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 انرحيى انرمحٍ اهلل تسى
 

 (  عَهٍىُ عهْىٍ رِيْ كُمِّ ًَفٌَْقَ) 

 

 67 آٌح/  ٌٌعف عٌسج

 انعظٍى اهلل صذق
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 االىذاء

 ,  انصعاب يٌاجيح يف افرمذه يٍ إىل , ًانصرب اننجاح عهًين يٍ إىل

 أتً.. دناَو يٍ ألسذٌي انذٍَا متيهو ًمل

 عهًرين يٍ , راهتا يكنٌٌ عٍ يعربج نرخشج انكهًاخ ذرغاتك يٍ ًإىل

 اهلًٌو ذكغًٌَ ًعنذيا , فٍو أَا يا إىل ألصم انصعاب ًعاَد

 أيً..  آاليً يٍ نٍخفف دناهنا حبش يف أعثخ

 اىل اخٌذً ًاخٌاذً ..

 ًاىل مجٍع ىٌالء اىذي حبثً ىزا ...

 انثادث
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 ذمذٌش ً شكش

 ًىادي انثششٌح يعهى عهى ًانغالو ًانصالج انعاملني سب هلل احلًِذ

 .انذٌٍ ٌٌو إىل تإدغاٌ ذثعيى ًيٍ ًصذثح آنو ًعهى اإلَغاٍَح

 يٍ كم إىل انثذث ىزا إخشاج يف عاىى يٍ نكم اجلضٌم تانشكش أذٌجو

 .يغاعذذً ً ًذٌجٍيً ذعهًًٍ يف عثثا كاٌ

 و.و فادٌح حمًذ امساعٍم حً انفاضهذاعرار إىل

 . انثذث يف عًهً أثناء ًذٌجٍيً إسشادي يف جيذا ألٌ مل دٍث

عًٌياً ًاىل اعاذزج لغى  انماٌٌَ ًانعهٌو انغٍاعٍحًاىل مجٍع اعاذزج كهٍح 

 .خصٌصاً  انماٌٌَ 

 . ًاىل اعضاء جلنح املنالشح املٌلشج 

 انثادث
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 ادلقدية 

 أال : يٕضٕع انهثحث 
قرض، المودع ىو المقرض، والمصرف ىو  حقيقة العبلقة في الحساب الجاري: أنيا

يودع في الحساب الجاري من أموال، ويكون لو حق  المقترض، ألن المصرف يمتمك ما
مبمغ مماثل عند الطمب، وىذا معنى القرض. وىناك آثار تترتب  التصرف فييا، ويمتزم برد

في الحساب الجاري عمى أنيا قرض، منيا: جواز انتفاع المصرف بعوائد  عمى تكييف العبلقة
 ودائع الحساب الجاري في مجاالت االستثمار المشروع، وجواز تقاضيو أجرًا عمى استثمار

وانتفاعو  الخدمات التي يقدميا، وجواز انتفاع صاحب الحساب بحفظ أموالو في المصرف،
المزايا والخدمات  المتعمقة بتيسير الوصول إلى حسابو، وأما إذا كانت ىذه بالمزايا والخدمات

الجاري فقط، فالذي يظير في  متعمقة بحسابات العميل، فإن كان يراعى فييا مقدار الحساب
الحساب الجاري إذا كانت لمعميل دون غيره،  ىذه الحال أن األسعار المميزة لمعميل صاحب

سوى القرض،  -ىذه الخدمات أو تنازلو عن بعض قيمتيا بذلو في-ولم يكن لممصرف منفعة 
الحساب الجاري، فإن ىذه المنفعة محرمة، وكذا اليدايا النقدية غير  وكان المراعى فييا مقدار

 واليدايا العينية إذا كانت بسبب القرض، بخبلف اليدايا التسويقية والدعائية، ألنيا المشروطة،
عطاؤىا عمى الودائع الحالة في الحسابىدايا لعموم الناس. ويحرم أ الجاري، ومن  خذ الفوائد وا 

الصراف اآللي دون  اآلثار جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بدفتر الشيكات وبطاقة
ن كانت منفعة المصرف أقوى، وجواز التعامل  مقابل؛ ألن المنفعة اإلضافية ىنا مشتركة وا 

بالشرط، مع التأكيد عمى مزيد بحث لمسألة  بادلةبالودائع المتبادلة، وتحريم القروض المت
الدراسة التطبيقية إلى إمكان اإلفادة من اتفاقية بنك  القروض المتبادلة. وتوصل البحث بعد

في تطوير العبلقة المصرفية في الحساب الجاري بين  الببلد )اتفاقية إنشاء عبلقة بنكية(
الشرعية عمى  والموازنة بينيا، ومن ثم يعرض اآلثاريعرض ىذا البحث لؤلقوال واألدلة م العمو 

بين المصرف والعميل،  التكييف الفقيي لمحساب الجاري، ودراسة تحميمية لممنافع والخدمات
واليدايا التي يحصل عمييا العميل  وبيان التخريجات الفقيية ليا، مثل المميزات والحوافز

راسة تطبيقية لعدد من اتفاقيات التميز، ود صاحب الحساب الجاري، وخاصة حسابات
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العبلقة المصرفية، واإلفادة من بعض النظريات الفقيية  الحسابات الجارية، وتطوير لمفيوم
 .المشتركة بين المقرض والمقترض مثل المنافع اإلضافية

 اًْية انثحث ثاَيا : 
اري؛ نظرًا لما الج الحاجة إلى معرفة التكييف الفقيي وحقيقة العبلقة المصرفية في الحساب -

 يترتب عميو من آثار فقيية كثيرة.

نظر فقيي  كثرة التعامل بالحساب الجاري، وما يصاحبو من خدمات وتسييبلت تحتاج إلى -
 دقيق.

 اْداف انثحثثانثًا : 
 بيان حقيقة الحساب الجاري، والوصول إلى التكييف الفقيي الدقيق لو. -

 الحساب الجاري.بيان اآلثار الفقيية المترتبة عمى  -

 تطوير مفاىيم جديدة لمعبلقات المصرفية، واالتفاقيات المنظمة ليا. -

 يُٓج انثحث راتعًا : 
 ث .دراسة وتحميل المسائل محل البح سيتم اتباع المنيج الفقيي المقارن في

 خطة انثحث خايسًا : 
نشائو،  المقدمة المطمب االول : ،  المبحث االول : مفيوم الحساب الجاري وخصائصو وا 

المبحث الثاني ،  المطمب الثاني : أنشاءالحساب الجاري،  تعريف الحساب الجاري وخصائصو
المطمب االول : اوصاف المدفوعات في ،  : اوصاف المدفوعات في الحساب الجاري واثاره

المبحث الثالث : قفل الحساب ،   المطمب الثاني : آثار الحساب الجاري،  الحساب الجاري
المطمب الثاني : غمق الحساب ،  المطمب االول : قفل الحساب الجاري،   لجاري وغمقوا

 ، الخاتمة  الجاري
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 ادلثحث االٔل

 يفٕٓو احلساب اجلاري ٔخصائصّ ٔإَشائّ

الحساب الجاري نوع خاص من الحسابات المصرفية ونظام من أىم األنظمة التجارية ، ابتدعو 
 أن بعد بالتنظيم المشرع تناولو ثم القضاء أحكامو بعض عووض – العرف –التعامل التجاري 

 خصص وقد. التجاري القانون مواضيع أدق من وأصبح قواعده واستقرت العمل في انتشر
األول من الباب الرابع منو )من المادة  الفصل من الثالث الفرع الجاري لمحساب التجارة قانون
( . وعمى ضوء ما ورد في القانون من أحكام فإننا نتولى بحث 238ولغاية المادة  217

الحساب الجاري من حيث مفيومو وطبيعتو القانونية ثم نبين كيفية فتحو ونوضح أخيرًا آثاره 
 بالنسبة ألطرافو .

