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األثر التجديدي للحساب اجلاري
م.م .يوسف عودة غانم
كلية القانون –جامعة البصرة

المقدمة
ٌُعد الحساب الجاري من اشهر و أهم الحسابات
المصرفٌة فً مختلف األنظمة القانونٌة المقارنة ،
كما ٌمثل عقداً ٌلتزم بموجبه طرفاه بتسوٌة الدٌون
الناشئة بٌنهما خالل فترة تشغٌل الحساب الجاري
تسوٌة شاملة مرة واحدة عوضا ً عن تسوٌة كل دٌن
على حدة ؛ و تبدأ عملٌة تشغٌل الحساب من تارٌخ
دخول أول دٌن فً الحساب و تستمر لحٌن غلق ذلك
الحساب  ،وخالل فترة التشغٌل تخضع الدٌون
الداخلة فً الحساب الجاري آلثار هذا الحساب والتً
مساو للمدفوع ،
تتمثل فً حق الدافع فً ائتمان
ٍ
وعدم تجزئة الدٌون الداخلة فً الحساب الجاري ،
فضالً عن تجدٌد الدٌون الداخلة فٌه بفعل األثر
التجدٌدي للحساب الجاري .
ومما الشك فٌه إنّ األثر التجدٌدي ٌُعد من اخطر
تلك اآلثار لما ٌرتبه من تغٌٌر فً طبٌعة الدٌون
الداخلة فً الحساب الجاري وخصائصها بحٌث
ٌفقدها استقاللها وصفاتها و تصبح مجرد مفردات
دائنة او مدٌنة تلتصق بالحساب الجاري برابطة
قوٌة  ،تجعله خاضعا ً الحكام هذا األخٌر .
وإذا كانت الدراسات و األبحاث القانونٌة قد
اهتمت بدراسة موضوع الحساب الجاري و أحكامه
نظراً لما ٌتمتع به من أهمٌة خاصة  ،إال إن البحث
فً األثر التجدٌدي لذلك الحساب و الخوض فٌه على
نحو متكامل قد عانى من نقص واضح فً إطار ما
تضمنته تلك الدراسات و األبحاث  ،و كان ذلك من
جملة ما شدنً الى اختٌاره موضوعا ً لهذه الدراسة
.
ولغرض دراسة موضوع األثر التجدٌدي للحساب
الجاري من هذه الجهة بصورة مفصلة فان األمر
ٌقتضً تقسٌمه على مبحثٌن ٌ :تناول األول مفهوم
األثر التجدٌدي من حٌث التعرٌف به وبٌان مزاٌاه ،
وكذلك تحدٌد األساس القانونً لتغٌٌر صفة
المدفوعات بعد دخولها فً الحساب الجاري ؛ أما
المبحث الثانً فسوف ٌُخصص الحكام األثر

