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  مستخلص البحث

توص��ل البح��ث إل��ى أن أم��وال الح��سابات الجاری��ة تع��د أھ��م م��وارد الم��صرف،   
 ونادرًا ما تق�ل  من مجمل الموارد،% ٩٠وتمثل ما قد یزید في غالب األحوال على       

، وبھ�ذا ی�ستفید منھ�ا الم�صرف ف�ي ت�وفیر ال�سیولة والوف�اء باحتیاجات�ھ                   %٢٠عن
وم�ن فوائ�دھا ك�ذلك أنھ�ا تق�وم بوظیف�ة نقدی�ة مھم�ة؛ إذ إنھ�ا                 .. واحتیاجات عمالئھ 

تمثل وسائل دفع في المجال االقتصادي والتجاري، وأداة وفاء لتسویة الدیون ع�ن             
خ��ر باس��تعمال ال��شیكات والتحوی��ل الم��صرفي    طری��ق نق��ل ملكیتھ��ا م��ن ش��خص آل   

  . والمقاصة
وللح��ساب الج��اري مزای��ا عدی��دة إن یعم��ل عل��ى تقلی��ل اس��تعمال النق��ود ب��ین       
الطرفین حیث ال یجوز ألحدھما مطالبة اآلخر بالوفاء قبل إغالق الح�ساب ومعرف�ة              

لیة الرصید، وھو باإلضافة إلى ذلك یمثل أداة لالئتمان والضمان بفضل المقاصة اآل
التي بین دیون الطرفین التي تترت�ب علی�ھ، مم�ا ی�درأ خط�ر إع�سار أو إف�الس أح�د                      

  .الطرفین
وقد اس�تقر رأي الفق�ھ والق�ضاء المق�ارن عل�ى أن الح�ساب الج�اري ال ی�شمل                    
سوى المدفوعات الناشئة عن العالقات العادیة بین الطرفین كالدیون المترتبة على           

. مان الجاریة بینھما والتي من أجلھا فتح الحساب       العملیات التجاریة وعملیات االئت   
أم��ا ال��دیون غی��ر العادی��ة، كال��دیون المت��صلة بالعالق��ات العائلی��ة أو الناش��ئة ع��ن          
المسئولیة التق�صیریة وغیرھ�ا م�ن ال�دیون االس�تثنائیة فھ�ي ال ت�دخل ف�ي الح�ساب               

  .الجاري
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  مقدمة

ة ف��ي مختل��ف   ُیع��د الح��ساب الج��اري م��ن أش��ھر وأھ��م الح��سابات الم��صرفی      
األنظمة القانونیة المقارن�ة، كم�ا یمث�ل عق�دًا یلت�زم بموجب�ھ طرف�اه بت�سویة ال�دیون            
الناشئة بینھما خالل فترة تشغیل الحساب الجاري تسویة شاملة مرة واحدة عوضًا   
عن تسویة كل دین على حدة ؛ وتبدأ عملیة تشغیل الحساب م�ن ت�اریخ دخ�ول أول                   

غل�ق ذل�ك الح�ساب، وخ�الل فت�رة الت�شغیل تخ�ضع        دین في الحساب و تستمر لحین  
الدیون الداخلة في الحساب الجاري آلثار ھذا الحساب والت�ي ت�دور ح�ول مح�ورین                

األول ھو مبدأ تجدید المدفوعات والذي بموجبھ یتحول الدین المقی�د ف�ي           : رئیسیین
الحساب الى مفرد ح�سابي مج�رد م�ن خصائ�صھ واس�تقاللھ وص�فاتھ؛ والث�اني ھ�و                    

ع��دم تجزئ��ة المف��ردات وال��ذي یجع��ل م��ن تل��ك المف��ردات متماس��كة فیم��ا بینھ��ا  مب��دأ 
وملت�صقة بالح�ساب الج�اري برابط�ة قوی�ة ال یمك�ن ف�صلھا عن�ھ أثن�اء م�دة ت��شغیل           

  .الحساب
 وإذا كانت الدراسات واألبحاث القانونیة قد اھتمت بدراسة موضوع الحساب          

صة فالحساب ھو المؤش�ر ال�ذي       الجاري و أحكامھ نظرًا لما یتمتع بھ من أھمیة خا         
لخدمات باإلضافة إلى الفارق من بضائع وا والواردات ،الصادرات یقیس الفرق بین

ولك�ن ی�ستثنى منھ�ا األم�وال      ،االقت�صاد ، الت�دفقات المالی�ة م�ن وإل�ى     الح�واالت  ب�ین 
وھ��و مؤش��ر یظھ��ر بق��راءة   الم��ستثمرة باألص��ول واس��تثمارات األس��واق المالی��ة، 

  .مقسمة على مدار األرباع األربعة
وك��ذلك تتن��وع وتتع��دد الح��سابات الت��ي یتیحھ��ا البن��ك لعمالئ��ھ، وی��تم فتحھ��ا        

اد والمؤس�سات المختلف�ة   بالعملة المحلیة والعمالت األجنبیة الرئیسیة، وتفتح لألفر      
وأیضًا للشركات بجمیع أنواعھا إما نقدًا أو بتحویالت م�ن بن�وك محلی�ة وخارجی�ة،       
ویمك��ن ألص��حاب ھ��ذه الح��سابات االس��تفادة م��ن خدم��ة البن��ك ال��صوتي والخ��دمات     
المقدم��ة عب��ر موق��ع البن��ك ب��شبكة اإلنترن��ت م��ن أي مك��ان ف��ي الع��الم أو باس��تخدام   

بطاقات فیزا إلیكت�رون الت�ي ی�صدرھا البن�ك لعمالئ�ھ م�ن              بطاقات الصارف اآللي أو     
خالل حاسباتھم الشخصیة باالتصال المباشر، كما یمكنھم االشتراك في نظ�ام البن�ك             
الفوري وال�ذى ی�سمح ب�إجراء بع�ض العملی�ات الم�صرفیة م�ن س�حب وإی�داع ف�ورًا             

  .مستخدمًا الكارت المصدر من البنك للعمیل
  
  

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
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  الفصل األول

  اب اجلاريماهية احلس

  املبحث األول

  التعريف باحلساب اجلاري

المب�الغ المودع�ة ل�یس     الحساب الج�اري عق�د ب�ین الم�ودع والبن�ك تك�ون فی�ھ       
دفت��ر ال��شیكات وبطاق��ة  علیھ�ا ارب��اح مقاب��ل خ��دمات یق��دمھا البن��ك للعمی��ل واھمھ��ا 

یاخ��ذ العمی��ل علی��ھ  الفی��زا ك��ارد وعن��دما ی��صبح الح��ساب قوی��ا ول��ھ حرك��ات كثی��رة 
لل�شركات والمؤس�سات او    ت ائتمانیة وعادة ال یفتح الحساب الجاري سوىتسھیال

  )١(.كامل المبلغ للعمیل رجال االعمال واھم نقطة انھ في حال افالس البنك یحسب
المودع��ة لھ��ا ارب��ح  ح��ساب الت��وفیر عق��د ب��ین الم��ودع والبن��ك تك��ون المب��الغ 

االسالمیة وتح�سب   وتكون عادة ربع سنویة او نصف سنویة او سنویة في البنوك
یوم والسحب حق نفس  المبالغ المودعة من ثاني یوم ایداع یعني االیداع حق ثاني

 .الیوم
المب�الغ المودع�ة وتك�ون ال     م�ن قیم�ة  % ٥٠ویتم حساب االرباح عادة عل�ى  

ل�ضمان ح�ق الم�ودعین وال     االخرى بمثابة تامین یسجل في البنك المرك�زي % ٥٠
 كون البنك ال یعده من الحسابات ذات السیولة مثل  یوجد لھذا الحساب دفتر شیكات    

فترة من السحب وف�ي حال�ة    الحساب الجاري وفي معظم البنوك یجب اشعارھم قبل
 .%٥٠ألنھ یعتبر شریكا بـ  من قیمة ایداعھ فقط% ٥٠افالس البنك یرد للعمیل 

االس��تثماریة وح��ساب  واف��ضل الح��سابات ذات االرب��اح الجی��دة ھ��ي المح��افظ  
وال یج�وز ال�سحب    م�ن المب�الغ المودع�ة   % ٩٠ة ویتم ح�ساب االرب�اح عل�ى    الودیع

الت��ي ت��سمح   اش��ھر م��ن االی��داع ویوج��د بع��ض البن��وك٦م��ن الح��ساب قب��ل م��رور 
  )٢(. شھور ولكن یتم خسارة االرباح٦بالسحب قبل 

  : تعريف الحساب الجاري* 
ھ���و عق���د ب���ین شخ���صین تتح���ول بموجب���ھ الحق���وق وال���دیون الناش���ئة ع���ن     

تھما المتبادلة إلى قیود في الحساب تتناقّص فیما بینھما بحیث یكون الرص�ید             عالقا
  )٣(.النھائي عند إغالق الحساب وحده دینا یستحق األداء

  : عـمليـات الحسـاب الجـاري* 
یتطل��ب الح��دیث ع��ن عملی��ات الح��ساب الج��اري أن نتن��اول عملی��ات اإلی��داع،      

                                                 
محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة، مؤسسة الوراق للنشر، . د) ١(

 . ٨٤، ص٢٠٠٣عمان، األردن، 
 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص .  د)٢(
 .١٤٣ ص طھ مالك لمصطفى التجاري  القانون)٣(
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  . وعملیات السحب وعملیات التحویل
  )١.(ليات اإليـداعأوال ـ عم

  ..إيــداع نقــدي، وإيــداع بشيكات: تنقسم عمليات اإليداع إلى
  . أ ـ اإلیــداع النـقــدي
  . ب ـ اإلیـداع بشیكات

  : الشروط التي يجب توافرها في المدفوعات*
ـ�� یج��ب أن یت��وفر ف��ي الم��دفوعات حت��ى یمك��ن قی��دھا ف��ي الح��ساب الج��اري         

  :الشروط اآلتیة
  .دا أو مثلیات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بینھا ـ أن تكون نقو١
  )٢(. ـ أن تكون ناشئة عن دیون محققة الوجود ومعینة المقدار٢