 -قسم هذا المبحث الى مطلبين التاليين :

 تعريف الحساب الجاري وخصائصهالمطلب االول : 

 المطلب الثاني : أنشاءالحساب الجاري 
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 ادلطهة االٔل 

 تعريف احلساب اجلاري ٔخصائصّ 

الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه شخصان عمى ان يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات 
بينيما، من تسميم نقود او اموال او  متبادلة ومتداخمة الديون الناشئة عن العمميات التي تتم

اوراق تجارية قابمة لمتمميك وغيرىا، وان يستعيضا عن تسوية ىذه الديون عن كل دفعة عمى 
 .(1)حدة بتسوية نيائية ينتج عنيا رصيد الحساب عند غمقو

وعرفت ودائع الحساب الجاري: بأنيا "المبالغ التي يودعيا أصحابيا في البنوك بشرط أن 
 عمييم البنك كمما أرادوا".يردىا 

أو "ىي النقود التي يعيد بيا األفراد أو الييئات إلى البنك عمى أن يتعيد األخير بردىا أو برد 
 ".(2)مبمغ مساٍو ليا لدى الطمب أو بالشروط المتفق عمييا

أو "ىي المبالغ التي يودعيا أصحابيا في البنوك بقصد أن تكون حاضرة التداول، والسحب 
لحظة الحاجة بحيث ترد بمجرد الطمب، ودون توقف عمى أي إخطار سابق من أي عمييا 
 (.3نوع")

والتعاريف السابقة في مجمميا متقاربة، وبعضيا اىتم بتعريف المعاممة أو المعاقدة التي تكون 
بين الطرفين )المصرف والعميل(، وبعضيا اآلخر عرف انطبلقًا من المال الذي يتم عميو 

 رفين.العقد بين الط

بأن الوديعة المصرفية أو المال الموضوع لدى المصرف ىو الذي  –كما سبق  –ويمكن القول 
ينشئ الحساب الجاري؛ فالحساب الجاري عبارة عن قائمة تقيد بيا المعامبلت المصرفية 
المتبادلة بين العميل والمصرف؛ ويقوم صاحب المال بفتح ىذا الحساب في المصرف لوضع 

                                                           
1
 .  1984( لسنة 31( من قانون التجارة العراقً رقم )217المادة ) 
2
 . 85، ص  1962، مطبعة جامعة دمشق ،  2. رزق هللا أنطاكً و د. نهاد السباعً ، الوسـٌط فً الحقوق التجارٌة البرٌة ، جد.  
3
 ،1للنشر والتوزٌع، عمان األردن، ط،  الوراقآثار الحساب الجاري فً العملٌات المصرفٌة ، دار محمد توفٌق عبد الفتاح بطاح  

 . 33، ص م 2114
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ض حفظيا وصونيا ثم طمبيا عند الحاجة إلييا، أو ألغراض التعامل اليومي مالو فيو، بغر 
 (.1والتجاري، دون االضطرار إلى حمل النقود)

 –وبحسب إجراءات معروفة  –وقد يسمم المصرف لمعميل دفتر شيكات، يسمح لو بموجبو 
تسميمو بالسحب متى شاء من حسابو، بحيث ال تزيد المبالغ عن مقدار المال الذي تم 

لممصرف عاليًا، وقد يدفع صاحب المال لممصرف مصاريف يسيرة مقابل االحتفاظ بالحساب 
 الجاري عمى ىذا النحو.

نما  وبيذا يتبين أن الحسابات الجارية أو تحت الطمب ىي حسابات ليس ىدفيا االستثمار وا 
تسييل  ىي حسابات لغرض حفظ ىذه األموال وصيانتيا من السرقة أو اليبلك، أو لغرض

التعامل التجاري والمعامبلت المصرفية األخرى التي تقدميا ىذه المصارف لعمبلئيا؛ لذا فإن 
ىذه الحسابات ليس ليا أي عبلقة بالمضاربة أو المشاركة، وال تستحق أي عائد أو ربح في 
المصارف اإلسبلمية، بل إنو قد يتقاضى المصرف عمييا أجرًا أو عمالة في مقابل ما يمنحو 

 صحابيا من امتيازات.أل

نما سمي الحساب الجاري بيذا االسم؛ ألن طبيعتو تجعمو في حركة مستمرة من زيادة  وا 
باإليداع أو نقصان بسبب ما يطرأ عميو من قيود بالحسب واإليداع فتغير من حالو بحيث ال 

 يبقى عمى صفة واحدة.

حصرىا في أربعة  وتختمف طرق المصارف في التعامل مع الحسابات الجارية، ويمكن
 (:2طرق)

األول: أال يتقاضى المصرف أية أجور مقابل خدمة فتح الحساب وما يتعبو من خدمات؛ 
 كإصدار الشيكات، وبطاقة السحب اآللي، وغيرىا.

 الثاني: أن يتقاضى المصرف أجورًا مقابل خدمة فتح الحساب الجاري، وما يتبعو من خدمات.

                                                           
1
كنوز إشبٌلٌا للنشر والتوزٌع، الرٌاض  أحكام التعامل فً األسواق المالٌة المعاصرة، ، دارمبارك بن سلٌمان آل سلٌمان  د. 

 . 23ص،  م2115السعودٌة، الطبعة األولى 
2
ومكتبة الحرمٌن الرٌاض . الطبعة  المصرفٌة واإلسالم. المكتب اإلسالمً بٌروت،األعمال ، لالستاذ مصطفى عبد هللا الهمشري  

 . 66، ص م 1994الثانٌة 
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مقابل ما سبق إذا نقص رصيد العميل في الحساب عن  الثالث: أن يتقاضى المصرف أجوراً 
 مبمغ محدد.

الرابع: أن يمنح المصرف فوائد لمعميل مقابل وجود المبمغ في الحساب، وبعضيا يشترط مبمغًا 
 معينًا ألجل منح الفوائد، وىذا ىو المعمول بو في البنوك الربوية.

 خصائص احلساب اجلاري  -

في المنافع التي يحصل عمييا طرفا العقد، وىما المصرف تتضح أىمية الحسابات الجارية 
والعميل من فتح ىذه الحسابات والتعامل بيا، وفيما يمي ذكر ألىم المنافع والفوائد التي يحصل 

 عمييا كل منيما:

 (. 1أواًل: المنافع التي تعود عمى المصرف)

أصحاب ىذه  –عمبلؤه  استثمار األموال الموجودة في الحسابات الجارية دون أن يشترك -1
 في األرباح التي تدرىا ىذه االستثمارات. –األموال 

ويتبين ىذا إذا عممنا أن أموال الحسابات الجارية تعد أىم موارد المصرف، وتمثل ما قد يزيد 
، وبيذا يستفيد %21موارد، ونادرًا ما تقل عن % من مجمل ال91في غالب األحوال عمى 

 يولة والوفاء باحتياجاتو واحتياجات عمبلئو.منيا المصرف في توفير الس

فتح حساب جاٍر ألحد العمبلء يؤدي غالبًا إلى أن ىذا العميل يحتاج إلى خدمات  -2
يستفيد منيا المصرف، وطبعي أن يمجأ العميل إلى المصرف الذي بو  –مصرفية أخرى 
 .(2)حسابو الجاري

توسيع االئتمان أو ما يسمى )بخمق  فتح الحسابات الجارية يزيد من قدرة المصرف عمى -3
الودائع( واستثمارىا، حيث يزيد الرصيد النقدي ليذا المصرف، وبالتالي يزيد ربحو من جراء 

 استثمار ىذه المبالغ.

                                                           
1
تصحٌح وتعلٌق عبد اللطٌف محمد  اإلقناع فً فقه اإلمام أحمد بن حنبل للشٌخ أبً النجا شرف الدٌن موسى الحجاوي المقدسً، 

 . 87، ص لبنان موسى السبكً، دار المعرفة للطباعة والنشر، بٌروت
2
الثقافة الدوحة قطر، ومؤسسة الرٌان  االقتصاد اإلسالمً والقضاٌا الفقهٌة المعاصرة. دار، لألستاذ الدكتور علً أحمد السالوس  

 .  39، ص م 1991للطباعة والنشر والتوزٌع بٌروت لبنان 
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األجور التي تتقاضاىا بعض المصارف مقابل الخدمات التي تقدميا لمعمبلء؛ كفتح  -4
صدار الشيكات، وبطاقات السحب اآلل  ي وغيرىا.الحساب، وا 

يستفيد المصرف من الحسابات الجارية التي تفتحيا لديو المصارف األخرى التي تعامل  -5
في عمميات المقاّصة في الشيكات  –% من مجموع الخصوم 11وىي تمثل قرابة  –معيا 

المحررة من قبل عمبلء المصارف األخرى، وفي عممية الحواالت التي يقومون بيا من 
ال سيما التحويبلت من بمد إلى آخر، وغير ذلك من األعمال المصرفية المصارف األخرى، و 

 التي تستدعي وجود رصيد كاف لدى المصرف.

 (. 1ثانيًا: المنافع التي تعود عمى العميل )صاحب الحساب الجاري()

حفظ أموالو من المخاطر المختمفة؛ كالسرقة أو الضياع، وىذا يتبين أكثر كمما كانت  -1
كثيرة؛ بحيث يشق حفظيا في المنزل أو في المحل التجاري، ولذا يبلحظ في الشركات األموال 

التجارية الكبرى والمصانع الكبيرة التي تكثر فييا عمميات البيع والتحصيل أن موظف الخزينة 
 ال يستبق لديو أية مبالغ نقدية في الخزينة، بل عميو أن يودعيا في المصرف يوميًا.

حفظ المال فإنو يكون مضمونًا عمى المصرف، ولصاحبو حرية التصرف  إضافة إلى ميزة -2
 فيو متى شاء.

االنتفاع من الخدمات التي يقدميا المصرف لصاحب الحساب الجاري غالبًا بدون مقابل،  -3
 ومن ذلك:

الحصول عمى دفتر الشيكات مما يسيل عمى صاحب الحساب الوفاء بالتزاماتو واحتياجاتو  -أ
ن الحاجة إلى حمل النقود وعدىا ومراجعتيا مع األمن من ضياعيا وسرقتيا المختمفة دو 

 وبخاصة في المبالغ الكبيرة.