التجدٌدي فً بٌان النتائج المترتبة على هذا األثر
فضالً عن بٌان االستثناتات الواردة على تلك النتائج
.
إنّ البحث فً االمور التً ذكرناها سٌتم بالمقارنة
بٌن قانون التجارة العراقً وغٌره من القوانٌن التً
سٌتم التعرض إلٌها الحقا ً .
وفً كل ذلك نطلب من هللا تبارك وتعالى العون و
السداد .
المبحث األول
مفهوم األثر التجدٌدي للحساب الجاري
إنّ المـدفوعات بعد دخولها الحساب الجاري
تتحول الى مجرد مفردات حسابٌة فً ذلك الحساب ،
بمعنى إنها تفقد صفتها و استقاللها و ذاتٌتها بفعل
قاعدة تجدٌد المدفوعات أو ما ٌطلق علٌها األثر
التجدٌدي للحساب الجاري  ،و ٌقتضً التعرف على
مفهوم هذا األثر تعرٌفه و بٌان مزاٌاه و تحدٌد
األساس القانونً لتغٌٌر صفة المدفوعات بعد
دخولها الحساب الجاري ؛ وهذا ما سنتناوله فً
المطلبٌن اآلتٌٌن -:
المطلب األول :تعرٌف األثر التجدٌدي للحساب
الجاري و مزاٌاه :
نقسم هذا المطلب على فرعٌن ُنخصص األول
منهما لتعرٌف األثر التجدٌدي للحساب الجاري فً
حٌن ُنخصص الفرع الثانً لبٌان مزاٌاه -:
الفرع األول  :تعرٌف األثر التجدٌدي للحساب
الجاري :
لقد أورد كتاب القانون التجاري عدة تعارٌف
بشأن األثر التجدٌدي فً الحساب الجاري وتلك
التعارٌف تكاد تكون متقاربة فً المضمون وان
اختلفت فً األلفاظ :
فقد عرفه البعض بانه (فقدان الدٌون المقٌدة فً
الحساب الجاري لصفاتها األصلٌة وكٌانها الذاتً
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لٌحل محلها قٌد فً الحساب طرفاه الدائن
والمدٌن)[ٔ]؛ كما ُعرف بانه (تحول الدٌن الى
مجرد مفرد ٌندمج فً الحساب الجاري وٌمتـنع على
الدافع المطالبة بالمدفوع  ،وٌقتصر حقه على
المطالبة بالرصٌد عند قفل الحساب )[ٕ]؛ فً حٌن
عرفه البعض اآلخر بانه (فقدان المدفوع لذاتٌته
وصفاته الخاصة التً كانت له قبل القٌد وتحوله الى
مفرد من مفردات الحساب مع اكتسابه لصفة جدٌدة
باعتباره جزتاً من الحساب ولٌس وفاتاً من الدافع
الى القابض)[ٖ].
بٌنما ٌرى جانب آخر بان المقصود من األثر
التجدٌدي هو (أن ٌترتب على دخول المدفوع فً
الحساب الجاري فقدان ذلك المدفوع خصائصه
وكٌانه المستقل فٌتحول حال قٌده الى مجرد مفرد
فً الحساب الجاري بحٌث ٌندمج مع غٌره من
مفردات الحساب و ٌنتج عنها جمٌعا ً دٌن واحد عند
غلق الحساب وهو دٌن الرصٌد)[ٗ].
كما ساهم القضات فً تعرٌف األثر التجدٌدي فقد
جات فً قرار لمحكمة القاهرة االبتدائٌة بتارٌخ
 ٔ6ٙٓ/ٕٔ/ٙبان (المقصود باألثر التجدٌدي
للحساب الجاري هو إنّ كل دٌن ٌدخل فٌه ٌفقد
ذاتٌته و عناصره  ،فٌنتفً بذلك هذا الدٌن بمقوماته
وٌحل محله دٌن جدٌد  ،هو الرصٌد النهائً للحساب
 ،و ٌكتسب الدٌن الجدٌد صفات الحساب الجاري
فٌختلف عن الدٌن األول فً سببه بحٌث ٌفقد الدائن
حقه الناشئ عن العقد األصلً و ٌخضع فً ادعائه
الحكام هذا الحساب  ،كما ٌكتسب الدٌن الجـدٌد
طبٌعة الحساب الذي ٌدخله من حٌث صفته المدنٌة
أو التجارٌة )[٘] .
و ٌُالحظ على التعارٌف السابقة تركٌزها على
بعض أحكام األثر التجدٌدي دون البعض اآلخر مما
جعلها قاصرة عن اإلحاطة بجمٌع تلك األحكام على
العكس مما ذهبت الٌه محكمة القاهرة االبتدائٌة فً
تعرٌفها له  ،والذي نرى اعتماده  ،كونه متضمنا ً
لمختلف أحكام األثر التجدٌدي .
تجدر اإلشارة الى إن األثر التجدٌدي  ،شأنه شأن
أحكام الحساب الجاري االخرى  ،قد نشأ نشأة عرفٌة
فً أحضان المصارف و لمدة طوٌلة من التجربة
األمر الذي فرض نفسه  ،بفعل ضغط الحاجة الفعلٌة
وتطور العرف المصرفً فً هذا الشأن  ،على
القضات مما اضطره لألخذ بأحكامه  ،وٌرى جانب
من الفقه إن أول حكم طبق فكرة التجدٌد داخل
الحساب الجاري صـدر عـن محكمة ()Orleans
الفرنسٌة بتارٌخ ٗٔ ]ٙ[ ٔ4ٗ7/7/؛ و قد اختلفت
التشرٌعات التجارٌة فً مسألة تقنٌن أو عدم تقنٌن
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األثر التجدٌدي ضمن أحكام الحساب الجاري و
ظهرت ثالثة اتجاهات بهذا الصدد :
االتجاه األول لم ٌورد نصوصا ً تنظم أحكام األثر
التجدٌدي فً الحساب الجاري و ٌتمثل هذا االتجاه
بقانون التجارة الفرنسً النافذ الصـادر عام ٔ4ٓ7
 ،و قانون التجارة المصري النافذ رقم  ٔ7لسنة
 ٔ666؛ اما االتجاه الثانً فانه توسع فً تنظٌم
أحكام األثر التجدٌدي  ،إذ رتب على دخول الدٌن فً
الحساب الجاري فقدانه لصفاته الخاصة و كٌانه
الذاتً  ،فال ٌعود بعد ذلك قابالً على حدة للوفات و ال
للمـقاصة و ال للمداعاة و ال إلحـدى طرق التنفٌذ و
ال للسقوط منفردة بالتقادم  ،و ٌتمثل هذا االتجاه
بقانون التجارة اللبـنانً (المادة ٖٖٓ) و قانـون
التجارة السوري (المادة  ) 64و قانون التجارة
األردنً (المادة ٔٔٔ) وقانون التجارة الكوٌتً
(المادة ٘. )ٖ6
أما االتجاه الثالث فقد نظم أحكام األثر التجدٌدي
إال انه ضٌق من نطاقه و ٌتمثل هذا االتجاه بقانون
التجارة العراقً  ،فقد نصت المادة ( )ٕٔ6منه على
انه ((ٌعتبر الدٌن قبل عقد الحساب الجاري قد ُجدد
إذا أُدخل الى الحساب الجاري باتفاق الطرفٌن وال
تسري على هذا الدٌن قواعد التقادم و الفوائد التً
كانت تسري علٌه قبل قٌده فً الحساب)) ٌُ .ستشف
من هذا النص إن المشرع العراقً قد جعل نطاق
األثر التجدٌدي قاصراً على التقادم و الفوائد فقط ،
كما انه قصر التجدٌد على الدٌون التً تدخل فً
الحساب الجاري باتفاق الطرفٌن بشرط وجودها قبل
إبرام عقد الحساب الجاري [ ]7؛ وهنا ٌنبغً
االلتفات الى مسألة ضرورٌة مفادها إن التجدٌد لٌس
هو محل االتفاق بٌن طرفً الحساب بل االتفاق
ٌنصب على إدخال الدٌن السابق على الحساب
الجاري فً الحساب  ،فمتى ما تم ذلك االتفاق اصبح
الدٌن خاضعا ً بالضرورة الحكام عقد الحساب الجاري
ومن أهمها تجدٌد ذلك الدٌن دون حاجة الى االتفاق
على إخضاعه لألثر التجدٌدي بعد دخوله
الحساب[]4؛ على خالف ما ٌصوره البعض من
الفقه من إنّ تجدٌد الدٌن بعد دخوله الحساب الجاري
أو عدم تجدٌده ٌتوقف على إرادة طرفً الحساب
[.]6
الفرع الثانً :مزاٌا األثر التجدٌدي :
ٌحقق األثر التجدٌدي للحساب الجاري العدٌد من
المزاٌا منها -:
أوالً -:تحقٌق غاٌة الحساب الجاري فً تفادي تعدد
التسوٌات و أرجائها لتسوٌة واحدة عند غلق
الحساب-:
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ٌثٌر التعامل التجاري بٌن التجار العدٌد من
العملٌات التجارٌة المتبادلة و المستمرة  ،و بدالً من
تسوٌة كل عملٌة على حدة و ما تثٌره هذه التسوٌة
من ضٌاع فً الوقت و ما تتطلبه من نفقات و مشقة
فً السعً الستٌفات كل دٌن لوحده ؛ لذا فقد آثر
التجار اللجوت الى الحساب الجاري لتسوٌة مجمل
عالقاتهم التجارٌة المتتابعة دفعة واحدة ؛[ٓٔ] و
لقد أشار المشرع التجاري لهذه الغاٌة عند تعرٌفه
للحساب الجاري بالقول (و أن ٌستعٌضا عن تسوٌة
هـذه الدٌون كل دفعة على حدة بتسوٌة نهائٌة ٌنتج
عنها رصٌد الحساب عند غلقه)[ٔٔ].
إال إن هذه الغاٌة ال تتحقق طالما بقً المدفوع
الناجم عن كل عملٌة تجارٌة و المقٌد فً الحساب
الجاري محتفظا ً بذاتٌته و استقالله  ،ذلك الن
الحساب الجاري فً هذه الحالة ال ٌعدو أن ٌكون
مـجرد تمثٌل حسابً لعالقة الطرفٌن  ،أو بعبارة
أُخرى مجرد دلٌل إلثبات حصول العملٌة التجارٌة ،
ٌستلزم أعقابها بتسوٌة فورٌة للحساب بحٌث ٌدفع
المدٌن ما ٌتوجب علٌه للدائن وفقا ً للقواعد
العامة[ٕٔ] ؛ لذا فال بد من قطع الصلة بٌن الحق
قبل دخوله الحساب وبعد دخوله إٌاه وجعل كافة
الحقوق تالقً معاملة واحدة و تكٌٌفا ً واحداً ٌتمثل
بالنظر إلٌها كمفردات فً قائمة الحساب أٌا كان
اصل تلك الحقوق  ،إٌداعا أو سحبا ً أو كان ثمن مبٌع
أو خصما ً لورقة تجارٌة أو غٌر ذلك .
ومن هنا تأتً أهمٌة األثر التجدٌدي فً إذابة
المدفوع فً بوتقة الحساب الجاري و تحوٌله الى
مجرد مفرد دائن أو مدٌن  ،حسب األحوال ٌ ،رتبط
بالحساب الجاري برابطة قوٌة ال ٌمكن معها
المطالبة بذلك المدفوع لوحده  ،و من ثم أمكن
اعتماد أسلوب التسوٌة النهائٌة للعملٌات التً تدخل
الحساب الجاري و ما ٌتمٌز به من البساطة فً
تسوٌة العملٌات المتتابعة مجـتمعة بدالً من تسوٌة
كل منها بصورة منفردة ]ٖٔ[.
ثانٌاً -:األثر التجدٌدي معٌاراً لتمٌٌز الحساب
الجـاري عن الحساب العادي* -:
ظهرت العدٌد من االتجاهات الفقهٌة لتبرٌر تمٌٌز
الحساب الجاري عن الحساب العادي و قد ُطرحت
عدة معاٌٌر لتبرٌر ذلك التمٌٌز منها ( :صفة طرف
الحساب المتعاقد مع المصرف) و (طبٌعة العملٌات
المقٌدة فً الحساب) و (مبدأ عدم التجزئة) و (مبدأ
العمومٌة) فضالً عن مـعٌار (األثر التجدٌدي) ؛ و لما
كانت دراستنا تنصب على األثر التجدٌدي لذا
سنقتصر على استعراض هذا المعٌار دون غٌره من
المعاٌٌر المطروحة األخرى ]ٔٗ[.
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ٌذهب جانب كبٌر من الفقه التجاري الى األخذ
باألثر التجدٌدي كمعٌار للتمٌٌز بٌن الحساب الجاري
و الحساب العادي  ،و ٌرى أنصار هذا المعٌار
ضرورة مالحظة الطبٌعة القانونٌة للمدفوع بعد
دخوله الحساب  :فان فقد المدفوع ذاتٌته و استقالله
و انصهر فً الحساب مشكالً رقما ً ٌشترك فً
استخراج الرصٌد عند وقوع عملٌة المقاصة
جار كون األخٌر
النهائٌة للحساب كنا أمام حساب ٍ
ٌتمٌز بقدرته على امتصاص العملٌات التً تدرج فٌه
و صهرها فً بوتقته لٌحولها بمقتضى نوع من
التجدٌد الى مجرد أرقام حسابٌة تشترك فً
استخراج الرصٌد ؛[٘ٔ]أما إذا بقً المدفوع بعد
أدراجه فً الحساب  ،كما كان قبل أدراجه  ،محتفظاً
بذاتٌته و استقالله دون أن ٌطرأ علٌه أي تغٌٌر كان
الحساب حسابا ً عادٌا ً ]ٔٙ[ ،فالحساب العـادي
_حسب هذا الرأي _ ال ٌعدو أن ٌكون مرآة تعكس
تفصٌالت مالٌة جرت بٌن شخصٌن أو اكثر دون أن
ٌؤثر ذلك على الكٌان المستقل و الممٌز لكل مدفوع
.
ٌُالحظ مما سبق إن وجود األثر التجدٌدي او عدمه
هو الفٌصل فً التمٌٌز بٌن الحساب الجاري و
الحساب العادي  ،جدٌر بالمالحظة إن أنصار هذا
الرأي ٌعتمدون على إرادة المتعاقدٌن فً تحدٌد نوع
الحساب  :فأن قصدا ( المتعاقدٌن ) تسوٌة العملٌة
الحسابٌة الناجمة عن الصفقة  ،التً تمت بٌنهما ،
فوراً و اتخاذ الحساب لمجرد إثبات هذه التسوٌة أو
إلثبات وقوع العملٌة فهو حساب عادي ؛ أما إذا كان
قصدهما من القٌد هو تحوٌل تلك العملٌة الحسابٌة
الى مجرد رقم فً الحساب و فقدها ذاتٌتها حتى تتم
عملٌة التصفٌة النهائٌة فأن الحساب ٌكون حسابا ً
جارٌا ً .
وقد تعرض هذا الرأي النتقادات عدة أهمها -:
ٔ -إن وجود األثر التجدٌدي أو نفٌه ال ٌنهض
معٌاراً للتفرقة بٌن الحسابٌن العادي و الجاري ،
ذلك النه إذا كان الحساب العادي  ،حسب الرأي
الراجح فً الفقه  ،ال ٌُفقِد الذاتٌة األصلٌة للمدفوع
المقٌد فٌه  ،أي إن األخٌر ٌبقى مرتبطا ً بالعالقة
األصلٌة التً نشأ عنها  ،فأن الحساب الجاري كذلك
ال ٌقطع تماما ً صلة المدفوع بالعالقة األصلٌة الناشئ