  . ـ أن تكون قد سلمت إلى القابض على وجھ التملیك٣
  :ثـانیـا ـ عملیات السحب

  ..یتم السحب من الحساب الجاري بإحـدى الطـرق اآلتیـة
  )أو شخصیة أو لحاملھاألمر (أ ـ السـحب بشیكات 

  .ب ـ السحب بإیصاالت أو أمر دفع من شباك البنك مباشرة
  )٣:(ثالثـا ـ التحـويل من الحسـاب الجـاري

قد یطلب العمیل من مصرفھ تحویل مبلغ معین من حسابھ الجاري إلى حساب 
عمیل آخر، ویتم التحویل بتحری�ر العمی�ل نم�وذج أم�ر تحوی�ل طبق�ا للنم�وذج المع�د            

ك، یوضح فیھ اسم المستفید ورقم حسابھ والمبلغ المطلوب تحویل�ھ، ث�م یوق�ع            بالبن
  . على ذلك
  :بطاقة التوقيــع* 

 یق��وم العمی��ل ب��التوقیع ف��ي بطاق��ة نم��وذج التوقی��ع ل��دى البن��ك ث��الث م��رات       
ویحتفظ بھ البنك بقسم الحسابات الجاریة لمطابقتھ مع جمی�ع مع�امالت العمی�ل م�ع              

امل�ة ال تحم�ل توقی�ع العمی�ل حت�ى ول�و ك�ان ھ�و نف�سھ ال�ذي                   البنك، وال تقبل أي مع    
یجري المعاملة في البنك، وكذلك ال تقب�ل أی�ة معامل�ة إذا ك�ان التوقی�ع غی�ر مط�ابق         

  .لنموذج توقیع العمیل لدى البنك
 دفتر الشيكات :  
  

أن یح���صل م���ن ) البن���ك( للعمی���ل ال���ذي یف���تح ح���ساب ج���اري ف���ي الم���صرف 
عمالھ ف�ي س�حب أي مب�الغ م�ن ح�سابھ الج�اري،          المصرف عل�ى دفت�ر ش�یكات الس�ت        

                                                 
ھشام فرعون، مصدر سابق، ص .  ؛ د١٦٤عبد المجید محمد عبـودة، مصدر سابق، ص .  د)١(

١٩٢. 
  المرجع السابق )٢(
 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص.  د)٣(
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وذلك بعد التقدم إل�ى البن�ك بطل�ب الح�صول عل�ى دفت�ر ش�یكات، وذل�ك بم�أل نم�وذج                   
  "طلب دفتر شیكات " خاص یسمى 

  )١: (كشـف الحســاب* 
)  ش��ھور أو س��نة٦ ش��ھور أو ٣ش��ھر أو ( یق��وم البن��ك ف��ي نھای��ة ك��ل فت��رة   

ك�شف الح�ساب   " س�ال ك�شف ی�سمى    ح�سب رغب�ة العمی�ل عن�د ف�تح الح�ساب ـ بإر         
ـ الھدف منھ ھ�و إخط�ار العمی�ل ببی�ان مف�صل لجمی�ع المع�امالت المالی�ة             " الجاري  

ویعتبر العمیل . إلخ..التي تمت بین البنك والعمیل من سحب أو إیداع أو مصروفات   
موافقا على صحة البیانات والمعلومات التي وردت بالكشف ما لم یرس�ل اعت�راض             

  .من تاریخ إرسال الكشف)  یوم١٥(ك خالل كتابي إلى البن
  :اآلثار القانونية المترتبة على عـقـد الحساب الجاري* 

  : یترتب على عقد الحساب الجاري ما یلي
 ـ انتقال ملكیة النقود واألموال المسلمة والمقیدة في الح�ساب الج�اري إل�ى      ١

  )٢(.الطرف الذي تسلمھا
ساب صحیحًا عل�ى أال تحت�سب قیمتھ�ا إذا     ـ ُیعد قید الورقة التجاریة في الح ٢

لم تدفع في میعاد االستحقاق وفي ھذه الحالة یجـوز إعادتھا إلى صاحـبھا، وعكس 
قـیــدھا على الوجـھ المبین في المفردات المقیدة في الحساب الجاري بمجموعھا ال 

  .تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصید النھائي
  .صة بین مفرد في الحساب الجاري ومفرد في حساب آخر ـ ال تجوز المقا٤
 ـ مفردات القیود المسجلة ف�ي الح�سـاب الج�اري ال ت�سقط م�ا للط�رفین م�ن         ٥

  .حقوق بشأن العقود والمعامالت التي نشأت عنھا تلك المفردات
 ـ لك��ل ط��رف م��ن أط��راف الح��ساب الج��اري أن یت��صرف ف��ي أي وق��ت ف��ي      ٦

  )٣(. غیر ذلكرصیده الدائن ما لم یتفق على 

  اطب اول

  رف اب اري

للح��ساِب الج��اري أص��وٌل وقواع��ُد وأحك��اٌم َیختل��ف بھ��ا ع��ن بقی��ة الح��ساباِت       
ال َیتجرأ في  ؛ إذ إنَّ كل ُدفعة من الدُّفعات َتفِقد ذاتیََّتھا وُتشكِّل جزءا من كلٍّ األخرى

العملی�اُت التباُدِلی�ة وتك�ررت     الحساب الجاري، وكثی�را م�ا ُی�ركن إلی�ھ إذا م�ا َتع�دَّدتِ      
  )٤( .وُأرید َتْصِفیُتھا وإنھاؤھا

ولقد َدَرج بعُضھم إلى تعریِفھ بما َنصَّت علیھ بعُض الموادِّ القانونیة التجاریِة           
                                                 

 مصدر سابق، ص ھشام فرعون،.  ؛ د١٦٤عبد المجید محمد عبـودة، مصدر سابق، ص .  د)١(
١٩٢. 

 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص.  د)٢(
مصطفى كمال طھ، عملیات البنوك، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، بدون سنة طبع، ص .  د)٣(

٤٣ 
 صمحمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق .  د)٤(
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ُیسلِّمھ ك�لٌّ   أنھ ُیراد بَعْقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بین شخصیِن على أنَّ ما
تجاریة قاِبل�ة للتملی�ِك ُی�َسجَّل     ن نقوٍد وأمواٍل وأسناٍدمنھما لآلَخر بُدفعات مختِلفة م

القابض دون أن یكون أليٍّ منھم�ا ح�قُّ    في حساٍب واحد لمصلحة الدافع وَدینا على
ُدفعة على ِحَدٍة بحیُث ُیصبح الرصیُد النھ�ائيُّ وح�َده    مطاَلَبِة اآلَخر بما سلََّمھ لھ بكل

   .ھـ. ا وُمھیًَّأ لألداء أالحساب َدینا مستَحق عند إقفاِل ھذا
بأنَّ الحساَب الجاري ال ُیعتبر مجرَّد قائمٍة بالعملیات  أدوار عید وَیذُكر الدكتور

 الطرفیِن ِبَقصد ضبِط ھذه العملیاِت وإقصاِء عامل النسیان عنھا وقَت المتباَدلة بین
ب�ین الط�رفیِن،    ةالتصفیِة، وإنما ھو صیغٌة ح�سابیٌَّة خاصَّ�ة َتترتَّ�ب علیھ�ا آث�اٌر ھامَّ�      

الط��رفیِن ان��دماجا تام��ا داخ��َل    َأَھ��مُّ خصاِئ��صھا أن َتْن��َدمج العملی��ات الجاری��ُة ب��ین    
الذاِتيَّ واسِتْقالَلھا بمج�رِد َقی�ِدھا فی�ھ ف�ال ُیعتب�ر       الحساِب بحیُث َتفِقد كلٌّ منھا كیاَنھا

إقف��اِل  ھم��ا حت��ىأح��ُد الط��رفیِن دائن��ا أو َم��ِدینا لآلَخ��ر طالم��ا أن الح��ساَب مفت��وٌح بین
الط�رِف اآلخ�ِر    الحساب وتسویِتھ حیث یظھُر عندئذ رصیُد دائٍن ألحِد الطرفیِن على

 وللحساِب الجاري مزایا عدیدٌة :یكوُن مستَحّقا وقاِبال لألداِء في الحاِل، إلى أن قال
وُیف�ادي اس�تعمال النق�ود ب�صدِد ك�لٍّ منھم�ا        فإنھ ُیسھِّل تصفیَة العملیات بین طرَفْی�ھ 

ینتج عنھ من مقاّص�ة فیم�ا بینھم�ا، بحی�ُث إن      مكتفیا بمجرد قیدھا في الحساب وما
َیستلِزُم َدْف�ع النق�وِد، وِبُحْك�م ھ�ذه المقاّص�ة ب�ین الط�رفیِن فإن�ھ          الرصید النھائيَّ فقط

حال�ِة   ك�لٌّ منھم�ا خط�َر إع�سار اآلَخ�ر وَتْنَجل�ي ھ�ذه الفائ�دُة عل�ى األَخ�صِّ ف�ي            ُیالقي
الح�ساِب تك�وُن ق��د    رفیِن حی�ُث إنَّ ال��دیوَن الم�ستَحقَّة والمقیَّ�َدة ف�ي    إف�الِس أح�ِد الط�   

المَقیََّدة في الحساِب على الط�رِف   َسَقطت فیما بینھا بالمقاّصة، كما أنَّ الدیوَن ألَجٍل
المقاص�ة أی�ضا ِلُمَج�رَّد َقْی�ِدھا فی�ھ قب�ل إع�الِن         الذي َأْعَل�ن إفالَس�ھ َت�دُخل تح�ت ُحْك�م     

  )١(. بمجرِد ھذا اإلفالِس  َأَجِلھااإلفالِس وسقوِط
الط�رفیِن    ال�ركن اإلداريُّ وھ�و اتف�اقُ   :للحساِب الجاري ثالثةُ أركاٍن، أحـدها 