 الحصول عمى بطاقة السحب اآللي، والتي يمكنو بواسطتيا: -ب

 سحب ما يحتاجو من أموال في أي زمان ومكان. -

                                                           
1
ارٌة وأحكامها الشرعٌة ، مؤسسة الرسالة بٌروت لبنان، الطبعة بطاقة االئتمان حقٌقتها البنكٌة التج، الشٌخ بكر بن عبد هللا أبو زٌد  

 . 25-24، ص م 1991الثانٌة 
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 لكترونية.تسديد قيمة مشترياتو عن طريق أجيزة نقاط البيع بواسطة الشبكة اإل -ت

 تسديد فواتير الخدمات العامة؛ كفواتير الكيرباء والياتف والماء ونحوىا. -ث

 االستعبلم عن رصيده في حسابو الجاري، وطمب كشف لحسابو. -ج

 التحويبلت واإليداعات المصرفية. -ح

يعد فتح الحساب الجاري المصرفي أسيل وأيسر طريقة لعمل حسابات نظامية دقيقة عن  -4
ع من أنواع النشاط الذي يقوم بو العميل؛ كأن يعرف ربحو بالفرق بين رصيد أول السنة أي نو 

 ورصيد آخر السنة.

 –توثيق الحسابات وضبطيا، بحيث يحصل العميل في نياية كل شير أو أقل أو أكثر  -5
عمى كشف مفصل يتضمن جميع المدفوعات وتواريخيا ومبالغيا والمدفوعة إلييم، وكذلك 

األموال التي يتمقاىا من اآلخرين مثل أثمان السمع التي يبيع أو موارده من  الحال في
 اإليجارات واألرباح... إلخ، وىذا يغنيو عن موظف متخصص في المحاسبة.

تمكين العميل من إثباتو وتوثيقو لمدفوعاتو لآلخرين، سواء عن طريق الشبكات تكفي عن  -6
عمى ظير الشيك عند تحصيمو من المصرف، أم  اإليصاالت؛ ألن المستفيد من الشيك يوقع

 عن طريق بطاقة السحب اآللي في تسديد فواتير الخدمات.

بحيث يستطيع  –بواسطة البطاقة  –الحصول عمى الخدمة المصرفية عن طريق الياتف  -7
صاحب الحساب الجاري تحريك معامبلتو المصرفية والتجارية عن طريق الياتف مما يوفر 

جراء ىذه المعامبلت.عميو وقتًا ط  ويبًل في التنقل وا 

سيولة وسرعة تحصيل النقود المحولة إلى المصرف من جيات حكومية أو غير حكومية؛  -8
 .(1)كتحويل الرواتب الشيرية مثبلً 

األسعار المميزة لمخدمات األخرى التي يقدميا المصرف، والتي تتعمق غالبًا بالحواالت  -9
 االعتمادات وبطاقات االئتمان وخطابات الضمان.والصرف األجنبي ورسوم فتح 

                                                           
1
 . 191، ص  1985، مدٌرٌة الكتب و المطبوعات الجامعٌة ، جامعة حلب ،  2د. هشام فرعون ، القانون التجاري البري ، ج 
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شيادة المصرف بمبلءة العميل )صاحب الحساب( وأكثر ما يحتاج ليذا التجار ورجال  -11
األعمال الذين يحتاجون إلى شيادة تثبت مبلءتيم يقدمونيا إلى الجيات الحكومية أو الخاصة 

يدات أو عقود المقاولة أو التوريد بحيث يتمكنون بموجبيا من الدخول في المناقصات والمزا
 وغيرىا.

استخدام األموال في الحساب الجاري كرىن، وذلك بأن يتفق العميل مع مصرفو عمى  -11
حجز مبمغ من المال في حسابو الجاري ال يسمح لو أن يسحبو أو يحرر الشيكات مقابمو؛ 

الوجوب لممصرف أو لمؤسسة  ليكون رىنًا لضمان وفائو بالتزاماتو الواجبة أو التي مآليا إلى
أخرى، مثل حاالت فتح االعتماد المستندي لبلستيراد، أو إصدار البطاقة االئتمانية، أو كفالة 

 جية أخرى من قبل ذلك العميل.

يعد كشف الحساب لمعميل مستندًا قويًا لما جاء فيو من أرقام، ويستفيد من ىذا  -12
ن التغييرات الطارئة في ثرواتيم طبقًا ألنظمة الموظفون الممزمون بتقديم تقارير سنوية ع

 الكسب غير المشروع في بعض الدول.

إضافة إلى ما سبق فإن الحساب الجاري يستفيد منو الطرفان في تيسير واختصار كثير من 
العمميات التي تحصل بينيما؛ إذ إن تسوية كل عممية من العمميات المتتابعة يسبب كثيرًا من 

خضاعيا لنظام واحد، التعقيد، بينما ي مكن بواسطة الحساب الجاري تجميع العمميات كميا وا 
وكذلك فإن من فوائد الحسابات الجارية عدم تعطيل رؤوس األموال؛ ألنو إذا استحق عمى أحد 

 طرفيو دين فإنو ال يدفعو نقدًا ومباشرة، بل يستغمو ويقيد في حساب الدائن ما يقابمو.

بوظيفة نقدية ميمة؛ إذ إنيا تمثل وسائل دفع في المجال  ومن فوائدىا كذلك أنيا تقوم
االقتصادي والتجاري، وأداة وفاء لتسوية الديون عن طريق نقل ممكيتيا من شخص آلخر 

 .(1)باستعمال الشيكات والتحويل المصرفي والمقاصة

وك وبيذا يتبين أن أموال الحسابات الجارية ىي مما يمثل قطب الرحى بالنسبة لموارد البن
 ومحور نشاطاتيا في المجال االقتصادي والتجاري وفي ميادين أنشطتيا األخرى.

                                                           
1
عملٌات البنوك ، األوراق التجارٌة ، اإلفالس ( طبقاً ألحكام القانون رقم . فاٌز نعٌم رضوان ، القانون التجـاري ) العقود التجارٌة ،  

 ؛ 481، ص  2113، دار النهضة العربٌة ، القاهرة ،  4، ط 1999لسنة  17
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 ادلطهة انثاَي

 كيفية اَشاء احلساب اجلاري
فتح الحسابات الجارية لؤلشخاص العاديين أو االعتباريين من شركات أو ىيئات عمى ان 

لؤلشخاص مختمف أنواعيا )مؤسسات ربحية وغير ربحية( بعد تقديم وثيقة إثبات شخصية 
 أو وثائق التسجيل المعتمدة بالنسبة لمييئات االعتبارية.الطبيعيين 

ر مع تحديد المفوضين بالتوقيع وبيان يمكن فتح الحساب بأي عممة وباسم شخص أو أكث
 صبلحية التوقيع ) منفردًا/ مجتمعًا(.

  -انشرٔط انتي تتطهة نفتح احلساب اجلاري كاالتي :

يتم التحقق من طبيعة نشاط العميل والغرض من فتح   KYCتطبيقا لسياسة اعرف عميمك  .1
 الحساب.

 C-D( ضمن تصنيف)يمنح العميل غير المصنف عمى نظام الشيكات المعادة اآللي  .2
 دفتر شيكات شخصية.

 تقديم دفاتر شيكات تجارية لمييئات والمؤسسات. .3
 يمكن لمعميل فتح أكثر من حساب فرعي وبالعمبلت المختمفة. .4
 ال يمنح العميل فوائد دائنة. .5
 رضي والياتف النقال.التمكن من التسديد اآللي لفواتير الياتف األ .6

يمنح الحساب كافة الخدمات المقدمة من البنك العقاري المصري العربي كطمب العميل وحسب 
التمكن من إجراء ، ر الحواالت الداخمية أو الخارجيةالشروط الخاصة بكل خدمة، كإصدا

ات و إجراء جميع أشكال السحب واإليداع من شيك،  مبلت بيع وشراء العمبلت األجنبيةمعا
 .(1)أو نقدا أو صراف آلي أما اإليداع فيتم نقدا أو إيداع شيكات داخل الحساب

 

                                                           
1
 ، دار 3جمال الدٌن عوض ، عملٌات البنوك من الوجهة القانونٌة فـً قانون التجارة الجدٌد و تشرٌعات البالد العربٌة ، طد. علً  

 . 321، ص  2111النهضة العربٌة ، القاهرة ، 
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 شرٔط فتح احلساب اجلاري افراد:
 عمر العميل تجاوز سن الثامنة عشر.

 بطاقة اليوية )إثبات الشخصية(.