عنها وجوداً و عدما ً  ]ٔ7[،فال ٌُنظر الى المدفوع
بعد قٌده فً الحساب الجاري كدٌن مستقل مع
صفاته األساسٌة و العٌوب التً تشوبه بحٌث ال
ٌغطً دخول المدفوع فً الحساب الجاري بطالنه و
ال ٌتعارض مع انقضائه بانقضات العقد الذي نشأ
عنه المدفوع و ال مع تخفٌـض قٌمته ؛ فإذا ُحكم بعد
قٌد المدفوع فً الحساب الجاري  ،مثالً  ،ببطالن
العقد الذي نشأ عنه الدٌن أو بفسخه أو إذا ُحكـم
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بتخـفٌض مقداره وجب إلغات قٌده أو تخفٌضه و
تعدٌل الحساب تبعا ً لذلك ] ٔ4[.
ٌٕ -ضٌف الدكتور فائق الشماع انتقاداً آخر مفاده
إنّ األثر التجدٌدي لٌس حكراً على الحساب الجاري
دون الحساب العادي  ،و ٌستدل على ذلك بالقول انه
إذا كان التجدٌد فً الحساب الجاري ٌعنً عدم
سرٌان قواعد التقادم و الفوائد التً كانت تسري
على الدٌن قبل دخوله فً الحساب[ ،]ٔ6فان مثل
هذه الظاهرة تطبق فً مٌدان حساب اإلٌداع العادي
للنقود إذ ٌخضع المدفوع فً هذا الحساب لنظام
تقادم آخر متمٌز عن ذلك التقادم الذي كان ٌسري
على مصدره [ٕٓ] .كما إن الفوائد التً ٌنتجها
الدٌن قبل القٌد فً الحساب العادي لإلٌداع سوف
تقف عن السرٌان بمجرد دخول هذا الدٌن فً حساب
الودٌعة مالم ٌكن هذا الحساب بدوره منتجا ً لفوائد
بمـوجب شرط خاص  ،إذ سٌبدأ سرٌان فوائد اخرى
طبقا ً لهذا الشرط و لٌس طبقا ً لشروط مصدر الدٌن
[ٕٔ].
و على كل حال فأن األثر التجدٌدي ٌبقى معٌاراً
تمسك به العدٌد من فقهات القانون التجاري لتمٌٌز
الحساب الجاري عن الحساب العادي .
المطلب الثانً  :األساس القانونً لتغٌٌر صفة
المدفوعات بعد دخولها الحساب الجاري :
اختلف الفقهات حول األساس القانونً للتغٌٌر
الذي ٌطرأ على الدٌن بعد دخوله الحساب الجاري و
تحدٌد الفكرة التً ٌمكن رده إلٌها و ما إذا كان
أساسه األثر التجدٌدي ام ال  ،فمنهم من ٌرى إن
أساس التغٌٌر لٌس األثر التجدٌدي بل هو (المقاصة
المتتابعة بٌن الدٌون الداخلة فً الحساب ) و منهم
من ٌرى إنّ أساسه هو (التحوٌل و لٌس التجدٌد )
بٌنما ٌرى جانب آخر إن التغٌٌر ناجم عن وجود نوع
من التجدٌد فً الحساب الجاري ؛ و لنجري قدما ً فً
تفصٌل ما أجملناه -:
أوالً  -:فكرة المقاصة المتتابعة ٌ -:رى أنصار هذا
الرأي إن أساس التغٌٌر الحاصل بالمدفوع وجود
مقاصة متتابعة على اعتبار إن الحساب الجاري
ٌقوم على مقاصات متتالٌة بٌن الدٌون المتبادلة
[ٕٕ] ،فكل دٌن ٌقٌد فً الحساب ٌدخل فوراً فً
مقاصة مع الدٌون االخرى المقٌدة فً الجانب اآلخر
من نفس الحساب ؛ ومن ثم فأن جمٌع الدٌون التً
تقٌد فً الحساب تنقضً أول بأول أثنات تشغٌل
الحساب الجاري بفعل مقاصة فورٌة مما ٌؤدي الى
تسوٌتها قبل غلق الحساب.
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وقد تعرض هذا الرأي الى العدٌد من االنتقادات
منها -:
ٔ-إن فكرة المقاصة عاجزة عن تفسٌر التغٌٌر
الحاصل بالمدفوع فً كثٌر من األحٌان ذلك الن
المقاصة تقتضً وجود دٌنٌن متقابلٌن ٌنقضً كل
منهما فً حالة تعادلهما أو ٌنقضٌان بقدر األقل
منهما فً حالة اختالف قٌمتهما [ٖٕ] ،أما فً
الحساب الجاري فقد ٌدخل مدفوع فٌزٌد من الرصٌد
الدائن أو الرصٌد المدٌن  ،كما لو قٌد دٌن عند بدت
فتح الحساب الجاري ؛ أو كما لو كان رصٌد الحساب
مدٌنا ً فً وقت ما بالنسبة ألحد طرفٌه فإذا ما قٌد
مدفوع جدٌد فً الجانب المدٌن لطرف الحساب
المدٌن حٌث ٌتحول الى مفرد حسابً ٌزٌد من
الرصٌد المؤقت المدٌن  ،رغم عدم إمكانٌة تطبٌق
المقاصة فً كل من الفرضٌتٌن السابقتٌن [ٕٗ].
ٕ-إن هذا الرأي ٌتعارض مع نص المادة ()ٕٔ6
من قانون التجارة العراقً التً تأخذ بالتجدٌد وما
ٌترتب علٌه من فقدان الدٌن الداخل فً الحساب
لذاتٌته واستقالله  ،فً حٌن إن األخذ بهذا الرأي
ٌحتم احتفاظ الدٌن بطبٌعته و استقالله و إمكانٌة
المطالبة به بصورة مستقلة .
ٖ-إنّ األخذ بهذا الرأي ٌتعارض كذلك مع المادة
(ٕٕٕ) من قانون التجارة العراقً والتً جات فٌها
عدم جواز المقاصة بٌن مفرد فً الحساب الجاري و
مفرد آخر فً الحساب ذاته .
ٗ-ال ٌترتب على المقاصة فً حالة اختالف مقدار
الدٌنٌن المتقابلٌن عدم استمرار ضمانات الدٌن
األكبر مقداراً وذلك بالنسـبة للفرق بٌن الدٌنٌن  ،فلو
كان مقدار أحد الدٌنٌن -مثالً ( -مائة ألف دٌنار )
وكان مصحوبا ً بتأمٌنات تكفله والدٌن اآلخر مقداره
( ستون ألف دٌنار ) ولم تكـن له تأمٌنات  ،فان
المقاصة تقضً الدٌنٌن بقدر األقل منهما  ،فٌنقضً
الدٌن األقل كله بٌنما ٌنقضً الدٌن األول بقدر (
ستون ألف دٌنار )  ،فٌبقى مـنه ( أربعون ألف دٌنار
) و ٌكون مكـفوالً بنفس التأمٌنات التً كانت تكفل
الدٌن كله [ٕ٘] ،مما ٌعنً إن األخذ بالمقاصة ٌؤدي
الى القول ببقات التأمٌنات الضامنة للدٌن الداخل فً
الحساب الجاري دون حاجة الى اتفاق بشأن ذلك ،
وهذا ٌتعارض مع المادة ( )ٕٕٙمن قانون التجارة
العراقً التً تشترط لبقات التأمٌنات االتفاقٌة ضامنة
للدٌن الداخل فً الحساب ( اتفاق جمٌع ذوي الشأن
صراحة على ذلك ) .
ثانٌا ً  -:فكرة التحوٌل أو فكرة شبه التجدٌد ٌ - :رى
أصحاب هذا الرأي إن التغٌٌر الحاصل فً الدٌن
بدخوله الحساب الجاري لٌس تجدٌداً له  ،إنما هو
مجرد عملٌة تحول ذلك الدٌن الى مفـرد حسابً ،
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ذلك الن التجدٌد وفقا ً ألحكام القانون المدنً ٌقتضً
وجود دٌن جدٌد ٌقابل الدٌن القدٌم  ،وهذا ما ال نجده
فً الحساب الجاري أي انه ال ٌوجد دٌن جدٌد فً
الحساب الجاري ٌحل محل الدٌن المقٌد فٌه [.]ٕٙ
ومن المالحظ إن هذا الرأي ٌتعارض مع نص
المادة (  )ٕٔ6من قانون التجارة العراقً والتً
جات فٌها إشارة صرٌحة للتجدٌد بالقول " ٌعتبر
الدٌن قبل عقد الحساب الجاري قد جدد إذا ادخل الى
الحساب الجاري … " ؛ هذا من جانب ومن جانب
آخر نجد إن أصحاب هذا الرأي لم ٌستقروا على
مصطلح ( التحوٌل ) بل ٌمٌلون الستعمال مصطلح
(التجدٌد) رغم زعمهم بأن مصطلح التحوٌل أدق فً
المعنى من مصطلح التجدٌد ؛ كما انهم ٌنكرون تارة
وجود األثر التجدٌدي فً الحساب الجاري و ٌقرون
تارة اخرى بوجود مثل ذلك األثر وان كان ٌخالف
فً بعض جوانبه التجدٌد الموجود فً القانون
المدنً [. ]ٕ7
بٌنما ٌذهب جانب آخر من الفقه[ ]ٕ4الى تأسٌس
التغٌٌر الحاصل فً المدفوع على أساس نوع من
التجدٌد ٌختلف فً أحكامه عن التجدٌد المعروف فً
القانون المدنً  ،ذلك الن األخٌر ٌتطلب وجود دٌن
جدٌد ٌحل محل الدٌن القدٌم  ،فً حٌن ٌالحظ أنصار
هذا الرأي إن الذي ٌحل محل الدٌن األصلً لٌس
دٌن جدٌد و إنما مجرد مفرد حسابً ٌندمج مع غٌره
من المفردات داخل الحساب وعند نهاٌة الحساب
ٌنشأ دٌن واحد ٌتماسك نتٌجة المقاصة التً تتم بٌن
جمٌع المفردات  ،فهناك إذن فترة بٌن دخول الدٌن
فً الحساب وتـجدٌده وبٌن قفل الحساب ال ٌكون
خاللها الحد الطرفٌن حق تجاه اآلخر .
ثالثاً -:فكرة التجدٌد ٌ -:ذهب جانب كبٌر من الفقه
[ ]ٕ6الى تأصٌل التغٌٌر الحاصل فً المدفوع بعد
دخوله الحساب الجاري على أساس التجدٌد  ،ومما
ٌؤٌد هذا الرأي إن شروط التجدٌد التً تتطلبها
القواعد العامة فً القانون المدنً متوافرة فً
الحساب الجاري [ٖٓ]؛ فهناك دٌن قدٌم ٌتمثل
بالدٌن الناشئ بٌن طرفً الحساب الجاري قبل
دخوله الحساب أٌا ً كان سببه و هناك دٌن جدٌد
ٌتمثل برصٌد الحساب الجاري  ،وهذا الرصٌد إما أن
ٌكون دائنا ً ( فً حالة ما إذا زادت المدفوعات
اإلٌجابٌة ) و أما أن ٌكون مدٌنا ً (فً حالة زٌادة
ٌر إذن حٌث انه
المدفوعات السلبٌة ) ؛ فالدٌن َت َغ َ
قبل دخوله الحساب الجاري كان دٌنا ً فً حٌن اصبح
بعد دخوله الحساب جزتاً من الرصٌد  ،هذا الرصٌد
لم ٌكن قائما ً من قبل بل اصبح موجوداً بعد دخول
المدفوعات فً الحساب الجاري وهو قابالً للتصرف
فٌه[ٖٔ].
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أما فٌما ٌتعلق بشرط اختالف الدٌن الجدٌد عن
الدٌن القدٌم فً عنصر من عناصره المهمة  ،فٌجمع
أنصار هذا الرأي على وجود هذا الشرط بٌد انهم
اختلفوا فً تحدٌد العنصر الذي ٌتغٌر فً الدٌن بعد
دخوله الحساب الجاري :
فٌرى جانب منهم إن ما ٌتغٌر فً الدٌن هو سببه
القانونً [ٕٖ] ،فقبل دخول الدٌن فً الحساب
الجاري كان المدٌن ملتزم بدفع الدٌن األصلً أٌا كان
مصدره وفقا ً الحكام ذلك المصدر أما بعد دخول
الدٌن فً الحساب الجاري فقد اصبح ملتزما ً بتسدٌد
رصٌد الحساب وفقا ً الحكام الحساب الجاري  ،كذلك
الحال بالنسبة للدائن فبعد أن كان له – قبل دخول
دٌنه فً الحساب الجاري – المطالبة بحقه على
أساس مصدر الدٌن األصلً اصبح بعد دخول دٌنه
فً الحساب فاقداً لتلك المطالبة و ال ٌملك إال االدعات
على أساس الحساب الجاري و ٌكون خاضعا ً فً
ادعائه الحكام هذا الحساب [ٖٖ] .
فً حٌن ٌرى جانب آخر من أنصار هذا الرأي
ومنهم الدكتور فائق الشماع إن المفهوم التقلٌدي
للتجدٌد ال ٌسعف فً تبرٌر التجدٌد فً الحساب
الجاري ( فالمدٌن والدائن و محل الدٌن ومصدره )
هً عناصر موجودة فً الدٌن قبل دخوله الحساب
الجاري وهً موجودة فً الرصٌد الناتج عن ذلك
الحساب األمر الذي ٌستدعً ضرورة فهم التجدٌد
بمعنى واسع أو معنى آخر ٌناسب الحساب الجاري
لذا ٌُلزم وجـود عنصر قانونً جدٌد ٌُضاف الى
الدٌن بعد دخوله الحساب الجاري ٌثبت وجود
التجدٌد  ،ذلك العنصر – كما ٌقول الدكتور الشماع
– هو عنصر الدعوى  :فالدٌن قبل دخوله الحساب
لم ٌكن مضمونا ً بدعوى الحساب الجاري فً حٌن
اصبح مضمونا ً بتلك الدعوى بعد دخوله الحساب ،
فالذي تغٌر بالدٌن إذن هو عنصر المسؤولٌة دون
عنصر المدٌونٌة إذ إن األخٌر لم ٌطرأ علٌه أي
تغٌٌر  ،و ٌُشبه ذلك بمسألة الكفٌل قبل الكفالة و
الكفٌل بعد الكفالة ؛ فالكفٌل قبل الكفالة لم تتحقق فً
ذمته عنصر المدٌونٌة وال المسؤولٌة  ،ولكن بعد
الكفالة تحقق فً ذمته عنصر المسؤولٌة دون
عنصر المدٌونٌة إذ انه صار مسؤوالً عن الـدٌن
المكفول به دون أن ٌترتب ذلك الدٌن فً ذمته ،
فالكفٌل إذن قد تغٌر مركزه إذ أُضٌف له صفة جدٌدة
كونه قد اصبح مسؤوالً عن الدٌن المكفول به بعد إنْ
لم ٌكن مسؤوالً عنه [ٖٗ].
ونحن نذهب مع ما ذهب إلٌه أنصار الرأي الثالث
بتأصٌل التغٌٌر الحاصل على المدفوع بعد دخوله
الحساب الجاري على أساس فكرة التجدٌد كون إن
هذا الرأي ٌنسجم مع نص المادة( )ٕٔ6من قانون
التجارة العراقً  ،فضالً عن إن شروط التجدٌد التً
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تتطلبها القواعد العامة من وجود دٌن جدٌد ٌختلف
عن الدٌن القدٌم فً أحد عناصره الهامة متوافرة فً
الحساب الجاري  ،هذا من جانب ومن جانب آخر
نعتقد بضرورة الجمع بٌن التبرٌرات التً ُطرحت
بشأن إثبات وجود تغٌٌر فً رصٌد الحساب  ،إذ إن
الذي تغٌر فً الدٌن الجدٌد هو السبب القانونً ؛
فبعد أن كان سبب الدٌن هو مصدر االلتزام األصلً