أْن یك�وَن ك�لٌّ    على فتِح�ِھ س�واًء ك�ان االتف�اُق منھم�ا ص�راحًة أو ِض�ْمنا م�ع اش�تراطِ         
اِل م�ا إذا  االتف�اُق ِض�ْمنا ف�ي ح�     منھما َأھال لصحِة التصرفات الصادرة من�ھ، وُیعتب�ر  

المتباَدلة ُیقیِّدھا كل منھما ف�ي ح�ساِب    َجرى بین الطرفیِن مجموعٌة من الَمْدفوعات
القابِض دوَن المطاَلبِة بتسدیِد كل عملیٍة على انفراٍد مع  فتحھ لدیھ َدینا للدافع على

 ِلالرصیِد عند إنھاء عالقتھما المتباَدلة، وقد ُیعتبر حسابا جاریا في ح�ا  ِنیَّة تسدیِد
العمی�ُل بع�َد ذل�ك     ما إذا َأْشَعر البنُك َعِمیلھ بف�تِح اعتم�اٍد ل�ھ ف�ي ح�ساٍب ج�اٍر ُث�م ق�امَ        

ح��ساب ج��اٍر بینھم��ا،  ب��سحِب ش��يٍء ِم��ن ذل��ك االعتم��اِد دون االعت��راِض عل��ى ف��تحِ 
ح�اِل الخ�صومِة ف�ي ذل�ك إل�ى       وَیعوُد تقدیُر وجوِد حساٍب جاٍر بینھما ِمن عدِم�ھ ف�ي  

  .َمْحَكمة االختصاص
ِلَقْی�د أيِّ    المدفوعاُت بین الطرفیِن وھي الركُن الم�اديُّ وُی�شتَرط  :الركن الثاني

المقاّصة بینھما، سواٌء ك�ان ذل�ك    مدفوٍع في الحساِب الجاري أن یكوَن ِمْثِلّیا لتُمكُّن
                                                 

علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، منشأة المعارف، اإلسكندریة، بدون .  د)١(
  ؛٣٢٠سنة طبع، ص 
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ن األداِء َأمَّ�ا إ  أو عینا كاُألرز والسُّكَِّر ونحِوھما وأْن یكوَن المدفوُع حقا واج�بَ  نقدا
ف�ال َی�صحُّ قی�ُده ف�ي الح�ساِب       كان ُمناَزعا فی�ھ أو معلَّق�ا عل�ى ش�رٍط ُمْحَتم�ل الوق�وعِ      

المَؤجَّل�ة ع�ن َقْی�ِدھا ف�ي الح�سابات الجاری�ِة        الجاري، وال َیعني ھذا استبعاَد ال�دیونِ 
اس��تبعاُد ال��دیوِن الم��شكوِك ف��ي ُوُجوبھ��ا وف��ي ھ��ذا یق��وُل  وإنم��ا المق��صوُد م��ن ذل��ك

وإذا ك�ان ال�دَّیُن َألَج�ل ف�ُیمِكُن قی�ُدُه ف�ي الح�ساب الج�اري ؛ إذ          :ی�د أدوار ع ال�دكتور 
الج�اري أن�ھ    نھائّیا َرْغ�م تأجی�ِل اس�تحقاِقھ، وق�د َرَأْین�ا أن م�ن مزای�ا الح�سابِ         ُیعتبر

اسُتِحقَّت ھذه الدیوُن َفور إعالِن  ُیتیح َقْید الدیوِن المَؤجَّلة فیھ حتى إذ َأْفَلس العمیُل
 )١( .الدیون القابلة لھا في الحساِب ِت المقاّصة بینھما وبینإفالِسِھ وَجَر

كما ُیشترط في المدفوِع أن یكون ُمَع�یَّن المق�داِر وأن یك�وَن ال�دافُع ق�د َس�لََّمھا                   
  .للقابض على سبیِل التملیِك

متباَدل�ة    أن تك�وَن الم�دفوعاُت الُمْدَرج�ة ف�ي الح�ساِب الج�اري      :الركن الثالثُ
القابِض ِحینا ودوِر الدافِع  َدلة بمعَنى أن َیقوَم كلٌّ من الطرفیِن ِبَدْورومتشاِبكة، متبا

ِطیَلة مدِة الح�ساِب دون أن َیتَلقَّ�ى م�دفوعاٍت     ِحینا آَخر، فإْن كان أحُد الطرفیِن داِفعا
الحساُب بینھما جاِریا، ومتشاِبكة بمعنى أْن َیتَخلَّل بعُضھا  من الطرِف اآلَخر لم َیُكن

 ق�ام أح�ُد الط�رفیِن ِبَمْدُفوعاِت�ھ ف�ي الح�ساِب ُث�م ت�الُه اآلَخ�ر بمدفوعاِت�ھ           إنبع�ضا، ف�  
  األخرى لم یكِن الحساُب جاِریا لفقِد شرِط التشاُبك في المدفوِع

ب اطا  

  ارق ن اب اري واب ادي

الودائ�ِع   اِتالحساِب الجاري وحساب فرََّق ُشرَّاح القانوِن وعلماُء االقتصاِد بین
الح�ساِب الج�اري َتْن�َدِمج     واالدخاِر، ونحِوھا ِمن حی�ُث إنَّ الم�دفوعاِت المتباَدل�ة ف�ي    

ُبن��وِده  بع��ضھا ف��ي بع��ض بحی��ُث ُت��شكِّل ُك��ّال ال َیَتج��زَّأ حی��ث ال ُیمك��ن ف��صُل َبْن��د م��ن 
ك��لَّ َبْن��د م��ن  بمطاَلب��ٍة أو دع��وى أو طل��ِب مقاّص��ٍة بخ��الف الح��ساباِت اُألخ��رى ف��إنَّ  

وال�دعوى وض�ماناتھ الخاص�ة،     نوِدھا یحتفُظ باستقالِلھ وذاِتیَِّتھ وصالِحھ للمطاَلب�ةِ ُب
 ِم�ن  - واألمُر غایة في األھمیِة -لذلك ال بد  :علي البارودي وفي ذلك یقول الدكتور

ومعرفِة العالماِت التي َنْعِرف بھا ُك�ّال منھم�ا وُنَمیِّ�زه بھ�ا عل�ى       تحدیِد نوِع الحساِب
الطبیع�يِّ أْن ُیب�ین    التفرَقة من الناحی�ِة القانونی�ِة َتْظَھ�ر م�ن االتف�اِق إْذ ِم�ن      اآلَخر، و

ج�اٍر أو مج�رد ح�ساِب ودائ�َع،      طرفا الحساِب ما إذا كانا ُیریدان الدخوَل ف�ي ح�سابٍ  
خاصٍّ عند االتفاِق على دخوٍل في ح�ساٍب ج�اٍر    وال بدَّ أن َتتِضح ِنیَُّة الطرفیِن بوجٍھ

العمِلیَِّة َیْغِلب أن یكون الحساُب الجاري ب�ین تج�ارٍة أو     وِمن الناحیِة- إلى أن قال -
 )٢( .وتاجٍر أو صانٍع أو صاحِب ِحْرفٍة ِلُمْقتضیاِت االئتماِن ِبِحْرفتھ بیَن البنِك

األف�راِد   أم�ا ح�ساُب الودائ�ِع فَیْغِل�ب أن یك�ون ب�ین البن�ك وب�ین الُم�دَّخِریَن م�ن          
 إل�ى  -َی�ْسحبونھا علی�ھ    ي البنِك وَیَتعاَملون بالشِّیكات التيالذین َیحفظون أمواَلھم ف

                                                 
 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص.  د)١(
 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص.  د)٢(
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العالم�اِت الُمَمیِّ�زة لی�ست ھ�ي الفی�صَل        على أنھ َیجب أْن ال َنْن�سى أن ھ�ذه  -أن قال 
مرًة أخرى أنَّ المرجَع ف�ي معرف�ِة ن�وِع الح�ساب ھ�و       القاِطَع بین الحسابیِن، وُنكرِّر

 الت��ي َیج�ب أن َتَت��واَفر ف�ي الح��ساِب حت�ى ُیمك��ن    ال��شروُط الخاص�ةُ  إرادُة طرَفْی�ھ ُث�م  
  )١(. حسابا جاریا ا ه اعتباُره

المب�الغ المودع�ة ل�یس     الحساب الج�اري عق�د ب�ین الم�ودع والبن�ك تك�ون فی�ھ       
دفت��ر ال��شیكات وبطاق��ة  علیھ�ا ارب��اح مقاب��ل خ��دمات یق��دمھا البن��ك للعمی��ل واھمھ��ا 

یأخ��ذ العمی��ل علی��ھ   كثی��رةالفی��زا ك��ارد وعن��دما ی��صبح الح��ساب قوی��ا ول��ھ حرك��ات 
لل�شركات والمؤس�سات او    تسھیالت ائتمانیة وعادة ال یفتح الحساب الجاري سوى

كام�ل المبل�غ للعمی�ل     رجال االعم�ال واھ�م نقط�ة ان�ھ ف�ي ح�ال اف�الس البن�ك یح�سب         
المودع�ة لھ�ا ارب�ح وتك�ون      حساب التوفیر عق�د ب�ین الم�ودع والبن�ك تك�ون المب�الغ      

االسالمیة وتحسب المب�الغ    سنویة او سنویة في البنوكعادة ربع سنویة او نصف
یوم وال�سحب ح�ق نف�س الی�وم      المودعة من ثاني یوم ایداع یعني االیداع حق ثاني

% ٥٠المبالغ المودع�ة وتك�ون ال    من قیمة% ٥٠ویتم حساب االرباح عادة على 
د ل�ضمان ح�ق الم�ودعین وال یوج�     االخرى بمثابة تامین یسجل ف�ي البن�ك المرك�زي   

الح��سابات ذات ال��سیولة مث��ل  لھ��ذا الح��ساب دفت��ر ش��یكات ك��ون البن��ك ال یع��ده م��ن 
فترة من السحب وف�ي حال�ة    الحساب الجاري وفي معظم البنوك یجب اشعارھم قبل

 %٥٠ألن�ھ یعتب�ر ش�ریكا ب     من قیم�ة ایداع�ھ فق�ط   % ٥٠افالس البنك یرد للعمیل 
س�تثماریة وح�ساب الودیع�ة    اال وافضل الحسابات ذات االرب�اح الجی�دة ھ�ي المح�افظ    