في حال كنت موظفا لدي أي جية سواء أكانت حكومية أو جيات خاصة ُيطمب منك إحضار 
 الجية المسؤولة عن تحويل راتبك. كتاب خطي من

 شرٔط فتح حساب شركة:
 كتاب من مجمس إدارة الشركة بالموافقة عمى فتح حساب لدى البنك يحدد المخولين بالتوقيع.

 نموذج يحمل اسم الشركة وعنوانيا والختم الرسمي الخاص بيا.

 مستخرج من السجل التجاري.

 شيادة تأسيس الشركة.

 .مستخرج عن سجل الشركة

 النظام الداخمي في الشركة.

 شيادة مراقب الشركات حديثة توضح أسماء المفوضين بالتوقيع وشروط تحريك الحساب.

 ىوية المفوضين بالتوقيع عمى الحساب.

تعيد خطي من مجمس إدارة الشركة بضرورة إجراء ما يمزم لدى المصرف في حال حدوث أي 
 .(1)تغييرات بخصوص المفوضين بالتوقيع

 

 

                                                           
1
، مركز نشر  1، ط 1999لسنة  17دراسة فً قانون التجارة رقم  –د. احمد بـركات مصطفى ، العقود التجارٌة وعملٌات البنوك  

 . 267، ص 2116وتوزٌع الكتاب الجامعً ، جامعة أسٌوط ، 



18 
 

 شرٔط فتح حساب نهجًعيات:
 كتاب من الجمعية بفتح حساب لدى البنك يحدد المخولين بالتوقيع.

كتاب من وزارة الداخمية أو وزارة  العمل حسب جية االختصاص موجو لمبنك بفتح حساب 
 يحدد المخولين بالتوقيع.

 شيادة تسجيل الجمعية صادرة من وزارة الداخمية/وزارة العمل.

 معتمد من مصادق عميو من وزارة الداخمية. النظام األساسي

 ىوية المخولين بالتوقيع عمى الحساب.

 غير ذلك من المؤسسات األىمية:

 كتاب بفتح الحساب من المؤسسة.

 كتاب من الجية المرخصة لمزاولة المؤسسة لنشاطيا أو رخصة المؤسسة.

نشأة فردية، الوزارات  تتبع شروط فتح ىذه الحسابات حسب نوع المؤسسة أو الييئة )نوادي،
 .(1)... وغيرىا(

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
، 2113، منشأة المعارف ، اإلسكندرٌة ،  1فً قانون التجارة الجدٌد ، طد. احمد محمود جمعة ، أحكام عقد الحساب الجاري  

 . 29ص
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 ادلثحث انثاَي 

 ٔاثارِأصاف ادلدفٕعات يف احلساب اجلاري 

 ادلطهة االٔل 

 أصاف ادلدفٕعات يف احلساب اجلاري 

سنبين أوال االختبلف الفقيي بخصوص ىذه المسألة، وسنتناول ثانيا اآلثار المترتبة 
 الجاري.عن التجديد في إطار الحساب 

 أوال: االختبلف الفقيي حول أثر التجديد:

أن التجديد يحدث بمجرد تسجيل  النظرية التقميدية لمحساب الجارييرى أنصار 
المدفوعات في الحساب. فالمدفوعات التي تدخل في الحساب تعوض ببنود فيو 
 وتندمج كميا في وحدة ال تتجزأ وتشكل أحد أركان الرصيد النيائي. فبمجرد دخول
المدفوع في الحساب الجاري، فإنو يتحول من دين مستقل لو كيانو الذاتي إلى مجرد 
بند في ىذا الحساب ال ذاتية لو وال استقبلل، أي أن ىناك تجديدا بسبب تحويل 
المدفوع إلى البند، وىذا التجديد ينتج صراحة من عقد ألنو ال يمكن لمدافع أن يحتفظ 

ية المسجمة في الحساب، فالتجديد ىو األثر المباشر في آن واحد بالدائنية والمديون
(. فإذا كان مثبل المدفوع في األصل من طبيعة مدنية وأدرج 28لمحساب الجاري )

في حساب جاري من طبيعة تجارية، اكتسب منذ قيده الصفة التجارية تبعا لطبية 
 الحساب الجاري الذي أدرج فيو والعكس صحيح.

 (.1التقميدية، سارت محكمة النقض الفرنسية )وعمى غرار أنصار النظرية 

                                                           
1
 481ص  مصدر سابق ، د. فاٌز نعٌم رضوان ،  
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يستنتج من مبدأ التجديد في الحساب الجاري أو الدائنية الؤلصمية تختفي مع 
، بمعنى أن تحويل المدفوعات إلى بنود يؤدي إلى  ضماناتيا الشخصية والعينية

في فقدان كل التأمينات العينية والشخصية التي تتمتع بيا المدفوعات قبل تسجيميا 
الحساب، غير أن التجديد ال يفترض، بل البد من أن يعبر األطراف عن نيتيم في 

(، ولكن أين يوجد ىذه النية في 1ذلك صراحة طبقا لما ينص عميو القانون المدني )
 إطار الحساب الجاري؟

أثارت ىذه المسألة جدال فقييا حادا ف فرنسا، فأغمبية الفقياء ترى أن إرادة التجديد 
باشرة من دخول المدفوعات في الحساب وتحوليا إلى بنود فالفقيو إيسمان تنتج م

ESMEIN  يستبعد فكرة التجديد في الحساب الجاري ويعترىا مؤسسة خاصة بالقانون
الروماني الذي كان سائدا في فرنسا واندثر شيئا فشيئا لصالح القانون الفرنسي 

فترض نية التجديد لدى األطراف في الحديث. فيذا الفقيو يرفض إطبلقا الفكرة التي ت
 الحساب الجاري كمما انقمبت المدفوعات إلى بنود في ىذا الحساب.

 ثانيا: اآلثار الناتجة عن التجديد:

يعتبر التجديد وسيمة النقضاء االلتزامات، بمعنى أن كل االلتزامات المصيقة 
، أثار انقضاء بالمدفوعات تندثر عندما تدخل في الحساب الجاري. وفي ىذا الشأن

 التأمينات أو الضمانات الشخصية والعينية عن طريق التجديد عدة مناقشات فقيية.

أغمبية الفقو ترى أن ىذه الضمانات تبعية، أي أنيا تكون أصبل لمدائنية ولكنيا 
 1279و  1278تنقضي بدورىا عندما تنقضي ىذه األخيرة اعتمادا عمى الفصمين 

ذين ينصان عمى أن الضمانات العينية والشخصية ( الم2من القانون المدني )
المتصمة بااللتزام القديم تنقضي بالتجديد إذا اتفق األطراف عمى ذلك صراحة، وبما 

                                                           
1
 . 321، ص مصدر سابق د. علً جمال الدٌن عوض ،  
2
،  1، ط 1984لسنة  31د. جبار صابر طه ، أحكام الحساب الجاري و تطبٌقاته المصرفٌة على ضوء قانون التجارة العراقً رقم   

 . 51، ص 1988جامعة صالح الدٌن ، 
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أن الدائنية تفقد ذاتيتيا بمجرد دخوليا في الحساب الجاري، يقر الفقياء في ىذه 
 الحالة ببقاء الضمانات لصالح الرصيد.

تياد القضائي الفرنسي حيث قضى بانقضاء الضمانات وعمى غرار الفقو، سار االج
الشخصية والعينية لمدائنية في الحساب بسبب التجديد، ماعدا إذا كان ىناك اتفاق 

 صريح أو ضمني لؤلطراف يقضي بقاء ىذه الضمانات قائمة لفائدة الرصيد. 

أن  مما سبق يتجمى أن بعض الفقياء أخذوا باألثر التجديدي لمحساب الجاري بدون
يبينوا الركائز التي اعتمدوا عمييا في ذلك. فيناك من يرى بأنو "تجديد من نوع 
خاص"  أو "نوع من التجديد" أو "شبو تجديد" ، غير أن فريقا آخر رفض ىذا األثر 
واعتمد فقط عمى انقضاء الضمانات المصيقة بالدائنية كدليل أساسي لرفضو، كما أن 

مع نوع من التردد، وفي   1875ر ابتداء من سنة المحاكم بدأت تطعن في ىذا األث
ظرف سنة تقريبا، صدر عن محكمة النقض قراران تقضي في األول بأن تسجيل 
المدفوعات في الحساب الجاري ال يؤدي بالضرورة إلى التجديد ، وتقر في القرار 

 (.1الثاني وجود ىذا التجديد ماعدا إذا اتفق األطراف عمى خبلف ذلك )

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 . 267، صمصدر سابق د. احمد بـركات مصطفى ،  
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 طهة انثاَيادل

 آثار احلساب اجلاري

من المراسمين في تقديم المدفوعات.  كليقوم الحساب الجاري أساس عمى إمكانية 
( يصبح قابض ىذه المدفوعات 1ـ ) Boistelفبالنسبة لجميع الفقياء ـ ماعدا بواتيل 

مالكا ليا وذلك عمى الرغم من أن األطراف لم تتفق عمى السند الناقل ليذه الممكية 
وعمى المكانة التي يحتميا ىذا االنتقال في إطار الحساب الجاري. وفي ىذا الصدد، 
يرى بعض الفقو أن انتقال ممكية الدفعات ىو وجود عقد الحساب الجاري ألنو ىو 
الذي يبرز إرادة األطراف التي يجعميا التسميم تامة ونافذة. فمبدأ انتقال ممكية 

اسي لمحساب الجاري ألنو يمنح القابض حق المدفوعات ىو األثر المباشر واألس
، بمعنى أن من يقدم مدفوعا في الحساب الجاري يتمقى عنو  التصرف في المدفوعات

مقاببل حيث تقيد قيمة ىذا المدفوع في الجانب الدائن ألنو يصبح دائنا لمطرف اآلخر 
ي بيذه القيمة، في حين تقيد نفس القيمة في الجانب المدين لمطرف اآلخر )أ

القابض( ألنو مدين بيا، نظرا لتممكو لممدفوع خبلل فترة تشغيل الحساب ويكون ذلك 
 القيد في الجانب الدائن لمدافع ائتمانا مقاببل لممدفوع الذي تممكو القابض.