اصبح سبب الدٌن الجدٌد (رصٌد الحساب) هو عقد
الحساب الجاري وتبعا ً لذلك ٌكون الدٌن خاضعا ً
ألحكام الحساب الجاري و مضمونا ً بدعوى ذلك
الحساب بعد أن كان غٌر مضمونا ً بهذه الدعوى قبل
دخوله الحساب الجاري.
المبحث الثانً
أحكام األثر التجدٌدي للحساب الجاري
سنتناول أحكام األثر التجدٌدي للحساب الجاري
فً مطلبٌن نخصص األول لبحث النتائج المترتبة
على األثر التجدٌدي  ،بٌنما نكرس المطلب الثانً
لدراسة اإلستثناتات الواردة على نتائج األثر
التجدٌدي -:
المطلب األول  :النتائج المترتبة على األثر التجدٌدي
للحساب الجاري :
هناك العدٌد من النتائج تترتب على قٌد
المدفوعات فً الحساب الجاري  ،بفعل األثر
التجدٌدي ٌ ،تعلق بعضها بفقدان المدفوع لصفاته
الخاصة واكتسابه صفات الحساب الجاري فً حٌن
ٌتعلق البعض اآلخر منها بخضوع المدفوع الحكام
الحساب الجاري وهذا ما سنتناوله من خالل
الفرعٌن اآلتٌٌن-:
الفرع األول :فقدان المدفوع لصفاته األصلٌة و
اكتسابه صفات الحساب الجاري :
ٌترتب على دخول المدفوع فً الحساب الجاري
فقدانه لذاتٌته وصفاته األصلٌة التً كان ٌتصف بها
قبل دخوله ذلك الحساب لٌتحول الى مجرد مفرد من
مفردات الحساب الجاري ٌساهم فٌما بعد فً تكوٌن
الرصٌد النهائً للحساب عند غلقه ومن ثم فأنه
ٌكتسب صفات الحساب الجاري من حٌث الطبٌعة
القانونٌة و من حٌث الدعاوى -:
أوالً  –:من حٌث الطبٌعة القانونٌة ٌ -:كتسب
المدفوع وصف الحساب الجاري الذي ٌقٌد فٌه  ،فأن
كان المدفوع من طبٌعة مدنٌة و الحساب من طبٌعة
تجارٌة فأن المدفوع ٌفقد صفته المدنٌة وٌصبح دٌنا ً
تجارٌا ً [ٖ٘].
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تجدر اإلشارة الى إن القوانٌن التجارٌة قد
اختلفت بشأن مسألة تحدٌد الطبٌعة القانونٌة
للحساب الجاري خاصة بعد اتساع رقعة الحساب
الجاري لٌدخل الى البٌئة المدنٌة رغم نشأته فً
البٌئة التجارٌة  :فاتجهت بعض القوانٌن التجارٌة
الى عدم النص على تجارٌة عقد الحساب الجاري
[ ،]ٖٙومن ثم فأن طبٌعته تتحدد وفقا ً لصفة أطرافه
[ :]ٖ7فهو ٌُعد تجارٌا ً بالنسبة للمصرف الذي ٌكون
طرفا ً فٌه ذلك ألن األعمال المصرفٌة ُتعد من
األعمال التجارٌة المطلقة بنظر أغلب القوانٌن
التجارٌة[ ]ٖ4و تطبٌقا ً لذلك قضت محكمة النقض
المصرٌة بأن ( جمٌع أعمال البنوك تعتبر أعماالً
تجارٌة و لو تمت بصفة منفردة او لصالح شخص
غٌر تاجر ) [.]ٖ6
أما بالنسبة للعمٌل فتختلف الصفة التجارٌة او
المدنٌة لعقد الحساب الجاري بحسب ما إذا كان
تاجراً أم غٌر تاجر  :فأن كان تاجراً فأن عقد
الحساب ٌُعد تجارٌا ً بالنسبة له متى كان التعامل
بذلك الحساب لشؤون تتعلق بتجارته  ،تطبٌقا ً
لنظرٌة األعمال التجارٌة بالتبعٌة التً أخذت بها
بعض القوانٌن التجارٌة [ٓٗ] .أما إذا كان العمٌل
غٌر تاجر فان الصفة المدنٌة او التجارٌة للحساب
التجاري تتحدد بالنظر الى العملٌات التً تدخل فً
الحساب  :فأن كان بعضها مدنٌا ً و البعض اآلخر
تجارٌا ً فأن صفة الحساب تتحدد بحسب الصفة
الغالبة بها ف ٌُعد تجارٌا ً إنْ كانت اغلب العملٌات
المقٌدة فٌه تجارٌة و ٌُعد مدنٌا ً أن كانت الغلبة
للعملٌات المدنٌة المقٌدة فٌه [ٔٗ].
فً حٌن اعتبرت بعض القوانٌن التجارٌة عقد
الحساب الجاري عقداً تجارٌاً :أما بالنص صراحة
على اعتبار األعمال المتعلقة بالحساب الجاري
أعماالً تجارٌة بقطع النظر عن صفة القائم به أو
نٌته  ،كما فعل المشرع الكوٌتً فً المادة (٘)ٕ/
من قانون التجارة النافذ ؛ أو من خالل تقرٌر تجارٌة
عقد الحساب الجاري بتنظٌم أحكامه ضمن فصل
العقود التجارٌة و هو ما فعله المشرع العـراقً
[ٕٗ] و تطبٌقا ً لذلك قضت محكمة التمٌٌز العراقٌة
بان (عقد الحساب الجاري هو عقد تجاري)[ٖٗ].
وٌترتب على هذا التغٌٌر فً طبٌعة المدفوع
المقٌد فً الحساب الجاري تغٌٌر القواعد القانونٌة
التً كان ٌخضع لها ذلك المدفوع كتحدٌد سعر
الفائدة القانونٌة  ،إذ من المعلوم إن سعر الفائدة
القانونٌة فً المسائل المدنٌة ٌختلف عنه فً
المسائل التجارٌة [ٗٗ].
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كما إن المـدفوع ٌفقد وصفه بدخوله الحساب
الجاري كأن ٌكون أصل المدفوع  ،مثالً  ،دٌنا ً طبٌعٌا ً
أو دٌنا ً صرفٌا ً  ،فٌزول عنه ذلك الوصف.
كما ٌخضع المدفوع الحكام الحساب الجاري من
حٌث إمكانٌة إعطات المدٌن مهلة للوفات وان كان
ٌخضع فً األصل الحكام ال تجٌز إعطات المدٌن مثل
تلك المهلة  ،كما لو كان المـدفوع المقٌد فً الحساب
الجاري من طبٌعة صرفٌة ( ناشئ عن ورقة تجارٌة
) إذ إن القانون التجاري منع فً األصل القضات من
إعطات المدٌن بااللتزام الصرفً مهلة للوفات [٘ٗ]؛
فً حٌن إن ذلك المدفوع ٌفقد صفته الصرفٌة بعد
قٌده فً الحساب الجاري و ٌصبح دٌنا ً عادٌا ً ٌمكن
للقضات منح المدٌن أجالً للوفات إذا استدعت حالته
الرأفة و لم ٌلحق الدائن من ذلك ضرراً جسٌما ً و لم
ٌوجد نص فً القانون ٌمنع ذلك [.]ٗٙ
ثانٌا ً  -:من حٌث الدعاوى ٌ -:ترتب على تجدٌد
المدفوعات انقضات الدعاوى الخاصة التً كانت
تحمً المدفوعات بمجرد أدراجها فً الحساب
الجاري وتحل محل هذه الدعاوى دعوى واحدة
تحمً دٌن الرصٌد هً دعوى ( الحساب الجاري )
[]ٗ7؛ و تطبٌقا ً لذلك ال ٌمكن للدائن الذي بٌده سند
تنفٌذي مراجعة مدٌرٌة التنفٌذ وطلب تنفٌذ ذلك
السند متى أُدخل الدٌن  ،الذي صدر به ذلك السند ،
الحساب الجاري ؛ بمعنى إن السند التنفٌذي ٌفـقد
قوته التنفٌذٌة []ٗ4؛ وإذا كان الدٌن ناشئا ً عن عقد
وكالة و ادخل فً الحساب  ،فأن الوصف القانونً
لمبلغ الدٌن لم ٌُعد ( ودٌعة ) تحت ٌد الوكٌل وٌنتج
عن ذلك انه عندما ٌتصرف القابض بما قبض فهو
ٌتصرف به تصرف المالك بملكه وال مجال لمسائلته
جزائٌا ً عن جرٌمة خٌانة األمانة  ،ولهذه النتٌجة
القانونٌة أهمٌة خاصة فً عالقة الوكالت بالعمولة
بالتجار الذٌن ٌكلفونهم ببٌع بضائعهم إذ إن المبالغ
التً ٌقبضونها تنفٌذاً لوكالتهم تبقى تحت ٌدهم على
سبٌل األمانة حتى ٌتم إدخالها فً الحساب الجاري
فٌكون أساسها عندئ ٍذ عقد الحساب الجاري و لٌس
عقد الوكالة بالعمولة [.]ٗ6
كذلك ال ٌمكن للدائن الذي قٌد دٌنه الصرفً فً
الحساب الجاري الرجوع بمقتضى الدعوى الصرفٌة
إذ إن الدٌن الصرفً لم ٌعد موجوداً و ٌبقى حقه
مستنداً على دعوى الحساب الجاري وهً دعوى
لٌست صرفٌة بطبٌعتها ؛ و تطبٌقا ً لذلك قضت
محكمة بارٌس بان ( دخول الورقة التجارٌة الحساب
الجاري ٌحول الدٌن الصرفً الى مجرد مفرد فً
الحساب  ،وٌفقد ( البنك )  -المستفٌد من الورقة -
الدعوى الصرفٌة التً كانت تحمً حقه  ،و بهذا
القٌد فً الحساب ٌنزل البنك ضمنا ً عن دعوى
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الصرف و ٌصبح مجرد دائن محتمل ل لرصٌد
)[ٓ٘].
وٌفسر البعض سقوط الدعاوى األصلٌة بالقول :
إنها النتٌجة التً اختارها الطرفان أما صراحة أو
ضمنا ً عندما أرادا أرجات تسوٌة مجمل دٌونهما الى
تارٌخ قفل الحساب بحٌث تسوى جملة واحدة ووفقا ً
ألحكام الحساب الجاري الذي قٌُدت فٌه ولٌس حسب
شروط التصرفات القانونٌة السابقة التً بررت
القٌد[ٔ٘] .
الفرع الثانً  :خضوع المدفوع الحكام الحساب
الجاري :
ٌترتب على تجدٌد المدفوعات أٌضا عدم سرٌان
نظام الدٌن األصلً و الخضوع للنظام الذي ٌحكم
الحساب الجاري سوات من حٌـث التقادم أم من حـٌث
الفوائد و سنفرد نقطة مستقلة لكل منهما-:
أوالً  -:من حٌث التقادم  -:إن الدٌن بدخوله
الحساب الجاري ال ٌكون قابالً للسقوط منفرداً
بمرور الزمان  ،إذ إن التقادم الخاص به ٌزول بعد
قٌد الدٌن فً الحساب وهذا ما نصت علٌه صراحة
المادة ( )ٕٔ6من قانون التجارة العراقً
[ٕ٘]بالقول ( … و ال تسري على هذا الدٌن
قواعد التقادم و الفوائد التً كانت تسري علٌه قبل
قٌده فً الحساب ) و ٌمكن تعلٌل ذلك بالقول إن
الدٌون بدخولها الحساب الجاري تذوب فً بوتقة
ذلك الحساب بفعل األثر التجدٌدي  ،فتكون غٌر قابلة
للمطالبة بها على انفراد ومن ثم ٌتعذر سرٌان
التقادم علٌها بصورة مستقلة الن نظام التقادم
ٌفترض إمكانٌة المطالبة بالدٌن وهو ما ال ٌجوز مع
قٌام الحساب الجاري [ٖ٘] .
وبالمقابل فان جمٌع المدفوعات المقٌدة فً
الحساب الجاري تخضع للتقادم المقرر للرصٌد
الناشئ عن عقد الحساب الجاري و هذا التقادم غالبا ً
ما ٌختلف عن التقادم الخاص بالدٌون المقٌدة فً
الحساب سوات من حٌث مدته أم من حٌث بدت
سرٌانه  :ف ٌُالحظ من حٌث المدة إن دٌن الرصٌد
النهائً ٌتقادم بمضً (خمس عشرة سنة) طبقا ً
للمادة ( )ٕٗ6من القانون المدنً العراقً
[ٗ٘]بداللة المادة (ٖٖٕ) من قانون التجارة
العراقً التً نصت على سرٌان ( قواعد القانون
المدنً على تقادم دٌن الرصٌد و فوائده ) ؛ فً حٌن
إن مدة تقادم بعض الدٌون الداخلة فً الحساب
الجاري قد تكون اقل من هذه المدة كما لو كان الدٌن
المقٌد فً الحساب مكونا ً من حق دوري متجدد
كاالجرة أو الفوائد أو الرواتب إذ إنها تتقادم بمضً
خمس سنوات [٘٘]؛ أو كما لو قٌد فً الحساب دٌن
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صرفً ناجم عن ورقة تجارٌة إذ من المعلوم إن مدة
تقادم الدٌن الصرفً قصٌرة ال تتجاوز فً كل
األحوال ثالث سنوات و تختلف باختالف مركز
الملتزم الذي ٌُراد الرجوع إلٌه [ .]٘ٙو تسري مدة
تقادم دٌن الرصٌد النهائً ابتدا ًت من تارٌخ إغالق
الحساب الجاري ال من وقت دخول المدفوعات فً
ذلك الحساب و ٌُعلل ذلك بالقول إن المدفوع وان
كان موعد أدائه قد حل قبل دخوله الحساب الجاري
 ،فانه بدخوله الحساب ُترجأ تسوٌته الى تارٌخ إقفال
الحساب وال ٌمكن المطالبة به إال بعد إغالق الحساب
و ظهور الرصٌد النهائً [ ، ]٘7و هكذا فان التقادم
الخاص بالمدفوعات ٌزول – أٌا ً كانت مدته أو
تارٌخ بدت سرٌانها – لٌحل محله تقادم موحد لجمٌع
المدفوعات ٌبدأ منذ لحظة تصفٌة الحساب الجاري و
مدته خمس عشرة سنة .
ثانٌا ً  -:من حٌث الفوائد ٌُ -:عد من مظاهر التغٌٌر
فً أحكام الدٌن الذي دخل الحساب الجاري انقطاع
سرٌان الفوائد القانونٌة أو االتفاقٌة الخاصة به
بمعنى انه إذا كان الدٌن ٌدر فوائد معٌنة فٌتوقف
سرٌان هذه الفوائد منذ قٌده فً الحساب  ،وفً
المقابل فانه ٌخضع الى الفوائد المقررة لهذا الحساب
ولو كان الدٌن األصلً غٌر منتج للفوائد .
وقد اختلفت القوانٌن التجارٌة حول مسألة مدى
إمكانٌة المدفوعات فً الحساب النتاج الفوائد :
فذهبت بعض القوانٌن الى إن المدفوعات فً
الحساب الجاري ترتب فوائد بقوة القانون ودون
حاجة الى االتفاق على ذلك و بال حاجة الى إنذار أو
مطالبة قضائٌة و تمثل هذا االتجاه بالقانون التجاري
السوري و القانون التجاري األردنً اللذٌن نصا
على إن ( الدفعات تنتج حتما ً لمصلحة المسلم على
المستلم فائدة تحسب على المعدل القانونً إذا لم
تكن معٌنة بمقتضى العقد أو العرف ) [ .]٘4وقد
برر البعض هذا االتجاه بالقول إن الحساب الجاري