وال یج��وز ال��سحب م��ن   م��ن المب��الغ المودع��ة % ٩٠وی��تم ح��ساب االرب��اح عل��ى   
الت�ي ت�سمح بال�سحب      اشھر من االیداع ویوجد بعض البن�وك ٦الحساب قبل مرور 

  )٢(. شھور ولكن یتم خسارة االرباح٦قبل 

  اطب اث

  زا اب اري

  أي حساب أخرالتحویل من الحساب الجاري إلى.  
 السحب من أي فرع من فروع البنك.  
      تح��صیل قیم��ة ال��شیكات الم��سحوبة ل��صالح العمی��ل عل��ى أي بن��ك وإض��افة

  )التوفیر/ الجاري (قیمتھا لحسابھ 
 االلتزامات المختلفة نیابة عن العمیل في حالة وجود تعلیمات مح�ددة   سداد

ال��دولي وال��تلكس ال��دولي  س��داد ف��واتیر التلیف��ون وال��تلكس والتلیف��ون  ( من��ھ ب��ذلك
الالس��لكي لل��سیارة والتلیف��ون المحم��ول وخدم��ة نق��ل المعلوم��ات وس��داد    وتلیف��ون

  .وذلك خصمًا من الحساب الجاري للعمیل) الدوریة االلتزامات

                                                 
 علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة مرجع سابق ص .  د)١(
 علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة مرجع سابق ص.  د)٢(
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     یمك��ن ف��تح ح��ساب ج��ارى م��شترك ألكث��ر م��ن ش��خص طبیع��ي یت��یح حری��ة
  .وسھولة السحب واإلیداع

  بالجنی��ھ الم��صري خ��صمًا م��ن   ش��ھادات ادخ��ار بن��ك م��صر   یمك��ن ش��راء 
إض�افة عائ�د ال�شھادات لح�ساب ج�ارى العمی�ل لل�صرف         الحساب الجاري كما یمكن

  .منھ في أي وقت
 االستفادة بخدمة كروت بنك مصر للصرف بسھولة ویسر خصمًا من  یمكن

 س�اعة یومی�ًا وف�ى االج�ازات والعط�الت الرس�میة م�ن        ٢٤ط�وال   الح�ساب الج�اري  
 )١( .صي المنتشرة في جمیع أنحاء الجمھوریةالشخ خالل آالت البنك

           قیام البنك نیابة عن العمالء بسداد قیمة أقساط بوالص التأمین خ�صمًا م�ن
  .حساباتھم الجاریة طرف البنك

 التعامل بالحساب الجاري من خالل دفاتر الشیكات المصدرة من البنك.  
         ء عل�ى رغب�ة     تحویل المرتبات والمعاشات المحولة من الجھات المعنیة بن�ا

  .العمیل لحسابھ الجاري
 یمكن فتح حساب جارى للقصر بوالیة الولي الطبیعي أو الوصي.  

  المصرف المنافع التي تعود على: أوالً
استثمار األموال الموجودة في الحسابات الجاریة دون أن ی�شترك عم�الؤه            -١

  . في األرباح التي تدرھا ھذه االستثمارات–ھذه األموال   أصحاب–
یتبین ھذا إذا علمنا أن أموال الحسابات الجاریة تع�د أھ�م م�وارد الم�صرف،                 و
من مجمل الموارد، ونادرًا ما تق�ل  % ٩٠ما قد یزید في غالب األحوال على  وتمثل

 ، وبھذا یستفید منھ�ا الم�صرف ف�ي ت�وفیر ال�سیولة والوف�اء باحتیاجات�ھ       %٢٠عن
  .واحتیاجات عمالئھ

ی�ؤدي غالب�ًا إل�ى أن ھ�ذا العمی�ل یحت�اج إل�ى             فتح حساب جاٍر ألحد العم�الء       -٢
 ی��ستفید منھ��ا الم��صرف، وطبع��ي أن یلج��أ العمی��ل إل��ى  –م��صرفیة أخ��رى  خ��دمات

 .حسابھ الجاري المصرف الذي بھ
فتح الحسابات الجاریة یزید من قدرة المصرف على توسیع االئتمان أو ما   -٣
 لھ��ذا الم��صرف، واس��تثمارھا، حی��ث یزی��د الرص��ید النق��دي ) بخل��ق الودائ��ع(ی��سمى 

 .ربحھ من جراء استثمار ھذه المبالغ وبالتالي یزید
األج��ور الت���ي تتقاض���اھا بع��ض الم���صارف مقاب���ل الخ��دمات الت���ي تق���دمھا    -٤

  .الحساب، وإصدار الشیكات، وبطاقات السحب اآللي وغیرھا للعمالء؛ كفتح
ی��ستفید الم��صرف م��ن الح��سابات الجاری��ة الت��ي تفتحھ��ا لدی��ھ الم��صارف        -٥
 ف�ي  –م�ن مجم�وع الخ�صوم    % ١٠ وھ�ي تمث�ل قراب�ة    –تعامل معھا   التياألخرى

ال�شیكات المح�ررة م�ن قب�ل عم�الء الم�صارف األخ�رى، وف�ي          عملیات المقاّصة في
بھا من المصارف األخرى، وال سیما التحویالت م�ن   عملیة الحواالت التي یقومون

                                                 
 محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة مرجع سابق ص.  د)١(
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د رص�ید ك�اف   األعم�ال الم�صرفیة الت�ي ت�ستدعي وج�و      بلد إلى آخر، وغیر ذلك م�ن 
 )١( .لدى المصرف

  صاحب الحساب الجاري) المنافع التي تعود على العميل: ثانياً
حفظ أموالھ من المخاطر المختلفة؛ كالسرقة أو الضیاع، وھ�ذا یتب�ین أكث�ر     -١

كانت األموال كثیرة؛ بحی�ث ی�شق حفظھ�ا ف�ي المن�زل أو ف�ي المح�ل التج�اري،          كلما
لكب��رى والم��صانع الكبی��رة الت��ي تكث��ر فیھ��ا   ف��ي ال��شركات التجاری��ة ا  ول��ذا یالح��ظ

والتح�صیل أن موظ�ف الخزین�ة ال ی�ستبق لدی�ھ أی�ة مب�الغ نقدی�ة ف�ي           عملیات البی�ع 
 .أن یودعھا في المصرف یومیًا الخزینة، بل علیھ

إضافة إلى میزة حفظ المال فإنھ یكون مضمونًا على الم�صرف، ول�صاحبھ        -٢
 .التصرف فیھ متى شاء حریة

ن الخدمات التي یقدمھا المصرف لصاحب الحساب الجاري غالبًا االنتفاع م-٣
  :مقابل، ومن ذلك بدون

 الح��صول عل��ى دفت��ر ال��شیكات مم��ا ی��سھل عل��ى ص��احب الح��ساب الوف��اء       -أ
واحتیاجاتھ المختلفة دون الحاجة إلى حمل النقود وعدھا ومراجعتھا مع  بالتزاماتھ
  .كبیرةضیاعھا وسرقتھا وبخاصة في المبالغ ال األمن من
 : الح�����صول عل�����ى بطاق�����ة ال�����سحب اآلل�����ي، والت�����ي یمكن�����ھ بواس�����طتھا-ب

  )٢( .سحب ما یحتاجھ من أموال في أي زمان ومكان -
 ت��سدید قیم��ة م��شتریاتھ ع��ن طری��ق أجھ��زة نق��اط البی��ع بواس��طة ال��شبكة     -ت

  .اإللكترونیة
 ت���سدید ف���واتیر الخ���دمات العام���ة؛ كف���واتیر الكھرب���اء والھ���اتف والم���اء     -ث
  .ونحوھا
  . االستعالم عن رصیده في حسابھ الجاري، وطلب كشف لحسابھ-ج
 . التحویالت واإلیداعات المصرفیة-ح
یعد ف�تح الح�ساب الج�اري الم�صرفي أس�ھل وأی�سر طریق�ة لعم�ل ح�سابات                   -٤

ع�ن أي ن�وع م�ن أن�واع الن�شاط ال�ذي یق�وم ب�ھ العمی�ل؛ ك�أن یع�رف             نظامی�ة دقیق�ة  
 . آخر السنةأول السنة ورصید ربحھ بالفرق بین رصید

توثیق الحسابات وضبطھا، بحیث یحصل العمیل في نھایة كل شھر أو أقل            -٥
عل��ى ك��شف مف��صل یت��ضمن جمی��ع الم��دفوعات وتواریخھ��ا ومبالغھ��ا    – أو أكث��ر

الح�ال ف�ي األم�وال الت�ي یتلقاھ�ا م�ن اآلخ�رین مث�ل أثم�ان           والمدفوعة إلیھم، وكذلك
إلخ، وھذا یغنیھ عن موظف ... رباحمن اإلیجارات واأل السلع التي یبیع أو موارده

 .متخصص في المحاسبة
تمكین العمیل من إثبات�ھ وتوثیق�ھ لَمْدُفوعات�ھ لآلخ�رین، س�واء ع�ن طری�ق                 -٦

تكفي عن اإلیصاالت؛ ألن المستفید من الشیك یوقع على ظھر الشیك عند  الشبكات

                                                 
  مرجع سابق صعلي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة.  د)١(
 علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة مرجع سابق ص.  د)٢(
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الم��صرف، أم ع��ن طری��ق بطاق��ة ال��سحب اآلل��ي ف��ي ت��سدید ف��واتیر      تح��صیلھ م��ن
  )١( .لخدماتا

 – بواس�طة البطاق�ة      –الحصول على الخدمة المصرفیة عن طریق الھاتف        -٧
صاحب الحساب الجاري تحریك معامالتھ المصرفیة والتجاری�ة ع�ن    بحیث یستطیع

  .علیھ وقتًا طویًال في التنقل وإجراء ھذه المعامالت طریق الھاتف مما یوفر
صرف من جھ�ات حكومی�ة      سھولة وسرعة تحصیل النقود المحولة إلى الم      -٨