ويترتب عمى تممك القابض لممدفوع بعض اآلثار منيا حق القابض في التصرف 
 مرتكبا لجريمة خيانة األمانة إذا تصرف بالمدفوع كيفما يشاء، فبل يعتبر مبددا وال

بالمدفوع لمغير قرضا أو رىنا.. إلى غير ذلك من التصرفات، كما يترتب عمى تممك 
القابض لممدفوع وتحمل ىبلكو ألي سبب من األسباب استنادا إلى القاعدة التي 

 .(2)تقضي بأن ىبلك الشيء يقع عمى مالكو

                                                           
1
 . 29صمصدر سابق ، د. احمد محمود جمعة ،  
2
 . 52د. جبار صابر طه ، مصدر سابق ، ص   
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واالجتياد القضائي في فرنسا أن المدفوعات  وباإلضافة إلى ىذا األثر، يرى الفقو
تفقد ذاتيتيا بمجرد دخوليا الحساب، أي ىناك تحويل في مجرى الحساب، مما أدى 
إلى ظيور اثرين: أوليما التجديد وثانييما عدم التجزئة ولكن دون أن ينجح أصحاب 

 النظرية التقميدية في التفرقة بينيما بصفة واضحة ودقيقة.

 اتتجديد المدفوع

سنبين أوال االختبلف الفقيي بخصوص ىذه المسألة، وسنتناول ثانيا اآلثار المترتبة 
 عن التجديد في إطار الحساب الجاري.

 أوال: االختبلف الفقيي حول أثر التجديد:

أن التجديد يحدث بمجرد تسجيل  يرى أنصار النظرية التقميدية لمحساب الجاري
التي تدخل في الحساب تعوض ببنود فيو المدفوعات في الحساب. فالمدفوعات 

وتندمج كميا في وحدة ال تتجزأ وتشكل أحد أركان الرصيد النيائي. فبمجرد دخول 
المدفوع في الحساب الجاري، فإنو يتحول من دين مستقل لو كيانو الذاتي إلى مجرد 
بند في ىذا الحساب ال ذاتية لو وال استقبلل، أي أن ىناك تجديدا بسبب تحويل 

لمدفوع إلى البند، وىذا التجديد ينتج صراحة من عقد ألنو ال يمكن لمدافع أن يحتفظ ا
في آن واحد بالدائنية والمديونية المسجمة في الحساب، فالتجديد ىو األثر المباشر 

(. فإذا كان مثبل المدفوع في األصل من طبيعة مدنية وأدرج في 1لمحساب الجاري )
اكتسب منذ قيده الصفة التجارية تبعا لطبية حساب جاري من طبيعة تجارية، 

وعمى غرار أنصار النظرية  الحساب الجاري الذي أدرج فيو والعكس صحيح.
 التقميدية، سارت محكمة النقض الفرنسية.

                                                           
1
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وعمى غرار الفقو، سار االجتياد القضائي الفرنسي حيث قضى بانقضاء الضمانات 
التجديد، ماعدا إذا كان ىناك اتفاق الشخصية والعينية لمدائنية في الحساب بسبب 

 (1صريح أو ضمني لؤلطراف يقضي بقاء ىذه الضمانات قائمة لفائدة الرصيد. )

مما سبق يتجمى أن بعض الفقياء أخذوا باألثر التجديدي لمحساب الجاري بدون أن 
يبينوا الركائز التي اعتمدوا عمييا في ذلك. فيناك من يرى بأنو "تجديد من نوع 

أو "نوع من التجديد"  أو "شبو تجديد"، غير أن فريقا آخر رفض ىذا األثر خاص"  
واعتمد فقط عمى انقضاء الضمانات المصيقة بالدائنية كدليل أساسي لرفضو، كما أن 

مع نوع من التردد، وفي   1875المحاكم بدأت تطعن في ىذا األثر ابتداء من سنة 
ن تقضي في األول بأن تسجيل ظرف سنة تقريبا، صدر عن محكمة النقض قرارا

المدفوعات في الحساب الجاري ال يؤدي بالضرورة إلى التجديد ، وتقر في القرار 
 (.2الثاني وجود ىذا التجديد ماعدا إذا اتفق األطراف عمى خبلف ذلك )

 عدم تجزئة الحساب الجاري:

و وال يعني ىذا األثر أن الحساب الجاري يتكون من مجموع المدفوعات خبلل تشغيم
يمكن تجزئتيا وال قسمتيا ألن ىذه المدفوعات أصبحت تشكل ذاتية واحدة غير قابمة 
لبلنقسام إلى أن يتوقف الحساب بصفة نيائية. فخبلل تشغيل الحساب الجاري، ال 
نما تشكل جميع المدفوعات وحدة متماسكة قائمة بذاتيا،  توجد دائنية وال مديونية وا 

ال يعيش منعزال أو منفردا، بل ممتزجا مع غيره من فالمدفوع في الحساب الجاري 
البنود داخل الحساب حتى يحين موعد قفمو فيشارك معيا في تكوين الرصيد النيائي، 

                                                           
1
، ص  1986د عبودة ، النظام البنكً فً المملكة العربٌة السعودٌة ، مطبعة معهد اإلدارة العامة ، الرٌاض ، د. عبد المجٌد محم 
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 . 234، ص 2117القاهرة ، ، دار النهضة العربٌة ،  1ط
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ولذا سندرس أوال موقف الفقو من مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري وسنتطرق ثانيا 
 .(1)إلى موقف القضاء بخصوص ىذه المسألة

 أوال: موقف الفقو:

مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري دوره بمجرد دخول المدفوعات في الحساب، يمعب 
أي في ذات الوقت مع مبدأ التجديد، وليذا غالبا ما يدرس ىذان المبدآن في آن 
واحد. فالفقيو بواتيل يرى أن التجديد ينتج عن عدم تجزئة الحساب ولو أن ىذين 

الفكرة. لقد ظيرت نظرية عدم  المبدأين ىما في واقع األمر شكبلن مختمفان لنفس
تجزئة الحساب الجاري ألول مرة عند الفقييين دولمار ولوبواتفن وتنازليا من بعدىما 

. وفي ىذا 1852عدة فقياء ، كما أن القضاء الفرنسي تطرق إلييا ألول مرة سنة 
الشأن، يقول الفقيو فيتو إن كل المدفوعات في الحساب الجاري متداخمة بعضيا 

بما أن ىناك حركات مستمرة في العمميات وأن المدفوعات تتعاقب وتتشابك ببعض، و 
فيما بينيا، فبل يمكن بالضبط معرفة من ىو الدائن والمدين، بل يجب وقف الحساب 
والقيام بمحاسبة ما لؤلطراف وما عمييم لمتوصل في آخر المطاف إلى معرفة المدين 

نما والدائن، ولكن ال يمكن القول إن ىناك دائني ة أو مديونية ما دام الحساب جاريا وا 
اختبلط كل المدفوعات وتشابك بعضيا ببعض. وعمى منوال ىذا الفقيو، سارت 
محكمة النقض الفرنسية حيث قضت بما يمي: "وبما أن عمميات الحساب الجاري 
تتعاقب حتى التسوية النيائية لمحساب، فإن ىذا األخير يشكل كبل ال يقبل التجزئة 

 (2لي ال يمكن تشتيتو طالما كان جاريا ألنو ليس ىناك دائنية وال مديونية." )وبالتا

وظل كل من الفقو واالجتياد القضائي في فرنسا يكرسان نظرية عدم تجزئة الحساب 
حيث تعرض فيما بعض لمنقد من طرف بعض الفقو الذي  21الجاري حتى القرن 

                                                           
1
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ال تحافظ عمى وجودىا الشخصي يرى أن المدفوعات التي تدخل في الحساب الجاري 
ومن اآلثار المترتبة عمى مبدأ عدم تجزئة  حسب، بل تبقى أكثر من ذلك مستحقةف

الحساب الجاري عدم التوفر عمى بنود ومقاصتيا مع دين خارجي عن الحساب قبل 
 (.1أن يكون الرصيد النيائي معروفا )

لمدائن أحد المراسمين أن وصد طرف ىذا المبدأ عدة تساؤالت من بينيا: ىل يمكن 
 يحجز الدائنية الداخمة في الوقت الذي يكون الحساب جاريا؟

بخصوص ىذه المسألة، اختمف الفقياء في فرنسا. فأنصار نظرية عدم تجزئة 
الحساب الجاري ال تعترف لمغير بالحق في حجز الدائنية خبلل تشغيل الحساب وال 

ية واستحالة وقف الحساب مؤقتا خبلل الرصيد الحالي، ويرجع إلى عدم وجود دائن
تشغيمو لتحديد من ىو الدائن والمدين من المراسمين، فبل يمكن لدائن أحدىما أن يقوم 

 بالحجز إال عمى الرصيد المحتمل بعد قفل الحساب نيائيا..