هو من أدوات التعامل بٌن رجال األعمال وهؤالت
ٌعطون للمال أهمٌة كبٌرة بحٌث انهم ٌتحركون
لٌنتجوا الربح بال توقف لذلك فان الحساب الجاري
ٌنبغً أن ٌكون منتجا ً للفوائد ،ومن ثم فهو ٌتفق مع
إرادة طرفً الحساب فهما إن كانا قد تنازال عن
االستحقاق الفوري للمدفوعات المتبادلة فانهما لم
ٌتنازال عن حق تقاضً فوائد عن تلك المدفوعات ،
كما إن هذا االتجاه ٌتفق مع ما استقر علٌه العرف
التجاري من سرٌان الفوائد على المدفوعات فً
الحساب الجاري [.]٘6
فً حٌن ذهبت غالبٌة القوانٌن التجارٌة الى
اعتبار األصل عدم استحقاق أي فائدة على
المدفوعات فً الحساب الجاري إال إذا أُتفق على
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غٌر ذلك  ،وتحسب الفائدة بالسعر المتفق علٌه على
أن ال تتجاوز الحد المنصوص علٌه فً القانون
[ٓ]ٙو تمثل هذا االتجاه بالقوانٌن التجارٌة فً
العراق و مصر و الكوٌت [ٔ ، ]ٙفوفقا ً لهذا االتجاه
إن المدفوعات – سوات أكانت منتجة للفوائد فً
األصل أم غٌر منتجة لها  -ال تسري علٌها الفوائد
بعد دخولها الحساب الجاري إال إذا اتفق أطراف
الحساب على سرٌان الفوائد علٌها  ،كما انه ال
ٌجوز حساب فوائد على الفوائد إال إذا كان أحد
طرفً الحساب الجاري مصرفاً على أن ٌُراعى فً
حساب الفوائد فً هذه الحالة الفترات الزمنٌة التً
ٌحددها المصرف لقٌدها فً الحساب أثنات بقات
الحساب مفتوحا ً [ٕ .]ٙومع إقفال الحساب الجاري
ٌصبح الرصٌد دٌنا ً على عاتق أحد طرفٌه و ٌستحق
الدائن فوائد قانونٌة من تارٌخ غلق الحساب ما لم
ٌتفق على غٌر ذلك [ٖ. ]ٙ
المطلب الثانً  :االستثناتات الواردة على نتائج
األثر التجدٌدي :
إنّ آثار قاعدة تجدٌد المدفوعات ال تجري على
إطالقها بل إن هناك قٌود تشكل استثناتات تحد من
نطاقها  ،تتمثل أساسا ً بترك بعض الصلة بٌن الدٌن
األصلً وبٌن المفرد المتصل بهذا الدٌن فً الحساب
 ،و بالقٌد المشروط بدفع قٌمة األوراق التجارٌة فً
مٌعاد استحقاقها ؛ و لكً نقف على حقٌقة ذلك فإننا
سنقسم هذا المطلب على فرعٌن نتناول فً األول
االعتداد بالعالقة القانونٌة التً نشأ عنها الدٌن
األصلً  ،بٌنما نخصص الفرع الثانً لدراسة القٌد
العكسً للورقة التجارٌة -:
الفرع األول  :االعتداد بالعالقة القانونٌة التً نشأ
عنها الدٌن األصلً :
رغم تجدٌد المدفوع بدخوله الحساب الجاري و
تحوله الى مفرد حسابً فٌه  ،فان العالقة القانونٌة
األصلٌة التً نشأ عنها الدٌن األصلً المقٌد فً
الحساب ال تزول زواالً كامالً ،بل ٌبقى هناك ارتباط
بٌن الدٌن األصلً وبٌن المفرد الذي ٌمثله فً
الحساب  ،ومن ثم فان الدٌن األصلً ٌبقى مختفٌاً
ورات المفرد وباإلمكان ظهوره بصفاته وعٌوبه كلما
استدعت المصلحة ذلك الظهور [ٗ ،]ٙوهذا ٌُعد
استثنات على آثار قاعدة التجدٌد وما تقضً به من
فقدان المدفوع لذاتٌته وصفاته الخاصة لٌصبح
مجرد عنصر فً الحساب الجاري  .وهناك العدٌد
من التطبٌقات التً ٌُعتد فٌها بالعالقة األصلٌة ٌمكن
إجمالها باآلتً -:
أوالً -:حالة عدم مشروعٌة الـدٌن األصلً -:
ٌُفترض أن ٌكون الدٌن المقٌد فً الحساب الجاري
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مشروعا ً  ،ولكن ماذا لو كان ذلك الدٌن غٌر
مشروع  ،فهل إن قٌده فً الحساب الجاري ٌضفً
علٌه صفة المشروعٌة من خالل مبدأ تجدٌد
المدفوعات بالنظر إلٌه كدٌن مستقل عن صفاته
األصلٌة والعٌوب التً تشوبه أم انه ٌبقى غٌر
مشروع ؟
فً الواقع أن مبدأ التجدٌد ال ٌُغطً على عدم
مشروعٌة الدٌون المقٌدة بل تبقى تلك الدٌون غٌر
مشروعة رغم قٌدها فً الحساب الجاري و ٌُلزم فً
هذه الحالة إلغات ذلك القٌد  ،بمعنى إن المدفوع
المقٌد فً الحساب الجاري رغم تجدٌده ٌبقى مستنداً
فً وجوده على صحة العالقة األصلٌة التً نشأ
عنها ؛ وقد عبرت عن ذلك المادة (ٖٕٕ) من قانون
التجارة العراقً بقولها ( ال تسقط مفردات القٌود
المسجلة فً الحساب الجاري ما للطرفٌن من حقوق
بشأن العقود و المعامالت التً نشأت عنها تلك
المفردات ما لم ٌُتفق على غٌر ذلك ) فً حٌن عبرت
المادة (ٖ )ٖٙمن قانون التجارة المصري عن ذلك
بالقول ( قٌد الدٌن فً الحساب الجاري ال ٌحول دون
استعمال الحقوق المتعلقة بالعملٌة المنشئة لهذا
الدٌن )  .ومن ثم ٌُعتد بالعالقة األصلٌة بٌن الطرفٌن
التً ترتب علٌها دخول المدفوعات فً الحساب
الجاري إال إذا اتفق الطرفان على خالف ذلك  ،أي
إن االعتداد بالعالقة األصلٌة وان كانت هً األصل
إال انه ال ٌوجد ما ٌمنع من االتفاق على غٌر ذلك
وعدم االعتداد بالعالقة األصـلٌة بٌن الطرفٌن  ،أما
المشرع التجاري المصري فانه لم ٌورد فً المادة
(ٖ )ٖٙاإلشارة الى جواز االتفاق على عدم استعمال
الحقوق المتعلقة بالعملٌة المنشئة للمدفوع  .ونفس
الحكم ٌسري فً حالة إدراج دٌون طبٌعٌة فً
الحساب الجاري  ،كما لو أُدرج فً الحساب دٌون
سبق سقوطها بالتقادم  ،فٌتم إلغات قٌدها من
الحساب مالم ٌُثبت إن قٌدها فً الحساب كان بعلم
الطرفٌن إذ إن ذلك ٌُعد تنازالً ضمنٌا ً عن التمسك
بالتقادم  ،وٌسري هذا الحكم على بقٌة الدٌون
الطبٌعٌة مالم تتجه إرادة الطرفٌن بوضوح الى
تجدٌدها[٘.]ٙ
وهنا قد ٌُطرح تساؤالً عن إمكانٌة إضفات
المشروعٌة على الدٌن الباطل من خالل االتفاق بٌن
الطرفٌن على عدم االعتداد بالعالقة األصلٌة خاصة
وان المشرع العراقً قد أجاز االتفاق على قطع
العالقة بٌن بٌن المفرد والدٌن األصلً [.]ٙٙ
ولإلجـابة على ذلك نقول  :إن الدٌن الباطل ٌبقى
باطالً و ال ٌُغٌر مثل ذلك االتفاق من األمر شئ  ،ألن
ما ُبنً على باطل فهو باطل ؛ ومن ثم نرى ان ما
ورد فً المادة (ٖٕٕ) من قانون التجارة العراقً
بجواز االتفاق على قطع العالقة بٌن المفرد والدٌن
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األصلً ال ٌسري فً حالة ما إذا كان الدٌن األصلً
باطالً  ،ألن القول بخالف ذلك سٌؤدي الى ارتكاب
جرٌمة غسٌل األموال وذلك من خالل إدخال دٌون
غٌر مشروعة فً الحساب الجاري إلضفات صفة
المشروعٌة علٌها [.]ٙ7
ثانٌا ً  -:حالة تأثر المفرد الحسابً بما ٌطرأ على
الدٌن األصلً الذي ٌمثله ذلك المفرد -:
ٌتأثر المفرد المقٌد فً الحساب الجاري بأي تغٌر
ٌطرأ على الدٌن األصلً سوات من حٌث وجوده أو
من حٌث مقداره  ،وتطبٌقا ً لذلك فانه لو كان الحد
طرفً الحساب دٌنا ً بذمة الطرف اآلخر وكان ذلك
الدٌن ٌمثل ثمن بضاعة كان قد اشتراها المدٌن من
الدائن ثم قٌُد ذلك الدٌن فً الحساب باتفاق الطرفٌن
 ،فإذا ما أُلغً الدٌن األصلً بفسخ العالقة العقدٌة
التً نشأ عنها الدٌن  ،اصبح ذلك الدٌن بال سبب
األمر الذي ٌستوجب إلغات قٌده ؛ كذلك الحكم فً
حالة ما إذا ُخفض مقدار الدٌن  ،كما لو تبٌن إن
الثمن الحقٌقً للبضاعة اقل بكثٌر من المبلغ المقٌد
فً الحساب وان البائع قد استغل حاجة المشتري او
عدم خبرته و طلب المشتري  ،خالل مدة سنة من
وقت العقد رفع الغبن عنه الى الحد المعقول [،]ٙ4
و تم تخفٌض ثمن البضاعة  ،ففً هذه الحالة ٌُلزم
تخفٌض قٌده وذلك من خالل الشطب او التصحٌح
أما بالنسبة للمدفوعات التً تنشأ عن االوراق
التجارٌة فٌمكن التعدٌل من خالل أجرات قٌداً معاكسا ً
بمقدار الفرق بٌن المبلغٌن  ،وهذا ما نصت علٌه
صراحة المادة (ٖٕٗ) من قانون التجارة العراقً
بالقول (إذا زال الدٌن المقٌد فً الحساب أو خفض
مقداره بسبب الحق لدخوله الحساب وجب إلغات قٌده
أو تخفٌضه و تعدٌل الحساب تبعا ً لذلك).
الفرع الثانً  :القٌد العكسً للورقة التجارٌة :
إذا كانت قاعدة تجدٌد المدفوعات تقتضً انقضات
الدٌن تلقائٌا ً بدخوله الحساب الجاري وفقدانه لذاتٌته
واستقالله فضالً عن انقضات توابعه من الدعاوى و
التأمٌنات الضامنة له  ،بٌد إن هذه القاعدة ال تسري
فً حالة ما إذا كان المدفوع حصٌلة ورقة تجارٌة
مخصومة طالما لم ُتدفع قٌمتها فً مٌعاد استحقاقها
 .وٌمكن تصور ذلك فٌما لو كان الحساب الجاري
مفتوحا ً بٌن المصرف و عمٌله وقدم العمٌل ورقة
تجارٌة الى المصرف بقصد خصمها []ٙ6؛ بمعنى
أن ٌقوم العمٌل بتظهٌر تلك الورقة للمصرف تظهٌراً
ناقالً للملكٌة مقابل قٌام األخٌر بتقٌٌد قٌمتها فً
الحقل الذي ٌمثل دائنٌه العمٌل فً قائمة الحساب ،
ولم ٌحصل المصرف على قٌمة تلك الورقة فً مٌعاد
استحقاقها عند رجوعه على المدٌن األصلً فٌها
[ٓ.]7
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إذ ٌنشأ للمصرف فً هذه الحالة الحق فً
دعوٌٌن  :األولى مصدرها عقد خصم الورقة
التجارٌة ذاته ولٌس الورقة المخصومة  ،أما
الدعوى الثانٌة فمصدرها الورقة التجارٌة وتسمى
بالدعـوى الصرفٌة  ،والتً ٌكون للمصرف
بمقتضاها الرجوع على العمٌل بصفته أحد الموقعٌن
على الورقة وعلى المدٌن األصلً فٌها وعلى بقٌة
الملتزمٌن الصرفٌٌن  ،كما إن للمصرف أن ٌقوم
بأجرات القٌد العكسً للورقة التجارٌة المخصومة
فً الجانب المـدٌن من حساب العمٌل بدالً من
رجـوعه على الدافع بدعوى عقد الخصم او الدعوى
الصرفٌة [ٔ]7؛ على اعتبار إن المدفوع الناشئ عن
حصٌلة ورقة تجارٌة مخصومة لم ٌفقد ذاتٌته و
استقالله طالما لم تدفع قٌمة الورقة فً مٌعاد
االستحقاق و هذا ما قضت به المادة ( )ٕٖ7من
قانون التجارة العراقً  ،و المقابلة للمادة (٘)ٖ7
من قانون التجارة المصري  ،بالقول (أوال  :إذا
قٌُدت حصٌلة ورقة تجارٌة فً الحساب الجاري ولم
ُتدفع قٌمة الورقة فً مٌعاد االستحقاق جاز لمن
خصم الورقة إلغات القٌد بأجرات قٌد عكسً ولو بعد
صدور حكم بإعسار من قدمها للخصم) ؛ وهذا ما
اخذ به القضات أٌضا  ،فقد قضت محكمة النقض
المصرٌة (متى كان المدفوع فً الحساب الجاري
دٌنا ً ثابتا ً بورقة تجارٌة حررها العـمٌل لصالح الجهة
المفتوح لدٌها الحساب  ،فان مجرد قٌد قٌمتها فً
الجانب الدائن من الحساب ال ٌمنع من مطالبة العمٌل
بقٌمتها وال ٌفقدها ذاتٌتها  ،ولٌس له (العمٌل) أن
ٌحتج بدخول الورقة فً الحساب الجاري و
اندمـاجها فٌه بحٌـث ال ٌجوز فصلها عنه و المطالبة
ف بقٌمتها بالفعل
بها على استقالل طالما لم ٌو ِ
)[ٕ . ]7كما قضت فً قرار آخر لها بأن ( حق
(البنك) فً إجرات القٌد العكسً بالحساب الجاري
لألوراق التجارٌة التً ُتخصم لدٌه و ال ٌتم تحصٌلها
 ،حق ٌستند الى حقه فً دعوى الضمان الناشئة
عن عقد الخصم والتً تخول البنك الرجوع على
طالب الخصم بقٌمة الورقة فً حالة عدم الوفات
بقٌمتها عند االستحقاق  ،كما ٌستند كذلك الى حقه
فً دعوى الصرف الناشئة عن تظهٌر الورقة إلٌه
تظهٌراً ناقالً للملكٌة ٌخوله حق الرجوع على
المظهر طبقا ً لإلجراتات و المواعٌد المنصوص
علٌها فً القانون التجاري  ،بحٌث إذا سقط حق
البنك فً تلك الدعوى لعدم مراعاة تلك اإلجراتات و
المواعٌد امتنع علٌه إجرات القٌد العكسً لسقوط
حقه فً دعوى الصرف  ،على إن سقوط حق البنك
فً دعوى الصرف ال ٌخل بحقه فً إجرات القٌد
العكسً استناداً الى حقه فً دعوى الضمان الناشئة
عن عقد الخصم ) [ٖ.]7