 .كتحویل الرواتب الشھریة مثًال أو غیر حكومیة؛
األس��عار الممی��زة للخ��دمات األخ��رى الت��ي یق��دمھا الم��صرف، والت��ي تتعل��ق  -٩

ب��الحواالت وال��صرف األجنب��ي ورس��وم ف��تح االعتم��ادات وبطاق��ات االئتم��ان    غالب��ًا
 .الضمان وخطابات
وأكث�ر م�ا یحت�اج لھ�ذا     ) بصاحب الحسا(شھادة المصرف بمالءة العمیل    -١٠

ورج�ال األعم�ال ال�ذین یحت�اجون إل�ى ش�ھادة تثب�ت مالءتھ�م یق�دمونھا إل�ى            التج�ار 
الحكومیة أو الخاصة بحیث یتمكنون بموجبھا من ال�دخول ف�ي المناق�صات     الجھات

 .عقود المقاولة أو التورید وغیرھا والمزایدات أو
ك بأن یتف�ق العمی�ل م�ع    استخدام األموال في الحساب الجاري كرھن، وذل   -١١

حجز مبلغ م�ن الم�ال ف�ي ح�سابھ الج�اري ال ی�سمح ل�ھ أن ی�سحبھ أو          مصرفھ على
مقابلھ؛ لیكون رھنًا لضمان وفائھ بالتزاماتھ الواجبة أو الت�ي مآلھ�ا    یحرر الشیكات
للم�صرف أو لمؤس�سة أخ�رى، مث�ل ح�االت ف�تح االعتم�اد الم�ستندي          إل�ى الوج�وب  

اق��ة االئتمانی��ة، أو كفال��ة جھ��ة أخ��رى م��ن قب��ل ذل��ك        البط لالس��تیراد، أو إص��دار 
 )٢(.العمیل

یعد كشف الحساب للعمیل مستندًا قویًا لما جاء فی�ھ م�ن أرق�ام، وی�ستفید             -١٢
الموظف��ون الملزم��ون بتق��دیم تق��اریر س��نویة ع��ن التغیی��رات الطارئ��ة ف��ي   م��ن ھ��ذا

  .ألنظمة الكسب غیر المشروع في بعض الدول ثرواتھم طبقًا
 م��ا س��بق ف��إن الح��ساب الج��اري ی��ستفید من��ھ الطرف��ان ف��ي تی��سیر  إض��افة إل��ى
م��ن العملی��ات الت��ي تح��صل بینھم��ا؛ إذ إن ت��سویة ك��ل عملی��ة م��ن    واخت��صار كثی��ر

یسبب كثیرًا من التعقی�د، بینم�ا یمك�ن بواس�طة الح�ساب الج�اري        العملیات المتتابعة
الح��سابات وإخ��ضاعھا لنظ��ام واح��د، وك��ذلك ف��إن م��ن فوائ��د  تجمی��ع العملی��ات كلھ��ا

األموال؛ ألنھ إذا استحق على أح�د طرفی�ھ دی�ن فإن�ھ ال      الجاریة عدم تعطیل رؤوس
  )٣(.یستغلھ ویقید في حساب الدائن ما یقابلھ یدفعھ نقدًا ومباشرة، بل

                                                 
 علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة مرجع سابق ص.  د)١(
 علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة مرجع سابق ص.  د)٢(
ة الكتب و المطبوعات الجامعیة، ، مدیری٢ھشام فرعون، القانون التجاري البري، ج.  د)٣(

  .١٩٠، ص ١٩٨٥جامعة حلب، 
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ومن فوائدھا كذلك أنھا تقوم بوظیفة نقدی�ة مھم�ة؛ إذ إنھ�ا تمث�ل وس�ائل دف�ع         
ء لت��سویة ال��دیون ع��ن طری��ق نق��ل   المج��ال االقت��صادي والتج��اري، وأداة وف��ا  ف��ي

  .شخص آلخر باستعمال الشیكات والتحویل المصرفي والمقاصة ملكیتھا من
وبھذا یتبین أن أموال الحسابات الجاریة ھي مما یمث�ل قط�ب الرح�ى بالن�سبة              

البن�وك ومح�ور ن�شاطاتھا ف�ي المج�ال االقت�صادي والتج�اري وف�ي می�ادین           لم�وارد 
 .األخرى أنشطتھا

  اطب ارا

  طر اب اري

تتغایر ربحی�ة البن�ك ب�صورة مباش�رة م�ع م�دى مخ�اطر الح�ساب الج�اري ف�ي                     
البنك التي تحیط بمحفظتھ االستثماریة وعملیاتھ التي یقوم بھا، وبین م�ا یمك�ن أن         

 للح���ساب الج���اري األخ���رى مخ���اطرنتجن���ب بع���ض المخ���اطرة إال أن ھن���اك بع���ض  
 )١(. المورثة في المناخ االقتصادي السائد في األسواق المالیة ال یمكن تجنبھا

  : مخاطر االئتمان-١ 

ج�ز ع�ن ال�سداد؛       بجودة األصول واحتم�االت الع     المخاطریرتبط ھذا النوع من     
وھن��اك ص��عوبة كبی��رة تواج��ھ عملی��ة تقی��یم نوعی��ة األص��ول ب��سب ن��درة نوعی��ة          

 األمریكیة التي اشترت بنوك البنوكالمعلومات المتاحة، وفي الواقع فإن العدید من  
ص��ول ب��الرغم م��ن قیمھ��ا بمراجع��ة وافی��ة     أخ��رى ق��د فوجئ��ت بنوعی��ة ض��عیفة لأل   

  .للشراء
وتركز مقاییس مخ�اطر االئتم�ان عل�ى الق�روض ألنھ�ا تخ�ضع ألعل�ى مع�دالت             
العج��ز ع��ن ال���سداد وتق��وم معظ��م الن���سب عل��ى فح��ص ص���افي خ��سائر الق���روض        

  .والقروض المتعثرة
ویساوي إجمالي خسائر القروض قیمة المبالغ التي ت�م ش�طبھا بالفع�ل نتیج�ة       

  .ان تحصیلھا خالل الفترةعدم إمك
وبالنسبة للقروض المتعثرة فإنھا تلك القروض التي یواجھ فیھا المقترضون  

بع���ض الم���شكالت ف���ي رد الق���رض، ول���ذلك یج���ب أن تق���وم غ���دارة البن���ك بتبوی���ب  
القروض حسب نسبة المخاطرة التي تواجھھا، فن�سبة المخ�اطرة ف�ي بع�ض أن�واع                

  )٢(. القروض تزید عن البعض اآلخر
وینظر المحللون إلى احتیاطات البنك لتقییم مدى قدرتھا على مقابل�ة خ�سائر           

القروض، وإذا كان�ت ج�ودة األص�ول ض�عیفة ف�إن البن�ك یحت�اج إل�ى احتی�اطي كبی�ر                   

                                                 
 أعمال البنوك –األوراق التجاریة  (٢فایز احمد عبد الرحمن، القانون التجاري الجدید، ج.  د)١(

 .٢٣٤، ص٢٠٠٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١، ط) اإلفالس– العقود التجاریة –
، منشأة ١ساب الجاري في قانون التجارة الجدید، طاحمد محمود جمعة، أحكام عقد الح.  د)٢(

 ، ص٢٠٠٣المعارف، اإلسكندریة، 
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ألنھ سوف یحتاج إلى مقابل�ة العدی�د م�ن الق�روض المتعث�رة، وك�ذلك فإن�ھ یج�ب أن          
  . بفحص ملفات االئتمان لدیھا لتقییم جدوى بعض القروضالبنوكتقوم 

  : مخاطر السيولة-٢ 
 حینم���ا ال ی���ستطیع البن���ك تلبی���ة االلتزام���ات الخاص���ة  المخ���اطروتظھ���ر ھ���ذه 
اعیدھا بطریقة فعالة من حیث التكلف�ة، وت�شیر مخ�اطر مق�اییس     بمدفوعاتھا في مو 

السیولة إلى كل من قدرة البنك على اقتراض األموال وقدرة األص�ول ال�سائلة عل�ى            
  )١(. سداد االستحقاقات في مواعید استحقاقھا

وتستخدم نسب حقوق الملكیة إلى األصول والخصوم إلى األصول، كمؤشرات 
یة في البنك، والقدرة على االقتراض م�ن ال�سوق الم�الي،        ھامة لقاعدة حقوق الملك   

أي (فعلى سبیل المثال فإن البنك الذي تكون حقوق الملكیة فیھ أكب�ر م�ن بن�ك آخ�ر              
تكون لدیھ فرصة أكبر للحصول ) تكون نسبة الرفع المالي لدیة أقل من البنك اآلخر

اد التزامات��ھ عل��ى المزی��د م��ن الق��روض، وذل��ك ألن احتم��االت ع��دم قدرت��ھ عل��ى س��د 
  )٢(.تكون أقل

كذلك فإن البن�ك ال�ذي یعتم�د بدرج�ة أق�ل عل�ى االس�تثمارات ش�بھ الم�ضمونة                     
مثل أذون وسندات الخزانة والسندات الحكومیة وغیرھا، فإنھ یمكن�ھ إص�دار كمی�ة              
أكبر من األصول الجدیدة في ھذه الصورة وفي كل من المثالین السابقین فإن تكلفة 

  . مقارنة من البنك الذي یعمل بصورة معاكسةاالقتراض تكون أقل
ویالحظ انھ كلما زاد حجم الودائع األساسیة كلم�ا قل�ت الحاج�ة إل�ى متطلب�ات              

التموی��ل، والودائ��ع األساس��یة ھ��ي الودائ��ع الم��ستقرة والت��ي تك��ون غی��ر ح��ساسة       
بالن�سبة لمع�دالت الفائ��دة مث�ل الودائ��ع تح�ت الطل�ب والودائ��ع ذات الفت�رات ق��صیرة       

  .ل، كما ترتبط السیولة بنوعیة األصولاألج
وتستخدم األصول النقدیة في تلبیة عملی�ات ال�سحب الت�ي یق�وم بھ�ا العم�الء،                 
والمتطلبات الخاصة باالحتیاطي القانوني أو للح�صول عل�ى خ�دمات م�ن مؤس�سات               