 24من قانون  33ولتبرير موقفيم، اعتمد أنصار ىذه النظرية عمى الفصل 
( الذي يمنع االعتراض عمى مبالغ الحساب 1813بريل أ 14جيرمنال، عام )موافق 

الجاري في األبناك المرخص ليا بذلك، غير أن مبدأ حجز الدائنية في الحساب 
الجاري قد تعرض لمنقد ألول مرة من طرف الفقيو ىامل ولو أنو يقر بمبدأ عدم 

لتجاري تجزئة الحساب الجاري واعتمد في ذلك عمى العمل اليومي لؤلبناك وحاجيات ا
التي تتطمب وقف الحساب مؤقتا خبلل تشغيمو حتى يتمكن الغير من الحجز عمى 
الرصيد الحالي لمحساب وخاصة إذا تبين أن المدين استعمال الحساب الجاري لمدة 
غير محددة وتوخى من خبلل ذلك غش دائنيو وتيرب أموالو من مبلحقتيم عن 

                                                           
1
، دار اإلسراء للنشر و التوزٌع ،  1د. خالد إبراهٌم التالحمة ، التشرٌعات المالٌة و المصرفٌة من الوجهتٌن النظرٌة والعملٌة ، ط 

 122، ص   2114عـمان ، 
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ىذه الحالة، يجوز الحجز عمى رصيد طريق إدراجيا كبنود في الحساب الجاري، وفي 
 .(1)الحساب المؤقت

 ثانيا: موقف القضاء

عمى منوال أنصار مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري، سارت بعض المحاكم الفرنسية 
وعمى رأسيا محكمة النقض حيث قضت بأن المدفوعات تتحول إلى بنود بمجرد 

دائنية وال مديونية مادام الحساب تسجيميا بالحساب وبالتالي تفقد ذاتيتيا، فميس ىناك 
جاريا وتبقى صفة الدائن والمدين معمقة إلى حين إقفال الحساب نيائيا. واعتمادا 

 عمى ما أقرتو المحاكم، يمكن استنتاج ما يمي:

 استحالة الحجز عمى الرصيد قبل إقفال الحساب نيائيا..

العمل في إطار استحالة المقاصة خبلل تشغيل الحساب ، بخبلف ما يجري عميو 
نما تكون  1291الفصل  من القانون المدني، فبل يجوز المقاصة بين بند وبند مدين وا 

المقاصة بين مجموع البنود الدائنة ومجموع البنود المدينة عند قفل الحساب ألن 
المقاصة عممية وفاء واستيفاء، وىذه العممية ال يمكن إجراؤىا إال إجماليا لكل 

فراديا لبعض المدفوعات دون الحساب ولمرة واحدة ال انالمدفوعات حين قفل 
 الرصيد المؤقت لحساب غير مغمق.  (.استحالة الموافقة عمى مؤونة في2)غيرىا

استحالة تطبيق التقادم عمى المدفوعات مادام الحساب جاريا ، ولكن بعد إقفالو، 
بخصوص الحجز يصبح الرصيد النيائي قاببل لؤلداء وبالتالي يخضع لمقواعد العامة 

 والتقادم.

                                                           
1
، دار النهضة العربٌة  1999لسنة  17د.عبد الفضٌل محمد احمد ، األوراق التجارٌة وعملٌات البنوك طبقاً ألحكام القانون رق  

 455، ص 1999القاهرة ، 
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غير أن القضاء تراجع عن مبدأ تجزئة الحساب الجاري حيث قضت محكمة النقض 
الفرنسية بأن ىذا المبدأ غير الزم لؤلغيار بعمة أنيم لم يشاركوا في العقد وبالتالي 
يحق ليم طمب استخراج بند من بنود الحساب، إذا كان قيده قد مس بحقوقيم، كما 

، باإلضافة إلى  1973 نوفبر 13القرار المبدأ الصادر بتاريخ  أنيا قضت بموجب
الخاص بتعديل مسطرة التنفيذ جاء لتحديد كيفية الحجز  1991يوليوز  9أن قانون 

 (.1عمى الحساب الجاري.)

ما ىي إذن آثار قاعدة عدم التجزئة بالنسبة لمغير ؟ أو بعبارة أخرى، ىل يحق 
مى رصيد الحساب الجاري الدائن لمصمحة مدينيم لدائني أحد الطرفين أن يحجزوا ع

 قبل إقفال الحساب؟

بأن يجوز أحد )) من القانون العراقي  235وبخبلف ىذه القوانين، تقضي المادة 
طرفي الحساب الجاري توقيع حجز عمى ما لممدين من رصيد دائن لدى الغير وقت 

 .(( توقيع الحجز
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 ادلثحث انثانث

 اجلاري ٔغهقّقفم احلساب 

 ادلطهة االٔل

 قفم احلساب اجلاري

إذا كان عقد الحساب الجاري محدد المدة فانو يتعين قفمو وتصفيتو عند انقضاء ىذه 
المدة. اال انو ليس ىناك ثمة ما يمنع الطرفين من انياء الحساب قبل انقضاء مدتو 

ر محدد المدة او عمي مد الحساب لمدة آخري. أما إذا كان عقد الحساب الجاري غي
فانو يجوز ألي من الطرفين طمب قفمو وتصفيتو. ولمحساب الجاري طابع شخصي 
كسائر العمميات المصرفية وبالتالي تؤدي وفاة العميل او افبلسو او الحجر عميو الي 
قفل الحساب. أما غيبة العميل فبل تعد سببا موجبا لقفل الحساب. ويترتب عمي قفل 

جوز ألي من الطرفين إجراء أية قيود فيو، بل تتم تصفية الحساب الجاري انو ال ي
الحساب الجاري باستظيار رصيده النيائي. ويستثني من ذلك المدفوع الذى يعد فرعًا 

 . (1)من أصل ىو بالفعل مدرج بالحساب الجاري

 ثانيًا : القيد العكسي لؤلسناد التجارية 

د البنك قيمة الورقة التجارية في إذا قام العميل بخصم ورقة تجارية لدي البنك، يقي
الجانب الدائن لمعميل في الحساب الجاري. وعمى إثر عممية الخصم يصبح البنك 
دائنا بقيمة الورقة وعميو انتظار ميعاد استحقاقيا الستيفاء قيمتيا من المدين بيا. 
كذلك إذا كان العميل حامبل لشيك صادر لمصمحتو، وقام بتظيير الي البنك ألجل 

ده في الحساب الجاري، يجوز لمبنك إجراء القيد العكسي لقيمة الشيك ، إذا تقدم بو قي

                                                           
1
فاٌق مجٌد العبٌدي و د. فالح عبد الكرٌم الشٌخلً ، غسٌل األموال ماهٌتها وأبعادها ، مجلة الرشٌد المصرفً ، العدد الخامس ،  

 . 11-7، ص  2112



31 
 

في غرفة المقاصة وبقي الشيك دون وفاء.اال ان المشكمة تثور عند افبلس العميل، 
إذا يترتب عمي اعبلن افبلسو قفل الحساب الجاري.وبالتالي ال يجوز لمبنك بحسب 

ساب.ومع ذلك استجاب القضاء الفرنسي االصل اجراء أي قيود جديدة في الح
اللحاح البنوك عمى امكانية اجراء القيد العكسي في الحساب الجاري بعد اعبلن 
افبلس العميل، وذلك بدال من ان يقدم البنك جميع الرصيد الدائن لمعميل الي الفميسة 

 .(1)تم الدخول فييا باعتباره دائنا بقيمة الورقة التجارية

 ادلطهة انثاَي

 غهق احلساب اجلاري

يقصد بغمق الحساب الجاري تعطيل تشغيل الحساب بصورة نيائية لغرض تسوية 
(، ووفقا لتعريف المتقدم فان غمق 2مفرداتو تسوية اجمالية الستخراج الرصيد )

 الحساب يختمف عن قفل الحساب اذ ان االخير يعني وقفو موقتا مع استئناف الحقا. 

