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عرض الكتاب

إذا كان القانون التجاري يعرف على أنه ذلك اجلزء من القانون اخلاص الذي حيكم
األعمال التجارية ونشاط التجار يف ممارسة جتارهتم ،وأن قواعده ال تطبق إال بني جتار ويف عالقة
جتارية ،إال أن مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان تؤكد على وجود عالقة بني
األعمال التجارية وحقوق اإلنسان ،فهي ترى أنه إذا كان بوسع التجارة أن تكون حمركا للنمو
االقتصادي من أجل مكافحة الفقر وتعزيز التنمية ،فمن احملتمل أيضا أن متثل هتديدا حلقوق
اإلنسان يف بعض احلاالت .ورغم ذلك ،فثمة سبل للتوفيق بني قواعد التجارة وحقوق اإلنسان

وتوجيه النمو االقتصادي والتنمية االقتصادية حنو حتقيق حياة كرمية للجميع .ويف ذلك يرى

جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة أن مسألة األعمال التجارية وحقوق اإلنسان
أضحت بندا دائما يف جدول أعمال السياسات العاملية ،مما يعكس التوسع العاملي املفاجئ
للقطاع اخلاص ،مقرون بزايدة مماثلة يف النشاط االقتصادي عرب الوطين وضاعفت هذه التطورات
الوعي االجتماعي أبثر األعمال التجارية على حقوق اإلنسان كما اسرتعت انتباه األمم املتحدة.
ويف خضم حبثنا يف هذا االطار وقع بني أيدينا كتاب حتت عنوان  :آاثر عقد الفاكتورينغ (عقد
شراء الديون التجارية) ،ملؤلفه املدرس املساعد مصطفى تركي حومد اجلوراين ،واملنشور من قبل
منشورات احلليب احلقوقية يف بريوت لعام  ،2017وبواقع  159صفحة .واحلقيقة اليت ينبغي أن
تقال أن عنوان الكتاب هو الذي جذبنا إىل قراءته وهذا أن دل على شيء فإمنا يدل على
حسن االختيار من قبل املؤلف ،وملا كان من املتعارف عليه أن التاجر ال حيتمل البطء والتأخري
يف معامالته التجارية ،إذ أنه حيتاج إىل السيولة النقدية إلمتام مشاريعه أو ألداء التزامات يف ذمته،

وتعد مسألة الديون التجارية من أهم وأخطر املسائل اليت تعرتض التجار واملؤسسات والشركات

التجارية ،السيما املشاريع الصغرية واملتوسطة احلجم ،والتخوف من خطر تصفيتها أو اعالن
افالسها ،األمر الذي ينعكس سلبا على االقتصاد الوطين .وملا كانت املعامالت التجارية تتسم
ابملرونة والتجدد ،لكي تواكب التطورات اليت تفرضها احلاجة االقتصادية ،مما يؤدي ذلك إىل
ظهور معامالت جتارية تتالئم واحلاجة التجارية وما عقد الفاكتورينغ إال نتاجا هلذه التطورات من
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الناحيتني التجارية والقانونية ،فهو اتفاق بني مؤسسة مالية (معروفة مبؤسسة أو شركة
الفاكتورينغ) مع عميلها ،يقدم مبوجبه هذا االخري للشركة كافة الفواتري والسندات املالية اليت
ميلكها وحيق هلا اختيار الفواتري والسندات اليت ترى امكانية استيفائها ،مقابل تعجيل قيمتها
للعميل وتتحمل املؤسسة أو لشركة خماطر عدم وفاء املدين للدين دون أن يكون ابستطاعتها
الرجوع إىل عميلها ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك صراحة أو يف احلاالت املتفق عليها
واحملددة يف العقد .ولكون املشرع العراقي والتشريعات العربية االخرى مل تنظم هذا العقد
بنصوص قانونية خاصة ،فجاءت هذه الدراسة لتقدم أفكارا وتوصيات إىل املشرع ليصار إىل
إدراجها يف نصوص قانونية تنظم أحكام عقد شراء الديون واآلاثر املرتتبة عليه .فأنطلق املؤلف
من إشكالية دراسته اليت متثلت يف بيان اآلاثر القانونية املرتتبة على أطراف عقد الفاكتورينغ
وذلك من خالل معرفة الضمانت املستوحاة من هذا العقد ابلنسبة ألطرافه ،وفقا للنصوص
القانونية والقواعد العامة ،وآاثره أيضا ابلنسبة للمدين على الرغم من كونه الغري ابلنسبة للعقد،

وبيان إمكانية تطبيق بعض األنظمة القانونية املقاربة لعقد الفاكتورينغ كنظام حوالة احلق واحللول
االتفاقي ،وعقد الوكالة وعقد خصم األوراق التجارية وغريها من العمليات القانونية املشاهبة
لنظام عقد الفاكتورينغ .مستعينا ابملنهج التحليلي والوصفي واملقارن ،وموزعا املعلومات اليت
مجعها عن موضوع دراسته يف أربعة فصول  :خصص األول خللفية الدراسة وامهيتها ،وحدد يف
الثاين ماهية عقد الفاكتورينغ ،وأوضح آاثر العقد ابلنسبة للدائن (العميل) ،وابلنسبة ملؤسسة
الفاكتورنيغ يف الثالث والرابع.
وقد خلصت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج والتوصيات أييت يف طليعتها ،دعوة
املشرع العراقي إىل وضع نظام قانوين خاص بعقد الفاكتورينغ ،ملا له من آاثر مباشرة على
االقتصاد الوطين ،لكونه وسيلة من وسائل متويل املشاريع االستثمارية ومسامها يف أتمني فرص
عمل إضافية من خالل إنشاء مؤسسات خمتصة تستوعب األشخاص ذوي االختصاص .كما
حث املشرع العراقي على سرعة االنضمام إىل اتفاقية (أواتوا) ،اليت وضعت النظرية العامة لنظام

الفاكتورينغ ألجل متكني املشرع من صياغة هيكلية هلذا النظام تواكب التطورات احلقيقية يف
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القانون التجاري من خالل إبراز نصوص قانونية تتواءم واملعاهدة املذكورة ،والذي يؤدي بدوره
إىل تطمني رأس املال االجنيب الراغب ابالستثمار يف العراق.
وختاما ،فأن الوضوح والتنظيم املنطقي يف العرض ودقة التحليل والتعمق يف اجلزئيات
وحسن توظيف املعلومة ،هو بعض ما ميتاز به هذا الكتاب ،وهو بال شك يقدم عمال قيما
للقراء والباحثني يف جماالت شىت ومنهم املختصني يف حقوق اإلنسان للصلة الوثيقة بني ما مت
طرحه وانعكاسات ذلك كأثر مباشر أو غري مباشر على املستوى املعيشي الكرم والالئق
لألشخاص ،وال يسعنا يف هذا املقام إال أن نستذكر مقولة عباس العقاد "إقرأ كتااب جيدا ثالث
مرات أنفع لك من أن تقرأ ثالثة كتب جيدة".
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