 ق�در اإلمك�ان التقلی�ل م�ن الممتلك�ات النقدی�ة ألنھ�ا ال             البن�وك مالیة أخ�رى، وتح�اول      
تكتسب أي فائدة وھكذا فإن األصول السائلة تتكون من أوراق مالیة غیر المرھونة 
والقابلة للبیع، واألموال قصیرة األجل وأذون وسندات الخزانة والسندات الحكومیة 

ت�ي یمك�ن ش�راؤھا ف�ي ظ�ل اتفاقی��ة      الت�ي یمك�ن بیعھ�ا ب�سھولة، واألوراق المالی�ة ال     
  )٣(. إعادة بیعھا

                                                 
العقود التجاریة، عملیات البنوك، األوراق التجاریة، (فایز نعیم رضوان، القانون التجـاري .  د)١(

، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٤، ط١٩٩٩ لسنة ١٧طبقًا ألحكام القانون رقم ) اإلفالس
٢٠٠٣ 

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)٢(
 .٣٢٠، ص ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣و تشریعات البالد العربیة، ط

یعقوب یوسف صـرخوة، عمـلیات البنوك من الـوجـھة القانونیة في القانون الكویتي .  د)٣(
 .١٩٥، ص ١٩٨٨ الكویت، ،١، ط)دراسة مقارنة(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/6481/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts


 - ٤٢٤٢ -

  :وتوفر القروض أصول السائلة للبنك بطريقتين

 التدفقات النقدیة من الفائدة وأصل الق�رض والت�ي یمك�ن أن ت�ستخدم         :األولى 
  .في تلبیة التدفقات النقدیة الخارجیة

  . ھناك بعض القروض التي یسھل تسویقھا وبیعھا لمؤسسات أخرى:الثانية

ومع ذل�ك ف�إن المعلوم�ات ال�واردات ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي للبن�ك ال تك�ون                  
كافیة لتقییم سیولة القروض ویكون م�ن ال�صعب عل�ى أي محل�ل م�الي القی�ام بھ�ذا                    

  )١(. األمر دون الحصول على أي معلومات أضافیة
وأخیًرا فإن االستثمارات طویلة األج�ل تعتب�ر أق�ل س�یولة ألنھ�ا تحم�ل مخ�اطر            

 ف��ي جن��ي البن��وكرة تتمث��ل ف��ي إمكانی��ة انخف��اض أس��عارھا، وع��ادة م��ا ترغ��ب   كبی��
األرب���اح الرأس���مالیة عن���دما تزی���د أس���عار األوراق المالی���ة ال���سوقیة ع���ن قیمتھ���ا     

  .الدفتریة
  : مخاطر معدل الفائدة-٣

ساسیة الت��دفقات النقدی��ة للتغی��رات الت��ي تط��رأ عل��ى  وھ��ي تتمث��ل ف��ي م��دى ح�� 
مستوى معدالت الفائ�دة، وی�صبح األص�ل أو االلت�زام أساس�ا لمع�دل الفائ�دة إذا ك�ان                    
من الممكن إعادة تسعیره في فت�رة زمنی�ة معین�ة، ویق�صد بإع�ادة الت�سعیر التغیی�ر              

لمث�ال  في التدفق النقدي المصاحب ألح�د عناص�ر األص�ول والخ�صوم، فعل�ى س�بیل ا         
یمكن إعادة تسعیر إعادة األص�ول إذا ك�ان معی�ار اس�تحقاقھ أو مع�دل فائدت�ھ یتغی�ر                    

 بإصدار السندات بفائ�دة ت�ساوي س�عر    البنوكآلیا كل فترة، وكمثال أوضح قیام أحد   
وألن فائدة أذون الخزانة تتغیر ب�صفة م�ستمرة   ، %١+ الفائدة على أذون الخزانة     

كل فترة معینة، كذلك فإن الفائدة المسددة تتغیر حسب ھ�ذا األم�ر، ویمك�ن التع�رف                 
على احتماالت تغیر صافي الدخل من الفائدة للبنك من خالل قیاس موقف حساسیة             

. كل من األصول والخصوم التي یمكن أن یع�اد ت�سعیرھا خ�الل فت�رة زمنی�ة مماثل�ة                
)٢(  

ویمك���ن قی���اس الف���رق الم���الي ب���ین األص���ول الح���ساسة اتج���اه مع���دل الفائ���دة  
 ی��وم ٩٠ إل��ى ٣٠ ی��وم، وأی��ضا م��ن ٣٠والخ��صوم الح��ساسة اتجاھ��ھ، وذل��ك لم��دة 

وھك��ذا حت��ى ن��صل إل��ى ع��ام كام��ل، وإذا ك��ان ھ��ذا الف��رق موجب��ا ف��إن ذل��ك یعن��ي أن 
ل الفوائ��د ف��ي األص��ول الح��ساسة اكب��ر م��نم الخ��صوم الح��ساسة، ویت��أثر ص��افي دخ�� 

صورة عالقة طردیة مع التغیر قصر األجل في معدالت الفائ�دة، أم�ا إذا ك�ان الف�رق      
سالبًا فإن صافي دخل الفوائد سوف یت�أثر بعالق�ة عك�سیة م�ع التغی�ر ق�صیر األج�ل                    

أي ینخفض صافي دخل الفائدة ف�ي حال�ة ارتف�اع مع�دل الفائ�دة            (في معدالت الفائدة    

                                                 
علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)١(

 .٣٢٠، ص ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣و تشریعات البالد العربیة، ط
كویتي یعقوب یوسف صـرخوة، عمـلیات البنوك من الـوجـھة القانونیة في القانون ال.  د)٢(

 .١٩٥، ص ١٩٨٨، الكویت، ١، ط)دراسة مقارنة(

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/5843/posts


 - ٤٢٤٣ -

خ�ل الفائ�دة ف�ي حال�ة انخف�اض مع�دل الفائ�دة ق�صیرة         قصیر األجل ویرتف�ع ص�افي د      
  )١().األجل

  : مخاطر التشغيل-٤
وت��شیر إل��ى كف��اءة إدارة التكلف��ة عن��د أداء األن��شطة ف��ي البن��ك، وق��د س��بق أن 
أش��رنا إلیھ��ا وھ��ي ت��شمل الرقاب��ة عل��ى التك��الیف اإلنتاجی��ة والتركی��ز عل��ى بع��ض       

ول، ون��صیب العام��ل م��ن المؤش��رات الت��ي تق��یس ن��صیب العام��ل م��ن إجم��الي األص�� 
إجم��الي الم��صروفات، وم��ع ذل��ك ف��إن ھ��ذه المؤش��رات ال تق��یس احتم��االت االحتی��ال 

  )٢(. والتزویر التي قد تحدث م بعض الموظفین
  :  مخاطر رأس المال-٥ 

وتكمن في احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماتھ، ویح�دث ھ�ذا البن�ك           
البنك إلى م�ستوى أق�ل م�ن القیم�ة ال�سوقیة        عندما تنخفض القیمة السوقیة ألصول      

اللتزام�ات البن�ك وھ��ذا یعن�ي أن��ھ إذا أض�طر البن�ك عل��ى ت�سجیل جمی��ع أص�ولھ فل��ن        
یكون قادرا على سداد جمیع التزاماتھ وبالت�الي تتحق�ق خ�سائر لك�ل م�ن الم�ودعین        

  .والدائنین
وھكذا ترتبط مخاطر راس المال بمخاطر وجود األصول وجمیع مخاطر البنك            

 الت�ي یتحملھ�ا البن�ك كلم�ا زاد مق�دار         المخ�اطر التي سبق اإلشارة إلیھا وكلما زادت       
رأس المال المطلوب لكي یتمكن من مزاولة نشاطھ، كما تت�أثر مخ�اطر رأس الم�ال      

أي مقدار األرباح الت�ي توزعھ�ا ومق�دار          (بسیاسة توزیع األرباح التي یتبعھا البنك     
  )٣(). األرباح المحتجزة

                                                 
یعقوب یوسف صـرخوة، عمـلیات البنوك من الـوجـھة القانونیة في القانون الكویتي .  د)١(

 .١٩٥، ص ١٩٨٨، الكویت، ١، ط)دراسة مقارنة(
علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)٢(

 .٣٢٠، ص ٢٠٠٠، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٣و تشریعات البالد العربیة، ط
علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)٣(

 و تشریعات البالد العربیة مرجع سابق 
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  املبحث الثاني

  طبيعة احلساب اجلاري

   :األقوال في المسألة: أوالً
   .المقترض إنھا قرض؛ فالمودع ھو المقرض، والمصرف ھو: القول األول

وھ���ذا ق���ول أكث���ر الفقھ���اء والب���احثین المعاص���رین وھ���و رأي مجم���ع الفق���ھ     
 ٨٦المنبثق من منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة، ونص علیھ بالقرار رقم  اإلسالمي

ھـ، وفیم�ا  ١٤١٥ ذي القعدة ٥-١دورتھ التاسعة المنعقدة في أبي ظبي  في) ٣/٩(
 )١( :یلي نص القرار

إن مجل��س مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي المنعق��د ف��ي دورة م��ؤتمره التاس��ع ب��أبي   "
 ٦-١ھـ، الموافق ١٤١٥ ذي القعدة ٦-١ من اإلمارات العربیة المتحدة ظبي بدولة

، بعد اطالعھ على البحوث ا لواردة إلى المجمع بخصوص          )م١٩٩٥أبریل  (نیسان  
، وبع�د اس�تماعھ إل�ى المناق�شات     )ح�سابات الم�صارف  (المصرفیة  موضوع الودائع

  :یلي التي دارت حولھ، قرر ما
ن��ت ل��دى البن��وك  ، س��واء أكا)الح��سابات الجاری��ة( الودائ��ع تح��ت الطل��ب  :أوالً
أو البن��وك الربوی�ة ھ��ي ق��روض ب�المنظور الفقھ��ي، حی��ث إن الم��صرف    اإلس�المیة 