إيقاف التعامل بو نيائيا، واالتفاق عمى إنياء جانبيو بعدم قفل الحساب الجاري يعني: 
السماح بدخول مدفوعات جديدة، ومن ثم تصفيتو واستخبلص الرصيد النيائي من 

 مجموع مفرداتو؛ ليمكن تحديد مركز طرفيو من ذلك الرصيد من دائن ومدين.

ألسباب ولقفل الحساب أسباب إرادية وأسباب خارجة عن اإلرادة، ويمكن تمخيص ا
 اإلرادية فيما يمي:

اتفاق الطرفين صراحة عمى إنياء الحساب ولو كان ذلك قبل مضي مدة اتفقا  -ا
 عمى تحديدىا مدة لجريان حسابيما.

                                                           
1
،  1لعقود التجارٌة وعملٌات البنوك ، طد. مصطفى كمال طه ، انقال عن  ، فاروق ابراهٌم جاسم ، الوجٌز فً القانون التجاري د. 

 135، ص 2116منشورات الحلبً الحقوقٌة ، بٌروت ، 
2
د. فائق محمود الشماع ، الحساب المصرفً ، دار الثقافة والنشر ، د. فاروق ابراهٌم جاسم ، الوجٌز فً القانون التجاري ، نقال عن  

 .  5، ص 2119،  1عمان ، ط
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اتفاق الطرفين ضمنا عمى إنياء الحساب الجاري بينيما، كأن تتوقف عمميات  - 2
ميزان الحساب مرة إرسال  المدفوعات المتبادلة بين طرفيو ويتوقف تبعا لتوقفيا

 أخرى، أو أن يفقد الحساب قدرتو عمى تمقي المدفوعات بين الطرفين.

رغبة أحد الطرفين في قفمو إذا لم يكن بينيما اتفاق عمى مدة معينة لجريانو إال  - 3
أنو يشترط ليذه الرغبة أن تكون في وقت مناسب ومتفق مع العادة المتبعة في 

 المصارف.

 عن اإلرادة فأىميا ما يمي: أما األسباب الخارجة

اإلفبلس: ذلك أن إفبلس أحد طرفي الحساب يؤدي إلى عجزه عن تتابع  -ا
 المدفوعات بين طرفيو لمحجز عمى يد المفمس في إدارة أموالو.

الوفاة: وقد خالف بعضيم في اعتبار الوفاة سببا موجبا لقفل الحساب إذا أبدى  - 2
مع أن مجموعة من القوانين التجارية في الببلد الورثة رغبتيم في استمرار الحساب 

( من 316العربية قد نصت عمى أن الوفاة سبب لقفل الحساب، فقد ذكرت المادة )
( من 114( من قانون التجارة السوري، والمادة )411قانون التجارة المبناني، والمادة )

د طرفيو أو فقدانو قانون التجارة األردني عمى أن عقد الحساب الجاري ينتيي بوفاة أح
 .(1)األىمية، أو بإفبلسو

وقد عمل شراح القوانين اعتبار الوفاة سببا موجبا لقفل الحساب بأن الحساب الجاري 
 يشبو بعض العقود الجائزة كالوكالة أو الشراكة.

وقد انتقد األستاذ الدكتور محمد عوض ىذا الرأي وقال: وأولى أن يشبو عقد الحساب 
الجاري بالعقود المستمرة، فيو عقد مستمر وككل العقود المستمرة ىو يقوم عمى 

                                                           
1
وجٌز فً القانون التجاري العراقً ، الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة القانون ، المكتبة القانونٌة للطباعة والنشر فاروق ابراهٌم جاسم ، ال 

 354، ص 2114
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الثقة؛ ألن استطالة مدة التنفيذ تتطمب من كل من طرفي العقد أن يركن إلى أمانة 
طرفي العقود المستمرة ال يؤدي إلى  حدالطرف اآلخر، ومن الثابت: أن موت أ

إنيائيا فورا، وبقوة القانون، فضبل عمى أن عقد الحساب الجاري ىو عقد تابع 
مقصود بو تسوية العمميات المترتبة عمى عقود أخرى بين طرفيو، فإذا كانت ىذه 
د العقود لم تنتو بالوفاة فما معنى انتياء عقد الحساب الجاري، وىو تابع خادم لمعقو 

 األصمية؟!

ولعل بعض القضاة قد راعى ىذه المبلحظات فحكم أن في وسع ورثة المتوفى إطالة 
أجل الحساب الجاري الذي كان مورثيم طرفا فيو، وتستخمص رغبتيم في ذلك من 
عدم قياميم بإخطار البنك بوفاة العميل ورغبتيم في قفل الحساب وتسويتو، كما حكم 

لورثة عميمو وىم في حالة شيوع مع استمرارىم في أن الحساب الذي يفتحو البنك 
ذات االستغبلل الذي كان مورثيم يباشره ال يعد حسابا مستقبل قانونا عن الحساب 

 . ا ىـ (1)األول

ذا تم قفل الحساب ترتبت عميو اآلثار اآلتية:  وا 

 وقوع المقاصة بين مفردات الحساب. -أ

 استخراج الرصيد وتسويتو. -ب

صيد. بمعنى: أنو بمجرد تسويتو واستخراجو يكون مستحق األداء فورا الوفاء بالر  -ج
 ما لم يتفق الطرفان عمى تأجيل الوفاء أو إدراجو في حساب جديد.

 جواز الحجز عميو تحت يد المدين بو باعتباره دينا واجبا مستحق األداء. -د

                                                           
1
 338ص مصدر سابق ،د. فاروق ابراهٌم جاسم ،  
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األداء،  عدم جواز إحياء الحساب بعد قفمو، لكون رصيده أصبح دينا مستحقا واجب
 .فإذا أراد طرفاه استئناف التعامل بينيما بطريق الحساب الجاري فتحا حسابا جديدا  

 اسباب غمق الحساب الجاري .

 اواًل : انقضاء مدة الحساب الجاري 

من قانون التجارة  اذا حددت مدة الحساب  231تنص الفقرة االولى من المادة 
قبل انتياء ىذه المدة بأتفاق الطرفيين ، الجاري اغمق بأنتيائيا . ويجوز اغبلقو 

ويبدو من النص المتقدم من الجائز لطرفي عقد الحساب الجاري تحديد المدة التي 
 (. 1ينقضي الحساب بحموليا )

 ثانيًا : غلق الحساب بأرادة احد الطرفيين : 

 من قانون التجارة )) اذ لم تحدد مدة الحساب 231تنص الفقرة الثانية من المادة 
الجاري اجاز اغبلقو في كل وقت بارادة احد الطرفيين مع مراعاة مواعيد االخطار 

 المتفق عمييا (( . 

 ثالثًا : غلق الحساب ألسباب اخرى : 

من قانون التجارة بوفاة احد  231ويغمق الحساب كما قررت الفقره الثالثة من المادة 
ما تقدم فأنو يمكن غمق ( . وفضبل م2الطرفيين وصدور حكم بأعساره )افبلسو( )

 الحساب الجاري اذا كان احد طرفييو شخصا معنويًا )شركة( بأنحبلل ىذه الشخصية. 

 

  

                                                           
1
 .  132د. فائق محمود الشماع ، المصدر السابق ، صد. فاروق ابراهٌم جاسم ، الوجٌز فً القانون التجاري ، نقال عن  
2
 من قانون التجارة التً احلت لفظ االعسا ر محل لفظ االفالس .  321المادة  
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 اخلامتة

ففي ختام  الحمد اهلل وحدة، والصبلة والسبلم عمى نبينا محمد، وآلو وصـحبو، وبعـد:
 ىذه البحث، ألخص نتائجو فيما يأتي:

 انُتائج : 

 موارد المصرف لؤلموال التي يعتمد عمييا في أنشطتو يعتبر الحساب الجاري أىم -
 وعممياتو المختمفة، كما أنو يحقق منافع وخدمات ميمة لمعميل فردا كان أو شركة أو

 جية اعتبارية.

  الحساب الجاري: قيد مصرفي يفتحو المصرف بناء عمى طمب عميمو، يتم فيو قيد -

 مصرف بما يودع في ذلك الحـسابالمبالغ التي تكون لمعميل أو عميو، ويتصرف ال
 من مبالغ لمصمحتو، مع التزامو برد المبالغ المودعة فيو لمعميل عند الطمب.