آذار ٕٓٓ7 /

بعد االنتهات من بحث موضوع األثر التجدٌدي
للحساب الجاري  ،نورد أهم النتائج التً توصلنا
إلٌها و على النحو اآلتً :
ٔ -إنّ قاعدة تجدٌد المدفوعات فً الحساب الجاري
قد نشأت نشأة عرفٌة فً بداٌتها  ،وقد اسهم
القضات فً بلورة أحكام تلك القاعدة ؛ إال إنّ
التشرٌعات التجارٌة قد أختلفت فً تنظٌم أحكامها ،
و ٌتراوح موقف تلك التشرٌعات بٌن اإلغفال عن
إٌراد نصوص تنظم أحكامها و التوسع فً تنظٌم
أحكامها و ما بٌن ذلك من تحدٌد نطاق أحكامها .
ٕ -إنّ المشرع التجاري العراقً قد جعل من اتفاق
طرفً الحساب الجاري على إدخال الدٌون فً
الحساب الجاري كافٌا ً إلخضاعه الحكام األثر
التجدٌدي  ،وال حاجة التفاقهم على إخضاع تلك
الدٌون له على اعتبار إنّ األثر التجدٌدي ثابت فً
الحساب الجاري بنص القانون .
ٖ -الحظنا وجود أهمٌة كبٌرة لألثر التجدٌدي فً
تحقٌق غاٌة الحساب الجاري فً تفادي تعدد
التسوٌات و إرجائها لتسوٌة واحدة ٌنتج عنها رصٌد
الحساب عند غلقه من خالل إذابة المدفوع فً بوتقة
الحساب الجاري و تحوٌله الى مجرد مفرد حسابً
فٌه  ،األمر الذي ٌمنع المطالبة بذلك المدفوع على
حدة ؛ فضالً عن صالحٌة كمعٌار للتمٌٌز بٌن
الحسابٌن الجاري و العادي .
ٗ -توصلنا الى تأصٌل التغٌٌر الحاصل فً المدفوع
بعد دخوله الحساب الجاري الى فكرة التجدٌد
باالنسجام مع نص المادة ( )ٕٔ6من قانون التجارة
العراقً والتً أشارت صراحة الى التجدٌد  ،فضالً
عن اكتمال شروط التجدٌد التً تتطلبها القواعد
العامة فً القانون المدنً من ضرورة وجود دٌن
جدٌد ٌختلف عن الدٌن القدٌم فً عنصر من
عناصره المهمة و هو عنصر السبب القانونً
(والمتمثل بعقد الحساب الجاري  ،بعد أنْ كان سبب
الدٌن القدٌم مصدر االلتزام األصلً) او عنـصر
الدعوى (والمتمثل بدعوى الحساب الجاري  ،والتً
ال تحمً المدفوع قبل دخوله الحساب الجاري) .
٘ -إنّ لألثر التجدٌدي الدور البارز فً تجرٌد
المدفوعات من صفاتها األصلٌة وما تتمتع به من
استقاللٌة و إخضاعها للنظام القانونً الذي ٌحكم
الحساب الجاري سوات من حٌث الطبٌعة القانونٌة
والدعاوى أم من التقادم و الفوائد .
 -ٙلقد احسن المشرع التجاري العراقً صنعا ً
بإضفات الصفة التجارٌة على عقد الحساب الجاري
من خالل تنظٌم ضمن فصل العقود التجارٌة األمر
الذي جنبه الخوض فً الخالف القائم حول تحدٌد
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الطبٌعة القانونٌة للحساب الجاري و ما إذا كان عقداً
تجارٌا ً أم مدنٌا ً .
 -7الحظنا إنّ نطاق األثر التجدٌدي لٌس مطلقا ً  ،بل
إنّ هناك حاالت ٌتم فٌها الخروج على النتائج
المألوفة لألثر التجدٌدي تتمثل باالعتداد بالعالقة
القانونٌة األصلٌة التً نشأ عنها الدٌن األصلً فً
حالتً عدم مشروعٌة الدٌن األصلً وتأثر المفرد
الحسابً بما ٌطرأ علٌه من تغٌٌر  ،وكذلك بالقٌد
العكسً لقٌمة الورقة التجارٌة المخصومة .
الهوامش:
[ٔ] د .هشام فرعون  ،القانون التجاري البري  ،جٕ  ،مدٌرٌة
الكتب و المطبوعات الجامعٌة ،جامعة حلب  ،ص ٓ. ٔ6
[ٕ ] دٌ .عقوب ٌوسف صـرخوة ،عملٌات البنوك من الـوجهة
القانونٌة فً القانون الكوٌتً ( دراسة مقارنة )  ،طٔ ،الكوٌت
 ، ٔ644 ،ص ٘. ٔ6
[ٖ ] د .فاٌز نعٌم رضوان  ،القانون التجاري ( العقود التجارٌة
 ،عملٌات البنوك  ،األوراق التجارٌة  ،اإلفالس ) طبقا ً الحكام
القانون رقم  ٔ7لسنة  ، ٔ666طٗ  ،دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ، ٕٖٓٓ – ٕٕٓٓ ،ص ٓ ٗ4؛ د .علً جمال الدٌن
عوض  ،عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة فـً قانون
التجارة الجدٌد و تشرٌعات البالد العربٌة  ،طٖ  ،دار النهضة
العربٌة  ،القاهرة  ، ٕٓٓٓ ،ص ٕٓ .
[ٗ]د .جبار صابر طه  ،أحكام الحساب الجاري و تطبٌقاته
المصرفٌة على ضوت قانون التجارة العراقً رقم ٖٓ لسنة
ٗ ، ٔ64طٔ  ،ٔ644 ،ص ٔ٘ .
[٘] قرار محكمة القاهـرة االبتدائٌة فً القضٌة رقم  ٕ7بتارٌخ
 ، ٔ6ٙٓ/ٕٔ/ٙالمجموعة الرسمٌة  ،المكتب الفنً  ،العدد
الثانً  ،السنة الستون  ،ص ٔٔ ، 7رقم ٕ. 6
[ ]ٙنقالً عن د .احمد محمود جمعة  ،أحكام عقد الحساب
الجاري فً قانون التجارة الجدٌد  ،طٔ  ،منشأة المعارف ،
اإلسكندرٌة  ،ٕٖٓٓ ،ص . ٕ6
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[ٕٔ] دٌ .عقوب ٌوسف صرخوه  ،مصدر سابق  ،ص  ٔ74؛
د .جبار صابر طه  ،مصدر سابق  ،ص . 7
[ٖٔ] د .خالد إبراهٌم التـالحمه  ،الوجٌز فً القانون التجاري
 ،طٔ  ،المعتز للنشر و التوزٌع  ،عمان  ، ٕٖٓٓ ،ص ٕٗ6
؛ احمد زٌادات و إبراهٌم العموش  ،الوجٌز فً التشرٌعات
التجارٌة األردنٌة  ،طٔ  ،دار وائل للنشر  ،عمان ، ٔ66ٙ ،
ص ٖٖٗ .
* عرفت المادة ( )ٕٔ7من قانون التجارة العراقً الحساب
الجاري بأنه (( عقد ٌتفق بمقتضاه شخصان على أن ٌقٌدا فً
حساب عن طرٌق مدفوعات متبادلة و متداخلة  ،الدٌون
الناشئة عن العملٌات التً تتم بٌنهما  ،من تسلٌم نقود أو
أموال أو أوراق تجارٌة قابلة للتملٌك و غٌرها  ،و أن
ٌستعٌضا عن تسوٌة هذه الدٌون عن كل دفعة على حدة
بتسوٌة نهائٌة ٌنتج عنها رصٌد عند غلقه )) فً حٌن تطلق
تسمٌة الحساب العادي على حسابات مصرفٌة متعددة مثل
حساب ودٌعة النقود و حساب الصكوك و حساب التوفٌر  ،و
غٌر ذلك من الحسابات المصرفٌة ذات طبٌعة قانونٌة اخرى
غٌر الحساب الجاري و المبنٌة على فكـرة اإلٌـداع و الحفظ
للنقود لدى المصارف  .انظر د .فائـق محمود الشماع ،
الحساب المصـرفً (دراسة قانونٌة مقارنة) ،طٔ  ،اإلصـدار
األول  ،الدار العلمٌة الدولٌة للنشر و التوزٌع و دار الثقافة
للنشر و التوزٌع  ،عمان  ، ٕٖٓٓ ،ص ٕٗ.
[ٗٔ] للتفصـٌل حول المعاٌٌر االخرى انظر د .فائق محمود
الشماع  ،الحساب المصرفً … ،المصدر السابق  ،ص -ٖٔ6
 ٔٙٙ؛ كذلك د .فائق محمود الشماع  ،التصـنٌف النوعً
للحسابات المصـرفٌة ( دراسة مقارنة )  ،بحث منشور فً
المجلة العربٌة للفقه و القضات  ،العدد ٕٔ  ، ٔ66ٕ ،ص
. ٘٘-ٖ7
[٘ٔ ] د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٕٖٓ
؛ دٌ.عقوب ٌوسف صرخوه  ،مصدر سابق  ،ص  ٔ74؛
د.هـشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص  ٔ7ٙ؛ د .محسن شفٌق
 ،الموجز فً القانون التجاري  ،القاهرة  ، ٔ6ٙ6 ،ص ٖ64
؛ د .جبار صابر طه  ،مصدر سابق  ،ص . 4
[ ] ٔٙدٌ .عقوب ٌوسف صرخوه  ،مصدر سابق  ،ص ٔ74
؛د .جبار صابر طه  ،مصدر سابق  ،ص . 4
[ ]ٔ7د .فائق محمود الشماع  ،الحساب المصرفً…  ،مصدر
سابق  ،ص ٓ٘ٔ ٖٔ٘-؛ د .مؤٌد حسن محمد  ،حسابات
الصكوك و مسؤولٌة المصارف ( الشٌكات )  ،طٔ  ،دار وائل
للنشر  ،عمان  ، ٕٓٓٗ،ص ٗ. 4

