعلومات مهما كان لديه
من معلومات أو من مصادر للحصول على معلومات اال اذا اعلمه الدائن نفسه بتلك املعلومات
ألن االخري يرتبط مع املدين مبعامالت جتارية مباشرة ،تسمح له من معرفة مركزه املايل ومصداقيته
واسلوبه يف التعامل مع زابئنه.
 .5نص صريح يلزم الدائن بضمان وجود الدين يف ذمة مدينه ،واذا وجد املصرف أن الديون حمل عقد
التحصيل غري موجودة ،أو انقضت بوفاء املدين للدائن ،حيق للمصرف مطالبة الدائن بقيمتها
فضال عن تعويض االضرار اليت حلقت ابملصرف.
 .6نص صريح يلزم املصرف بعدم الرجوع على الدائن يف حال تعثر احلصول على الدين من املدين،
بسبب افالس املدين او اعساره او بسبب قوة قاهرة  ،الن احلق يف املطالبة ابلدين انتقل اىل
املصرف ،وهو ينتقل بكل صفاته وتوابعه وأتميناته ،مما ميكن املصرف من مطالبة املدين عند
استحقاق الدين ،ويعد هذا االنتقال الضمان احلقيقي ملنح االئتمان من قبل املصرف.
 .7نص صريح يلزم املصرف ابحملافظة على سرية مجيع املعلومات اليت حصل عليها نتيجة االطالع
على الواثئق واملستندات واالوراق املثبتة للديون اليت للدائن يف ذمة مدينيه املقدمة اليه لتحصيلها
مبوجب عقد التحصيل ،سواء كانت تلك املعلومات املتعلقة ابملركز املايل والسمعة التجارية
ونشاطات الدائن ومقدار ديونه وتواريخ استحقاقها وضماانهتا ،او متعلقة أبمساء املدينني وعناوينهم
ومقدار الدين املترتتب بذمتهم.
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د .ابراهيم ممدوح زكي ،اجلوانب القانونية لعقود التمويل املصريف ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1996 ،
د .امحد عبد الرمحن امللحم ،د .حممود امحد الكندري ،عقد التمويل وعمليات التوريق ،جملس النشر العلمي،
الكويت.2004 ،
د .امحد كامل سالمة ،احلماية اجلنائية السرار املهنة ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1988 ،
د .أشرف وفا حممد ،حوالة احلق يف نطاق العالقات اخلاصة الدولية ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.
د .أكرم ايملكي ،القانون التجاري وفقا لقانون التجارة رقم  149لسنة  ،1970مطبعة العاين ،بغداد.1972 ،
د .الياس انصيف ،العقود االئتمانية ،احتاد املصارف العربية ،دون انشر ،بريوت.1996،
د .الياس انصيف ،الكامل يف قانون التجارة ،ج ،3عمليات املصارف ،منشورات عابدين ،بريوت.1986 ،
د .أمني حممد حطيط ،القانون املدين ،املوجبات أنواعها ومصادرها العقد واملسؤولية العقدية واملسؤولية املدنية
التقصريية ،دار املؤلف اجلامعي ،صيدا.2006 ،
د .انور سلطان ،املوجز يف النظرية العامة لاللتزام ،ج ،2احكام االلتزام ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2002 ،
د .جبار صابر طه ،احكام احلساب اجلاري وتطبيقاته املصرفية على ضوء قانون التجارة رقم ( )30لسنة
 ،1984ط ،1مطبعة الشعب ،بغداد.1988 ،
د .حسن حسين ،عقود اخلدمات املصرفية ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1983 ،
د .حسن علي الذنون ،النظرية العامة لاللتزامات ،دون انشر ،بغداد.1976 ،
د .محدي عبد املنعم ،العمليات املصرفية يف قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم ( )18لسنة  1993لدولة
االمارات العربية املتحدة ،ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.1994،
د .رضا السيد عبد احلميد ،النظام املصريف وعمليات البنوك وفقاً لقانون البنوك رقم ( )37لسنة  1992وقانون
التجارة رقم ( )17لسنة  ،1999ط ،1دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
د .زاهر سليمان حيدر ،الضماانت املصرفية التعاقدية ،احتاد املصارف العربية.1989 ،
د .سعيد مبارك ،احكام قانون التنفيذ ،املكتبة القانونية ،بغداد.2013 ،
د .عبد احلي حجازي ،النظرية العامة لاللتزام ،ج ،2احكام االلتزام ،املطبعة العاملية ،القاهرة.1960 ،
د .عبد الرزاق امحد السنهوري ،الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد ،نظرية االلتزام بوجه عام ،ج،3
األوصاف ،احلوالة ،االنقضاء ،ط ،3هنضة مصر ،القاهرة.2011 ،
د .عبد الستار اخلويلدي ،خصم الديون ،جملة الدراسات املالية واملصرفية ،اجمللد  ،5العدد ،2السنة.1997 ،5
د .عبد العايل صا ح حممد ،الوفاء مع احللول ،اطروحة دكتوراه ،كلية القانون ،جامعة بغداد.1998 ،
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د.عبد القادر العطري ،سر املهنة املصريف يف التشريع األردين ،ط ،1دار الثقافة ،عمان.1996 ،
د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،القانون املدين ،ج ،2احكام االلتزام ،ط،2
املكتبة القانونية ،بغداد.2008 ،
د .عبد اجمليد احلكيم ،أ .عبد الباقي البكري ،أ.م حممد طه البشري ،الوجيز يف نظرية االلتزام ،ج ،1مصادر
االلتزام ،مكتبة السنهوري ،بغداد.2012 ،
د .عبد املنعم حسين ،العقود املصرفية ،انعقادها وشروط صحتها ،القاهرة.1989 ،
د .علي البارودي ،القانون التجاري ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2004 ،
د .علي مجال الدين عوض ،االعتمادات املصرفية وضماانهتا ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1994 ،
د.علي مجال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية يف قانون التجارة اجلديد وتشريعات البالد
العربية ،ط ،3دار النهضة العربية ،القاهرة.2000 ،
د .حممود عبد الرمحن حممد ،احللول الشخصي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1998 ،
د .حمي الدين إمساعيل علم الدين ،موسوعة اعمال البنوك ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1987 ،
د .مصطفى العوجي ،القانون املدين ،ج ،1العقد مع مقدمة يف املوجبات املدنية ،مؤسسة حبسون ،بريوت،
.1995
د .نبيل إبراهيم سعد ،حنو قانون خاص ابالئتمان ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1995 ،
د .نزيه حممد الصاد ق املهدي ،االلتزام قبل التعاقدي ابالدالء ابلبياانت املتعلقة ابلعقد وتطبيقاته على بعض
أنواع العقود ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1990 ،
د .هاين حممد دويدار ،العقود التجارية والعمليات املصرفية ،دار اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية.1994 ،

اثنيا :القوانني
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القانون املدين املصري رقم ( )131لسنة  1948املعدل.
القانون املدين العراقي رقم ( )40لسنة  1951املعدل.
قانون البنك املركزي العراقي رقم( )64لسنة  1976املعدل.
قانون االثبات العراقي رقم( )107لسنة  1979املعدل.
قانون التجارة العراقي رقم( )30لسنة  1984املعدل.
القانون املدين الفرنسي ابللغة العربية ،طبعة دالوز.2009 ،
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