 اختمف الباحثون في حقيقة العبلقة في الحساب الجاري عمى أقوال، والـراجح أن -
ىو  العبلقة في الحساب الجاري: قرض في الحقيقة، المودع ىو المقرض، والمـصرف

 ويدل عمى ذلك أن المصرف يمتمك ما يودع في الحساب الجاري منالمقترض، 
 أموال ويكون لو الحق في التصرف فييا، ويمتزم برد مبمغ مماثل عند الطمب، وىذا

 -أي يستخدمو ويستيمكو في غراضو-معنى القرض الذي ىو دفع مال لمن ينتفع بو 
ىي المال الذي يوضع ويرد بدلو، وىذا بخبلف الوديعة في االصطبلح الفقيي التي 

إنسان ألجل الحفظ، بحيث ال يستخدميا ويردىا بعينيا إلى صاحبيا، كما أن  عند
يمتزم برد مبمغ مماثل عند طمب الوديعة الجارية، ويكون ضامنًا ليا إذا  المصرف

فرط أو لم يفرط وىذا مقتضى عقد القرض، بخبلف الوديعة في  تمفت سـواء
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الوديعة أمانة عند المودع، فإن تمفت بتعٍد منو أو حيث تكون  االصطبلح الفقيـي
ن  تمفت من غير تعد منو أو تفريط فإنو ال يضمن. تفـريط ضـمن، وا 

 ىناك آثار تترتب عمى تكييف العبلقة في الحساب الجاري عمى عقـد القـرض، -
 ومن اآلثار المتعمقة بالمنافع لممقترض: جواز انتفاع المصرف بعوائد استثمار ودائع

أجرًا  الحساب الجاري في مجاالت االستثمار المشروع، وجواز أن يتقاضـى المـصرف
مقابل  عمى الخدمات التي يقدميا؛ ألنو يستحق ىـذا األجـر -في الحساب الجاري-

 األعمال التي يقوم بيا ويقدميا لمعميل.

 فظمن اآلثار المتعمقة بالمنافع لممقرض: جواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بح -
 أموالو في المصرف، وجواز انتفاع صاحب الحساب الجاري بالمزايـا والخـدمات
 المتعمقة بتيسير الوصول إلى الحساب الجاري، لئليداع والسحب، ونحو ذلك، مثـل
 الخدمات المتعمقة بفتح الحساب، أو الوفاء لمعمبلء، مثل: حصول العميل عمى دفاتر

 وفير غـرف االسـتقبال لـبعض أصـحابالشيكات، وبطاقات الصراف مجانًا، وت
  الحسابات الجارية، أو اإلعفاء من رسوم الدخول لمحساب من اإلنترنت، أو رسـوم

 . استقبال رسائل الجوال بالعمميات التي تتم عمى الحساب ونحو ذلك

 اليدايا غير المشروطة، التي تقدم ألصحاب الحسابات الجاريـة نوعـان: األول: -
 دية عمى الحسابات الجارية، باعتبار أن تمك العوائد ىبة مـن المـصرفالعوائد النق

 ألصحاب الحسابات الجارية، من غير أن تكون مشروطة في العقد، ويراعى عـادة
 مقدار الحساب الجاري ومدة بقائو، والحكم في ىذه اليدايا النقدية التحريم؛ فبل يجوز

 لقرض، بمعنى أن تكون عوضًا وميـزةلممصرف تقديم ىدايا لمعميل إذا كان سببيا ا
 . ير المشروطة لممقرض قبـل الوفـاءلمحساب الجاري، وتدخل في حكم المنفعة غ
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 انتٕصيات

ومدتو،  أن تكون اليدايا متفاوتة، بحيث يراعى في كل منيا مقدار الحـساب  -1
وألجمو، فتأخذ  فاألظير في ىذه اليدايا أنيا محرمة؛ ألن ىـذه اليـدايا سـببيا القـرض،

القرض، وعوضًا  حكم المنفعة غير المشروطة لممقرض قبل الوفاء إذا كانـت بـسبب
 عنو.

الحسابات  أن تكون اليدايا لعمـبلء المـصرف، دون أن تخـتص بأصـحاب -2
نمـا تكون لمعميل  الجارية، وىذه اليدايا األظير جوازىا؛ ألنو ليس سببيا القـرض، وا 

 أو االستثماري. صاحب الحساب الجاري،

واألقبلم التي  أن تكون اليدايا من قبيل اليدايا التـسويقية، والدعائيـة، كالتقـاويم، -3
المصارف  تحمل شعار المصرف. والذي يظير جواز ىذه اليدايا المقدمـة مـن
المصرف،  اإلسبلمية، ألنيا قد تكون لمعميل صاحب الحساب الجاري أولغير عمبلء

نمـافيي ىدايا لعموم  لغرض الدعاية  الناس، العميل وغيره، فميست بسبب القـرض، وا 
 والتعريف بالمصرف.
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 ادلصادر 

 انقراٌ انكريى 

 أال : انكتة

دراسة في قانون  –د. احمد بـركات مصطفى ، العقود التجارية وعمميات البنوك  .1
جامعة  ، مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي ، 1، ط 1999لسنة  17التجارة رقم 
 . 2116أسيوط ، 

 1د. احمد محمود جمعة ، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد ، ط .2
 .2113، منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، 

أبي النجا شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، اإلقناع في فقو اإلمام أحمد بن  .3
المعرفة لمطباعة والنشر، حنبل تصحيح وتعميق عبد المطيف محمد موسى السبكي، دار 

 بيروت لبنان. 
بكر بن عبد اهلل أبو زيد ، بطاقة االئتمان حقيقتيا البنكية التجارية وأحكاميا الشرعية  .4

 م . 1991، مؤسسة الرسالة بيروت لبنان، الطبعة الثانية 
د. جبار صابر طو ، أحكام الحساب الجاري و تطبيقاتو المصرفية عمى ضوء  .5

 .1988، جامعة صبلح الدين ،  1، ط 1984لسنة  31عراقي رقم قانون التجارة ال
د. خالد إبراىيم التبلحمة ، التشريعات المالية و المصرفية من الوجيتين النظرية  .6

 . 2114، دار اإلسراء لمنشر و التوزيع ، عـمان ،  1والعممية ، ط
،  2التجارية البرية ، ج. رزق اهلل أنطاكي و د. نياد السباعي ، الوسـيط في الحقوق د .7

 .1962مطبعة جامعة دمشق ، 
لؤلستاذ الدكتور عمي أحمد السالوس ، االقتصاد اإلسبلمي والقضايا الفقيية المعاصرة.  .8

 م .  1991دار الثقافة الدوحة قطر، ومؤسسة الريان لمطباعة والنشر والتوزيع بيروت لبنان 
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جية القانونية فـي قانون التجارة د. عمي جمال الدين عوض ، عمميات البنوك من الو  .9
 . 2111، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  3الجديد و تشريعات الببلد العربية ، ط

د. عبد المجيد محمد عبودة ، النظام البنكي في المممكة العربية السعودية ،  .11
 . 1986مطبعة معيد اإلدارة العامة ، الرياض ، 

التجارية وعمميات البنوك طبقًا ألحكام  د.عبد الفضيل محمد احمد ، األوراق .11
 . 1999، دار النيضة العربية القاىرة ،  1999لسنة  17القانون رق 

د. عمي البارودي ، العقود وعمميات البنوك التجارية ، منشأة المعارف ،  .12
 اإلسكندرية ، بدون سنة طبع .

 1عمان ، طد. فائق محمود الشماع ، الحساب المصرفي ، دار الثقافة والنشر ،  .13
 ،2119  . 
فاروق ابراىيم جاسم ، الوجيز في القانون التجاري العراقي ، الجامعة المستنصرية  .14

 . 2114، كمية القانون ، المكتبة القانونية لمطباعة والنشر 
فايق مجيد العبيدي و د. فالح عبد الكريم الشيخمي ، غسيل األموال ماىيتيا  .15

 . 2112العدد الخامس ، وأبعادىا ، مجمة الرشيد المصرفي ، 
 –) األوراق التجارية  2د. فايز احمد عبد الرحمن ، القانون التجاري الجديد ، ج .16

، دار النيضة العربية ، القاىرة ،  1اإلفبلس ( ، ط –العقود التجارية  –أعمال البنوك 
2117 . 

، . فايز نعيم رضوان ، القانون التجـاري ) العقود التجارية ، عمميات البنوك  .17
، دار  4، ط 1999لسنة  17األوراق التجارية ، اإلفبلس ( طبقًا ألحكام القانون رقم 

 . 2113النيضة العربية ، القاىرة ، 
محمد توفيق عبد الفتاح بطاح آثار الحساب الجاري في العمميات المصرفية ، دار  .18

 م .  2114، 1الوراق ، لمنشر والتوزيع، عمان األردن، ط
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ن آل سميمان أحكام التعامل في األسواق المالية المعاصرة، ، د. مبارك بن سميما .19
 م . 2115دار كنوز إشبيميا لمنشر والتوزيع، الرياض السعودية، الطبعة األولى 

لبلستاذ مصطفى عبد اهلل اليمشري ، األعمال المصرفية واإلسبلم. المكتب  .21
 م .  1994اإلسبلمي بيروت، ومكتبة الحرمين الرياض . الطبعة الثانية 

، منشورات  1د. مصطفى كمال طو ، العقود التجارية وعمميات البنوك ، ط .21
 . 2116الحمبي الحقوقية ، بيروت ، 

، مديرية الكتب و  2د. ىشام فرعون ، القانون التجاري البري ، ج .22
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