[ ]7انظر د .جبار صابر طه  ،مصدر سابق  ،ص ٕ٘ .
[ ]4د .احمد محمود جمعة  ،مصدر سابق  ،ص ٖٖ .
[ ] 6انظر د .رزق هللا انطاكً و د .نهاد السباعً  ،الوسـٌط
فً الحقوق التجارٌة البرٌة  ،جٕ  ،مطبعة جامعة دمشق ،
ٕ ، ٔ6ٙص ٘. 4
[ٓٔ] د .هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص ٖ ٔ7؛ د.مراد
منـٌر فهٌم  ،القانون التجاري (العقود التجارٌة و عملٌات
البنوك)  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة  ، ٔ64ٕ ،ص ٕٕٗ
؛ د .محمود مختار احمد برٌري  ،قانون المعامالت التجارٌة
(عملٌات البنوك و األوراق التجارٌة)  ،دار النهضة العربٌة ،
القاهرة  ، ٕٓٓٔ ،ص ٖ. ٙ
[ٔٔ] انظر المواد ( )ٕٔ7تجارة عراقً ؛( )ٔٓٙتجارة
اردنً .

[ ]ٔ4انظر المواد  ٕٖ7 ، ٕٖٗ ، ٕٕٖ :من قانون التجارة
العراقً .
[ ]ٔ6انظر المادة  ٕٔ6من قانون التجارة العراقً .
[ٕٓ] المادة  ٕٗ7من قانون التجارة العراقً .
[ٕٔ] نقالً عن د .فائق محمود الشماع  ،الحساب المصرفً…
 ،مصدر سابق  ،ص ٘٘ٔ ؛ د .فائق محمود الشماع ،
التصـنٌف النوعً…  ،مصدر سابق  ،ص .ٗ4
[ٕٕ] Paul Esmein, Essai sur la theorie
juridique du courant , Revue trim ,dr civil ,
 1920, p. 79؛
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نقالً عن د .عبد المجـٌد عبودة  ،النظام البنكً فً المملكة
العربٌة السعودٌة  ،مطبعة معهد اإلدارة العامة  ،الرٌاض ،
 ، ٔ64ٙص ٓ.ٔٙ

[ ]ٖ4انظر الفقـرة (ٔ/د ) من المادة ( )ٙمن قانون التجارة
األردنً ؛ الفقرة (و) من المادة (٘) من قانون التجارة
المصري النافذ .

[ٖٕ] انظر المواد ( ٖٔٗ) مدنً عراقً  )ٖٙ٘( ،مدنً
مصري .

[ ]ٖ6قرار محكمة النقض المصرٌة بتارٌخ ، ٔ64ٖ/ٖ/ٕ4
نقالً عن د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص .4

[ٕٗ] د .عبدالمـجٌد عبودة  ،مصدر سابق  ،ص ٓ ٔٙ؛ د.
محمود مختار احمد برٌري  ،مصدر سابق  ،ص . ٙٙ

[ٓٗ] انظر المادة ( )4فً كل من قانونً التجارة األردنً و
المصري .

[ٕ٘] د .عبدالرزاق السنهوري  ،الوسٌط فً شرح القانون
المدنً  ،جٖ  ،نظرٌة االلتزام بوجه عام (األوصاف – الحوالة
– االنقضات )  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة ،ٔ6٘4 ،ص
ٕٕ. 6ٕٖ-6

[ٔٗ ] د .علً جـمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٕٖٙ
؛ د .احمد محمود جمعة  ،مصدر سابق  ،ص ٗٔ .

[]ٕٙد .جبار صابر طه ،مصدر سابق  ،ص ٖ٘ .

[ٕٗ] نظم المشرع العـراقً أحكام عـقد الحساب الجاري فً
الفـرع الثالث من الفصل األول تحت عنوان ( العقود التجارٌة
)ضمن الباب الرابع من قانون التجارة النافذ فً المواد (-ٕٔ7
. )ٕٖ4

[ ]ٕ7انظر .جبار صابر طه ،مصدر سابق  ،ص ٔ٘. ٘ٗ-
[ ]ٕ4د .رزق هللا انطاكً و د .نهاد السباعً  ،مصدر سابق ،
ص ٗ. 4
[ ]ٕ6د .جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٗٔٔ؛ د.
هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص ٓ ٔ6؛ د .فائق محمود
الشماع  ،الحساب المصرفً…  ،مصدر سابق  ،ص . ٔٔ6
[ٖٓ] تنص المادة (ٔٓٗ ) من القانون المدنً العراقً "
ٌجوز تجدٌد االلتزام باتفاق الطرفٌن على أن ٌستبدال بااللتزام
األصلً التزاما ً جدٌداً ٌختلف عنه فً محله او فً مصدره " .
[ٖٔ ] د .فائق محمود الشماع  ، ،الحسابات المصرفٌة ،
مجموعة محاضرات أُلقٌت على طلبة الدكتوراه للعام الدراسً
ٕٕٓٓ  ، ٕٖٓٓ -جامـعة بغداد  ،غٌر منشورة ؛ د .مراد
منٌر فهٌم  ،مصدر سابق  ،ص ٖٕٕ ؛د .فاٌز نعٌم رضوان ،
مصدر سابق  ،صٓ. ٗ4ٔ-ٗ4
[ٕٖ] د .جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٗٔٔ .
[ٖٖ ] د .علً جـمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٗٔٔ
؛ د .عبد المجٌد عبودة ،مصدر سابق  ،ص ٓ. ٔٙ
[ٖٗ] انظر فً تفصٌل ذلك د .فائق محمود الشماع  ،المصدر
السابق .

[ٖٗ] قرار محكمة التمٌٌز العراقٌة رقم / ٗ4حقوقٌةٔ6ٙ6/
بتارٌخ ٕ ، ٔ6ٙ6/ ٔٓ/قضات محكمة تمٌٌز العراق  ،المجلد
السادس  ،القرارات الصادرة سنة  ، ٔ6ٙ6دار الحرٌة
للطباعة  ،مطبعة الحكومة  ،بغداد  ، ٔ67ٕ ،ص– ٗٓ6
ٔٔٗ.
[ٗٗ] حددت المادة (ٔ )ٔ7من القانون المدنً العراقً  ،و
المقابلة للمادة ( )ٕٕٙمن القانون المدنً المصري  ،سعر
الفائدة القانونٌة فً المسائل المدنٌة ب (ٗ  ) %و ( ٘ ) %
فً المسائل التجارٌة .
[٘ٗ] انظر المواد  )ٔ4ٖ( :من قانون التجارة العراقً ،
( )٘ٗ7من قانون التجارة المصري .
[ ]ٗٙانظر المادة ( ٗ ) ٖ6من القانون المدنً العراقً .
[ ]ٗ7د .خالد إبراهٌم التالحمة  ، ،التشرٌعات المالٌة و
المصرفٌة من الوجهتٌن النظرٌة والعملٌة  ،طٔ  ،دار اإلسرات
للنشر و التوزٌع  ،عـمان  ، ٕٓٓٗ ،ص ٕٕٔ ؛ د .مراد
منٌر فهٌم  ،مصدر سابق  ،ص ٕٕٗ ؛د .جبار صابر طه ،
مصدر سابق  ،ص ٗ٘.
[ ]ٗ4انظر المواد  )ٖ64( :من القانون التجاري السوري ؛
(ٖٖٓ) من القانون التجاري اللبنانً  )ٔٔٔ( ،من قانون
التجارة األردنً  ،والتً أشارت صراحة الى عدم قابلٌة الدٌون
الداخلة فً الحساب الجاري لتنفٌذها بإحدى طرق التنفٌذ.

[ٖ٘ ] انـظر د .علً جمال الـدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص
 ٖٕ4؛د .محمود مختار احمد برٌري  ،مصدر سابق  ،مصدر
سابق  ،ص ٗ ٙ؛د .مراد مـنٌر فهٌم  ،مصدر سابق  ،ص
ٕٕٗ ؛ د .عبد المجٌد محمد عبودة  ،مصدر سابق  ،ص
ٖ ٔٙ؛ انظر كذلك قرار محكمة النقض الفرنسٌة بتارٌخ
/4مارس  ٔ6ٖ٘/ذكره د .علً جمال الدٌن عوض ،مصدر
سابق  ،ص  ٖٕ4هامش رقم (ٔ) .

[ٓ٘] قرار مـحكمة بارٌس بتارٌخ ٘/مارس ٔ6ٖ٘/ذكره د.
علً جمال الدٌن عـوض  ،مصدر سابق  ،ص  ، ٖٕٙهامش
رقم (ٔ) .

[ ]ٖٙكقانون التجارة الفرنسً و قانون التجارة المصري و
قانون التجارة االردنً .

[ٔ٘] د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٖٕٙ؛
د .مراد منٌر فهٌم  ،مصدر سابق  ،ص ٕٕٗ .

[ ]ٖ7وهذا ما نصت علٌه صراحة المادة (ٗ) من مشروع
لجنة تنقٌح القانون التجاري الفرنسً الموضـوع عام ٔ٘ٔ6
بالقول " ان عقد الحساب الجاري ٌكون تجارٌا ً او مدنٌا ً بحسب
صفة أطرافه " .