الودائ�ع ی�ده ی�د ض�مان لھ�ا وھ�و مل�زم ش�رعًا ب�الرد عن�د الطل�ب، وال             المستلم لھذه
  )٢(.ملیئًا) المقترض(القرض كون البنك  یؤثر على حكم

  الباحثین المعاصرین  إنھا ودیعة بالمعنى الفقھي، وقال بھ بعض:القول الثاني
ب��ھ أخ��ذ بن��ك دب��ي اإلس��المي وم��ال إلی��ھ ال��دكتور ح��سین كام��ل فھم��ي، ورأى    

المعم��ول ب��ھ حالی��ًا بالن��سبة للح��سابات  ض��رورة إع��ادة النظ��ر ف��ي التكیی��ف الفقھ��ي
ل�دى ك�ل م�ن    ) بمفھومھ�ا ال�شرعي  (ودیع�ة  : الجاریة ف�ي البن�وك اإلس�المیة لی�صبح        
اإلذن للبن�ك المرك�زي فق�ط      نف�س الوق�ت، م�ع   البنك اإلسالمي، والبنك المركزي في

  )٣(.باستخدامھا
  . إنھا تدخل تحت عقد اإلجارة:القول الثالث

أي أن اإلجارة واقعة على النقود، وأن ما یدفعھ المصرف لصاحب النقود ھو              
 الستعمال ھذه النقود، وھذا القول نقلھ بعض الباحثین ولم ینسبھ ألحد، وانتقد أجر

                                                 
ـي قانون التجارة الجدید علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة ف.  د)١(

 .و تشریعات البالد العربیة مرجع سابق
، وتطویر األعمال المصرفیة ٦٤المصارف واألعمال المصرفیة لغریب الجمال ص : انظر) ٢(

، واالقتصاد ٣٤٦ ، والربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص ٢٩٢لسامي حمود، ص
 الدولي اإلسالمي الفقھ مجمع مجلة: ظراإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصرة للسالوس، ان

 . ٩٣١التاسع، الجزء األول، ص العدد
، المصارف اإلسالمیة بین النظریة ٢٣٣ ص األمین لحسن النقدیة المصرفیة الودائع: انظر) ٣(

 .٢٦١والتطبیق ص 
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   أن یستحل فوائد الربا من البنوكبأنھ قول من أراد
وھن���اك ق���ول آخ���ر، یغل���ب علی���ھ أن���ھ م���ن أق���وال الق���انونیین واالقت���صادیین     

 الحساب الجاري عقد مستقل، من نوع خاص، ل�ھ  :فقط المعصرین؛ فأكتفي بإیراده
وھ�و  . ظروفھ وأھدافھ، دون حاجة إلى محاوالت إدخالھ تحت أح�د العق�ود الم�سماة         

أص��ل خ��اص تق��اس علی��ھ، وھ��ذا ق��ول بع��ض الفقھ��اء      منظوم��ة عقدی��ة ل��یس لھ��ا   
  )١(.واالقتصادیین المعاصرین

                                                 
علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)١(

آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة لمحمد . و تشریعات البالد العربیة مرجع سابق
 .١یوسف الشبیلي ص . التكییف الشرعي للحساب الجاري، د. ٢٥بطاح ص 
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  املبحث الثالث

  خصائص احلساب اجلـاري

 التحویل من الحساب الجاري إلى أي حساب أخر.  
 السحب من أي فرع من فروع البنك.  
      تح��صیل قیم��ة ال��شیكات الم��سحوبة ل��صالح العمی��ل عل��ى أي بن��ك وإض��افة

 )التوفیر/ ري الجا(قیمتھا لحسابھ 
 االلتزامات المختلفة نیابة عن العمیل في حالة وجود تعلیمات مح�ددة   سداد

س��داد ف��واتیر التلیف��ون وال��تلكس والتلیف��ون ال��دولي وال��تلكس ال��دولي   ( من��ھ ب��ذلك
الالس��لكي لل��سیارة والتلیف��ون المحم��ول وخدم��ة نق��ل المعلوم��ات وس��داد    وتلیف��ون

  .الحساب الجاري للعمیلوذلك خصمًا من ) الدوریة االلتزامات
     یمك��ن ف��تح ح��ساب ج��ارى م��شترك ألكث��ر م��ن ش��خص طبیع��ي یت��یح حری��ة

  .وسھولة السحب واإلیداع
  ش��ھادات ادخ��ار بن��ك م��صر بالجنی��ھ الم��صري خ��صمًا م��ن       یمك��ن ش��راء

إض�افة عائ�د ال�شھادات لح�ساب ج�ارى العمی�ل لل�صرف         الحساب الجاري كما یمكن
 )١(.منھ في أي وقت

 بخدمة كروت بنك مصر للصرف بسھولة ویسر خصمًا من االستفادة  یمكن
 س�اعة یومی�ًا وف�ى االج�ازات والعط�الت الرس�میة م�ن        ٢٤ط�وال   الح�ساب الج�اري  
  .الشخصي المنتشرة في جمیع أنحاء الجمھوریة خالل آالت البنك

           قیام البنك نیابة عن العمالء بسداد قیمة أقساط بوالص التأمین خ�صمًا م�ن
  .طرف البنكحساباتھم الجاریة 

 التعامل بالحساب الجاري من خالل دفاتر الشیكات المصدرة من البنك.  
              تحویل المرتبات والمعاشات المحولة من الجھات المعنیة بن�اء عل�ى رغب�ة

  .العمیل لحسابھ الجاري
 یمكن فتح حساب جارى للقصر بوالیة الولي الطبیعي أو الوصي.  

  

                                                 
علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي قانون التجارة الجدید .  د)١(

 رجع سابقو تشریعات البالد العربیة م
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  الفصل الثاني

  أحكام احلساب اجلاري

  في حالة وجود العمیل داخل البالد-ا 
العمیل إلى موظف خدمة العمالء بفرع البن�ك القری�ب م�ن مح�ل إقامت�ھ       یتقدم 

موضحًا رغبتھ ف�ي ف�تح ح�ساب ج�ارى م�ع ض�رورة أن یك�ون م�ع العمی�ل           أو عملھ
 )١( .التعرف على الشخصیة وذلك الستیفاء المستندات المطلوبة إحدى وسائل

  :عمیل خارج البالد في حالة وجود ال-ب 
                یرسل العمیل خطاب الحد فروع البن�ك یوض�ح فی�ھ العمی�ل رغبت�ھ ف�ي ف�تح

  .حساب جارى وعنوان اقامتھ بالخارج
           یقوم الفرع بالرد عل�ى العمی�ل بخط�اب مرف�ق ب�ھ االس�تمارات المع�دة لف�تح

  .الحساب الجاري على عنوان العمیل بالخارج
        ًا لتعلیم�ات الف�رع ویتع�ین ف�ي ھ�ذه      یقوم العمیل بملء تلك االس�تمارات طبق�

  :الحالة اعتماد توقیعھ على تلك المستندات بإحدى الوسائل االتیة
 من السفارات أو القنصلیات بالبلد المتواجد بھا العمیل بالخارج.  
             من مكاتب الحكوم�ة بالخ�ارج عل�ى أن یك�ون االعتم�اد مقرون�ًا بخ�تم ش�عار

  .الجمھوریة
 المركزي بنماذج توقیعاتھأي بنك مراسل یحتفظ البنك .  

 بالعملة األجنبیة
 دوالر أو ١٠٠٠الجاري تحت الطلب الذي ال یقل رصیده ع�ن   یتمتع الحساب

 .األجنبیة بعائد یضاف في نھایة السنة المالیة إلى الحساب ما یعادلھا بالعملة
        یمك��ن تغدی��ة ھ��ذه الح��سابات نق��دا أو ب��شیكات أو ح��واالت م��ن ال��داخل أو
 .الخارج
 ة السحب والتحویل من ھذه الحسابات للداخل والخارجحری. 
     س��ھولة ص���رف رص��ید الح���ساب بأكمل���ھ أو بع��ضھ ب���العمالت األجنبی���ة أو

 )٢(. بالجنیھ المصري تبعا لرغبة العمیل
  ش��ھادات ادخ��ار بن��ك م��صر ب��العمالت األجنبی��ة خ��صما م��ن      یمك��ن ش��راء

العمی�ل لل�صرف   إض�افة عائ�د ال�شھادات لح�ساب ج�ارى       الحساب الجاري كما یمكن
 .منھ في أي وقت

 التلكس الدولي وااللتزامات الدوریة للعمیل خصما من الحساب  یمكن سداد
یمكن االستفادة بخدمة ك�ارت فی�زا وماس�تر ك�ارد بن�ك م�صر بال�دوالر         الجاري، كما

 .ذلك خصما من الحساب الجاري للعمیل بالعملة األجنبیة األمریكي
                                                 

، منشأة ١احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید، ط.  د)١(
 .٢٩، ص ٢٠٠٣المعارف، اإلسكندریة، 

 احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید مرجع سابق .  د)٢(
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 خص طبیعي أو معنويیمكن فتح حساب مشترك ألكثر من ش. 
   في حالة وجود العمیل داخل البالد-ا 

العمیل إلى موظف خدمة العمالء بفرع البنك القریب من محل إقامتھ أو  یتقدم
موضحًا رغبتھ في فتح حساب جارى مع ضرورة أن یكون مع العمیل إحدى  عملھ

   .التعرف على الشخصیة وذلك الستیفاء المستندات المطلوبة وسائل
  في حالة وجود العمیل خارج البالد -ب 
                یرسل العمیل خطاب الحد فروع البن�ك یوض�ح فی�ھ العمی�ل رغبت�ھ ف�ي ف�تح

 .حساب جارى وعنوان اقامتھ بالخارج
           یقوم الفرع بالرد عل�ى العمی�ل بخط�اب مرف�ق ب�ھ االس�تمارات المع�دة لف�تح

 .الحساب الجاري على عنوان العمیل بالخارج
 ستمارات طبقًا لتعلیمات الفرع على أن یرفق بھ�ا  بملء تلك اال یقوم العمیل

السفر ویتعین اعتماد توقیعھ على تلك المستندات بإحدى الوسائل  صورة من جواز
 )١(:االتیة
 من السفارات أو القنصلیات بالبلد المتواجد بھا العمیل بالخارج. 
             من مكاتب الحكوم�ة بالخ�ارج عل�ى أن یك�ون االعتم�اد مقرون�ًا بخ�تم ش�عار

 .جمھوریةال
 أي بنك مراسل یحتفظ البنك المركزي بنماذج توقیعاتھ. 