[ٕ٘] تقابلها المواد  )ٖ6٘( :من قانون التجارة الكوٌتً ؛
( )ٖ64من قانون التجارة السوري ؛ (ٖٖٓ) من قانون
التجارة اللبنانً ؛ (ٔٔٔ) من قانون التجارة األردنً  ،أما

[ ] ٗ6د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٕٖ٘
؛ د .هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص ٔ. ٔ6
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المشرع المصري فلم ٌورد نصا ً مماثالً فً قانون التجارة
النافذ .
[ٖ٘ ] د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٖٕ7
؛ د .هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص ٕ. ٔ6
[ٗ٘] تنص المادة ( )ٕٗ6مدنً عراقً على انه " الدعوى
بااللتزام اٌا ً كان سببه ال تسمع على المنكر بعد تركها من غٌر
عذر شرعً خمس عشرة سنة مع مراعاة ما وردت فٌه أحكام
خاصة "

آذار ٕٓٓ7 /

[ ]ٙ4المادة (ٕ٘ٔ) من القانون المدنً العراقً .
[ ]ٙ6عرفت المادة (ٖ )ٕ4من قانون التجارة العراقً الخصم
بالقول ( أوالً  :الخصم اتفاق ٌتعهد المصرف بمقتضاه بأن
ٌدفع مقدما ً قٌمة ورقة تجارٌة او أي مستند آخر قابل للتداول
الى المستفٌد مقابل نقل ملكٌته الى المصرف مع التزام
المستفٌد برد القٌمة الى المصرف إذا لم ٌدفعها المدٌن األصلً
).
[ٓ ]7د .هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص  ٕٓ6؛ دٌ .عقوب
ٌوسف صرخوة  ،مصدر سابق  ،ص . ٔ46

[٘٘] انظر المادة (ٖٓٗ) من القانون المدنً العراقً .
[ ]٘ٙانظر المادتٌن  )ٔ7٘ ، ٖٕٔ( :من قانون التجارة
العراقً .
[ ] ٘7د .علً جمـال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٖٕ4
؛ د .فاٌز نعٌم رضوان  ،مصدر سابق  ،ص ٕ ٗ4؛ د .رزق
هللا انطاكً و د .نهاد السباعً  ،مصدر سابق  ،ص ٕ. 4
[ ]٘4المواد  )ٖ67( :من قانون التجارة السوري ؛ (ٓٔٔ)
من قانون التجارة األردنً .
[ ] ٘6د .رزق هللا انطاكً و د .نهاد السباعً  ،مصدر سابق ،
ص ٔ 6؛ د .هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص .ٔ64
[ٓ ]ٙأما فً مصر فان الفائدة تحسب وفقا ً للسعر الذي ٌتعامل
به البنك المركزي وقت استحقاقها ما لم ٌُتفق على سعر اقل (
المادة  / ٖٙٙتجارة مصري ) .
[ٔ ]ٙانظر المواد  )ٕٕ٘(:من قانون التجارة العراقً؛()ٖٙٙ
من قانون التجارة المصري؛( )ٖ67من قانون التجارة الكوٌتً
.
[ٕ ]ٙالمواد  )ٕٕ٘( :من قانون التجارة العراقً ؛ ()ٖٙٙ
من قانون التجارة المصري ؛ ( )ٖ67من قانون التجارة
الكوٌتً  ،مع مالحظة إنّ القانون الكوٌتً لم ٌجز احتساب
الفوائد على الفوائد قبل مضً ثالثة اشـهر من تارٌخ قٌد
الفوائد فً الحساب .
[ٖ ]ٙانظـر المواد (ٖٖٕ) من قانون التجارة العراقً ؛
(ٕ )ٖ7من قانون التجارة المصري ؛ (ٔٓٗ) من قانون
التجارة الكوٌتً ؛ (ٗٔٔ) من قانون التجارة األردنً ؛ (ٓٓٗ)
من قانون التجارة السوري .
[ٗ ]ٙد .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص ٖٖٓ؛
د .عبد المجٌد محمد عبودة  ،مصدر سابق  ،ص ٗ ٔٙ؛ د.
هشام فرعون  ،مصدر سابق  ،ص ٕ. ٔ6
[٘ ] ٙانظر د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص
ٖٖٗ .
[ ]ٙٙانظر المادة (ٖٕٕ) من قانون التجارة العراقً والتً
أشارت فً عجزها الى إمكانٌة االتفاق على خالف الحكم الوارد
فً هذه المادة .
[ ]ٙ7للتعـرف على جرٌمة غسٌل األموال انظر  :أ .فاٌق مجٌد
العبٌدي و د .فالح عبدالكرٌم الشٌخلً  ،غسٌل األموال ماهٌتها
وابعادها  ،مجلة الرشٌد المصرفً  ،العدد الخامس ، ٕٕٓٓ ،
ص . ٔٓ-7

[ٔ ]7د .احمد محمود جمعة  ،مصدر سابق  ،ص ٓٗٔ-
ٔٗٔ ؛ د .علً جمال الدٌن عوض  ،مصدر سابق  ،ص
 ٗٗ6-ٗٗ4؛ د .محمود مختار احمد برٌري  ،مصدر سابق ،
ص ٔٓٔ. ٕٔٓ-
[ٕ ]7قرار محكمة النقض المصرٌة بالطعن رقم  ٖٗٙسنة
ٕٗ قضائٌة بتارٌخ  ، ٔ67ٙ/٘/ٔ7المستشار سعٌد احمد
شعلة  ،قضـات النقض فً المواد التجارٌة فً خالل ثالثة
وسبعون عاما ً (ٖٔ ، )ٕٖٓٓ-ٔ6منشأة المعارف ،
اإلسكندرٌة  ، ٕٓٓٗ ،رقم  ، ٔ7ص ٕ. ٖ7
[ٖ ]7قرار محكمة النقض المصرٌة بالطعن رقم  ٕ44سنة
ٓٗ قضائٌة بتارٌخ  ، ٔ67ٙ/ٕ/6المستشار سعٌد احمد شعلة
 ،المصدر السابق  ،رقم ٓٔ  ،ص . ٖٕ7

المصــادر
أوالً :الكتب و األبحاث :
ٔ -د .احمد زٌادات و د .إبراهٌم العموش  ،الوجٌز فً
التشرٌعات التجارٌة األردنٌة  ،طٔ  ،دار وائل للنشر  ،عمان ،
. ٔ66ٙ
ٕ -د .احمد محمود جمعة  ،أحكام عقد الحساب الجاري فً
قانون التجارة الجدٌد  ،طٔ  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة ،
ٖٕٓٓ .
ٖ -د .جبار صابر طه  ،أحكام الحساب الجاري و تطبٌقاته
المصرفٌة على ضوت قانون التجارة العراقً رقم ٖٓ لسنة
ٗ ، ٔ64طٔ . ٔ644 ،
ٗ -د .خالد إبراهٌم التالحمة  ،التشرٌعات المالٌة و المصرفٌة
من الوجهتٌن النظرٌة والعملٌة ،طٔ  ،دار اإلسرات للنشر و
التوزٌع  ،عمان . ٕٓٓٗ ،
٘ -د .خالد إبراهٌم التالحمة  ،الوجٌز فً القانون التجاري ،
طٔ  ،المعتز للنشر و التوزٌع  ،عمان . ٕٖٓٓ ،
 -ٙد .رزق هللا انطاكً و د .نهاد السباعً  ،الوسٌط فً
الحقوق التجارٌة البرٌة  ،جٕ  ،مطبعة جامعة دمشق ٔ6ٕٙ ،
.
 -7د .عبدالرزاق السنهوري  ،الوسٌط فً شرح القانون
المدنً  ،جٖ  ،نظرٌة االلتزام بوجه عام (األوصاف – الحوالة
– االنقضات)  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرةٔ6٘4. ،
 -4د .عبد المجٌد محمد عبودة  ،النظام البنكً فً المملكة
العربٌة السعودٌة  ،مطبعة معهد اإلدارة العامة  ،الرٌاض ،
. ٔ64ٙ
 -6د .علً جمال الدٌن عوض  ،عملٌات البنوك من الوجهة
القانونٌة فً قانون التجارة الجدٌد و تشرٌعات البالد العربٌة ،
طٖ  ،دار النهضة العربٌة  ،القاهرة . ٕٓٓٓ ،

ٖٔٙ

مجلة جامعة ذي قار

المجلد ٕ

العدد ٗ

ٓٔ -د .فائق محمود الشماع  ،التصنٌف النوعً للحسابات
المصرفٌة ( دراسة مقارنة )  ،بحث منشور فً المجلة العربٌة
للفقه و القضات  ،العدد ٕٔ . ٔ66ٕ ،
ٔٔ -د .فائق محمود الشماع  ،الحسابات المصرفٌة  ،مجموعة
محاضرات أُلقٌت على طلبة الدكتوراه للعام الدراسً ٕٕٓٓ -
ٖٕٓٓ  ،جامعة بغداد  ،غٌر منشور.
ٕٔ -د .فائق محمود الشماع  ،الحساب المصرفً (دراسة
قانونٌة مقارنة ) ،طٔ  ،اإلصدار األول  ،الدار العلمٌة الدولٌة
للنشر و التوزٌع و دار الثقافة للنشر و التوزٌع  ،عمان،
ٖٕٓٓ .
ٖٔ -د .فاٌز نعٌم رضوان  ،القانون التجاري (العقود التجارٌة
 ،عملٌات البنوك  ،األوراق التجارٌة  ،اإلفالس) طبقا ً الحكام
القانون رقم  ٔ7لسنة  ، ٔ666طٗ  ،دار النهضة العربٌة ،
القاهرة . ٕٖٓٓ – ٕٕٓٓ ،
ٗٔ -أ .فاٌق مجٌد العبٌدي و د .فالح عبدالكرٌم الشٌخلً ،
غسٌل األموال ماهٌتها وابعادها  ،بحث منشور فً مجلة
الرشٌد المصرفً  ،العدد الخامس . ٕٕٓٓ ،
٘ٔ -د .محسن شفٌق  ،الموجز فً القانون التجاري  ،القاهرة
. ٔ6ٙ6 ،
 -ٔٙد .محمود الكٌالنً  ،التشرٌعات التجارٌة و المعامالت
اإللكترونٌة  ،طٔ  ،دار وائل للنشر  ،عمان . ٕٓٓٗ ،
 -ٔ7د .محمود مختار احمد برٌري  ،قانون المعامالت
التجارٌة (عملٌات البنوك و األوراق التجارٌة)  ،دار النهضة
العربٌة  ،القاهرة . ٕٓٓٔ ،
 -ٔ4د .مراد منٌر فهٌم  ،القانون التجاري (العقود التجارٌة و
عملٌات البنوك)  ،منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة . ٔ64ٕ ،
 -ٔ6مؤٌد حسن محمد  ،حسابات الصكوك و مسؤولٌة
المصارف (الشٌكات)  ،طٔ  ،دار وائل للنشر  ،عمان ٕٓٓٗ،
.
ٕٓ -د .هشام فرعون  ،القانون التجاري البري  ،جٕ ،مدٌرٌة
الكتب والمطبوعات الجامعٌة  ،جامعة حلب . ٔ64٘ ،
ٕٔ -دٌ .عقوب ٌوسف صرخوة ،عملٌات البنوك من الوجهـة
القانونٌـة فً القانون الكوٌتً ( دراسة مقارنة )  ،طٔ،
الكوٌت . ٔ644 ،

ثانٌا :المجامٌع القضائٌة :
ٔ -المجموعة الرسمٌة  ،المكتب الفنً لمحكمة النقض
المصرٌة  ،العدد الثانً،السنة الستون .
ٕ -المستشار سعٌد احمد شعلة  ،قضات النقض فً المواد
التجارٌة فً خالل ثالثة وسبعون عاما ً (ٖٔ، )ٕٖٓٓ-ٔ6
منشأة المعارف  ،اإلسكندرٌة . ٕٓٓٗ ،
ٖ -قضات محكمة تمٌٌز العراق  ،المجـلد السادس  ،القرارات
الصـادرة سنة  ،ٔ6ٙ6دار الحرٌة للطباعة  ،مطبعة الحكومة
 ،بغداد .ٔ67ٕ ،

ثالثا :القوان :
ٔ -قانون التجارة البرٌة اللبنانً الصادر عام ٕٖ. ٔ6
ٕ -القانون المدنً المصري رقم ٖٔٔ لسنة . ٔ6ٗ4
ٖ -قانون التجارة السوري رقم  ٔٗ6لسنة . ٔ6ٗ6
ٗ -القانون المدنً العراقً رقم ٓٗ لسنة ٔ٘. ٔ6
٘-قانون التجارة األردنً رقم ٕٔ لسنة . ٔ6ٙٙ
 -ٙقانون التجارة الكوٌتً  ،رقم  ٙ4لسنة ٓ. ٔ64
 -7قانون التجارة العراقً رقم ٖٓ لسنة ٗ. ٔ64
 -4قانون التجارة المصري رقم  ٔ7لسنة . ٔ666
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