  املبحث األول

  قاعدة عدم جتزئة املفردات املقيدة يف احلساب اجلاري

 ألج��ل التع��رف عل��ى ذاتی��ة مب��دأ ع��دم تجزئ��ة مف��ردات الح��ساب الج��اري فإنن��ا  
دم سنقسم ھذا المبحث على ثالثة مطالب، نتناول في المطلب األول تعری�ف مب�دأ ع�           

تجزئ��ة مف��ردات الح��ساب الج��اري، ف��ي ح��ین نتن��اول ف��ي المطل��ب الث��اني النت��ائج         
المترتبة على ھذا المبدأ، فیما ُنخصص المطل�ب الثال�ث لبی�ان االس�تثناءات ال�واردة              

  :علیھ وذلك حسب التفصیل اآلتي
  :تعریف مبدأ عدم تجزئة المفردات

i.                ساب الج�اري لقد وردت عدة تعاریف ب�شأن مب�دأ ع�دم تجزئ�ة مف�ردات الح� :
ذلك المبدأ الذي تكون بموجبھ الم�دفوعات       : (فقد عرفھ جانب من الفقھ بأنھ     

الداخلة في الحساب الجاري وحدة متداخلة ال تقبل التجزئة، فال یمكن ف�صل          
مدفوع عن اآلخر، فالمدفوعات تتماسك مع بعضھا البعض فال یوجد حق أو 

  )٢().دین ألحد حتى یتم قفل الحساب

                                                 
 في قانون التجارة الجدید مرجع سابقاحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري .  د)١(
 احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید مرجع سابق.  د)٢(
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ii. تح��ول ال��دیون الُمقی��دة ف��ي الح��ساب (ن��ب آخ��ر م��ن الفق��ھ بأن��ھ كم��ا عرف��ھ جا
الجاري الى بنود مندمجة فیھ ال تقبل التجزئ�ة، بحی�ث ال یوج�د ح�ق أو دی�ن             

  ).أثناء مرحلة تشغیل الحساب الجاري
iii.     المبدأ الذي یجعل من ال�دفعات ف�ي الح�ساب الج�اري تن�دمج              (كما ُعرف بأنھ

لط��رف ال��دائن وم��ن ھ��و الط��رف ف��ي ك��ل ال یتج��زأ بحی��ث ال ُیع��رف م��ن ھ��و ا
  ). المدین اال عند مرحلة غلق الحساب وتصفیتھ

iv.  إّن التفاص��یل (فیم��ا ع��رف جان��ب آخ��ر م��ن الفق��ھ مب��دأ ع��دم التجزئ��ة ب��القول
والجزئیات في الحساب الجاري تنصھر ف�ي ش�كل مف�ردات تتالش�ى فردیتھ�ا               

د قف�ل  لتعمل كلھا وتسھم في تكوین وتحدید الرصید النھائي الذي یتحقق عن      
  )١().الحساب الجاري

v.         وھو ذات الوصف الذي حددتھ محكمة النقض الفرنسیة، حیث جاء في حكم
العملی�ات الُمقی�دة ف�ي الح�ساب الج�اري تتسل�سل ف�ي ھ�ذا الح�ساب              (لھا ب�أن    

حتى تاریخ التسویة النھائی�ة مكون�ة ُك�ًال ال یتج�زأ م�ا دام الح�ساب مفتوح�ًا،                  
ة ف��ي الجھت��ین المتق��ابلتین م��ن    ف��ال ح��ق وال دی��ن ب��ل مج��رد أرق��ام م��سجل      

الحساب، وحی�ث ان�ھ بالموازن�ة النھائی�ة وح�دھا یتح�دد الرص�ید عل�ى ع�اتق             
  ).احد الطرفین فلیس ھناك دائن وال مدین إال بعد تلك الموازنة

فمبدأ عدم التجزئة یتمثل إذن في استبدال تسویة العملیات المتع�ددة الت�ي ت�تم            
ی��ة عن��د قف��ل الح��ساب وظھ��ور الرص��ید    ب��ین طرف��ي الح��ساب بت��سویة واح��دة نھائ   

النھائي وھو األمر الذي ال یمكن تصوره إال إذا نظرنا الى الحساب الجاري بوصفھ      
ُك��ًال واح��دًا تن��دمج داخل��ھ الم��دفوعات وتتماس��ك م��ع بع��ضھا ال��بعض لتك��ون وتح��دد   

  .الرصید النھائي عند قفل الحساب
i.               ارة ع�دم تجزئ�ة   ویعتقد جان�ب م�ن الفق�ھ ب�ان أول ق�رار ق�ضائي اس�تخدم عب�

مف��ردات الح��ساب الج��اري ھ��و ق��رار محكم��ة اس��تئناف ب��اریس ال��صادر ف��ي    
الح�ساب الج�اري یك�ون ك�ًال        : ( والذي جاء فیھ صراحة بان     ٢١/١٢/١٨٥١

واحدًا غیر قابل للتجزئة، إذ إّن القروض المقیدة في الجان�ب الم�دین وك�ذلك           
تاھم�ا مجموع�ة    المدفوعات المقیدة في الجانب الدائن م�ن الح�ساب تك�ون كل           

من العملیات التي تكتسب صفة أساسیة وھ�ي انھ�ا ُتع�د غی�ر قابل�ة للتجزئ�ة                  
بسبب التقلب المتت�ابع والم�ستمر لھ�ذه العملی�ات، وم�ن ث�م ال یج�وز ف�صلھا                   
ال�ى أج��زاء تك��ون مح�ًال لمطالب��ة جزئی��ة أو لمقاص�ة أو اقتط��اع، وان الن��اتج    

  )٢().قطالذي یظھر وقت قفل الحساب ھو الذي ُیطالب بھ ف
ii.          ونظ��رًا ألھمی��ة مب��دأ ع��د تجزئ��ة المف��ردات فق��د ن��صت غالبی��ة الت��شریعات

التجاریة علیھ ومنھا التشریع العراق�ي ال�ذي أش�ار إلی�ھ ص�راحة ف�ي الم�ادة                  

                                                 
 احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید مرجع سابق.  د)١(
 لتجارة الجدید مرجع سابقاحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون ا.  د)٢(
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المفردات المقیدة في الحساب الجاري ال    (من قانون التجارة بالقول     ) ٢٢١(
  ).دتقبل بمجموعھا التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصی

iii.            مف�ردات ال�ذمم والطلب�ات    (وتطبیقًا لذلك قضت محكمة التمیی�ز العراقی�ة ب�ان
الداخلة في الحساب الجاري ال تقبل التجزئة، فال ُیعد أي م�ن الط�رفین دائن�ًا              

  ).أو مدینًا قبل غلق الحساب

  املبحث الثاني

  بعض التطبيقات علي مبدأ عدم التجزئة املفردات املقيدة

   يف احلساب اجلاري

ترتب على مبدأ عدم تجزئة المفردات عدة نتائج يمكن إجمالها من خـالل             ي
  :الفرعين اآلتيين

:عدم جواز المطالبة بقيمة إحدى المفردات على حدة: الفرع األول    
i.      ال یمك��ن ألي م���ن طرف��ي الح���ساب الج��اري اس���تخراج اح��د بن���ود الح���ساب

 مبی�ٍع م�ثًال،   للمطالبة ب�ھ عل�ى ح�دة، ف�إذا ك�ان قی�د الم�دفوع ناش�ئًا ع�ن ثم�ن                
فلیس للطرف الذي جرى القید ل�صالحھ المطالب�ة ب�ھ عل�ى ح�ده الن الط�رف                  

تكون ذمتھ قد برأت من قیمتھ بمجرد قید م�ا      ) المشتري(اآلخر في الحساب    
یعادلھ في الحساب، كما إّن ھذا الحكم یتفق مع إرادة الطرفین الت�ي انعق�دت              

ورًا ونق�دًا وإنم�ا اتجھ�ت       على عدم تسویة الحقوق التي ُتقی�د ف�ي الح�ساب ف�            
  )١(.الى تأجیل التسویة لحین قفل الحساب وتصفیتھ

ii.        وقد طبق القضاء ھذه القاعدة فقضت محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة بع�دم ج�واز
كم�ا ق�ضت محكم�ة التمیی�ز       ) ٢(المطالبة ب�الحق ال�ذي دخ�ل الح�ساب الج�اري؛          

ح�ساب وإنم�ا   ال تجوز المطالبة بمف�ردات ال�ذمم الداخل�ة ف�ي ال    (العراقیة بأنھ   
تكون المطالبة بعد اختتام الحساب الجاري وتعیین وضع الطرفیین القانوني          

 ؛ )وظھور الرصید النھائي
iii.         ال یج�وز ألي م�ن فریق�ي الح�ساب      (فیما قضت محكمة التمییز األردنیة بأن�ھ

الج��اري ح��ق مطالب��ة اآلخ��ر بم��ا س��لمھ ل��ھ بك��ل دفع��ة عل��ى ح��دة وان ال��دین    
لح��ساب الج��اري یفق��د ص��فتھ الخاص��ة وكیان��ھ المترت�ب لفری��ق ل��دى دخول��ھ ا 

الذاتي، فال یك�ون بع�د ذل�ك ق�ابًال للوف�اء عل�ى ح�دة وال للم�داعاة وإّن إیق�اف                 
الح��ساب وح��ده ھ��و ال��ذي ین��شأ عن��ھ حال��ة المقاص��ة الجماعی��ة لجمی��ع بن��ود  

  ).الحساب وھو الذي یعین الدائن من المدین

                                                 
 احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجدید مرجع سابق.  د)١(
 , sirey , ٢٨/٦/١٩٤٣ Cass .٦٥احمد محمود جمعة، مصدر سابق، ص .  ذكره د)٢(

١١٢-١ , ١٩٤٨ 
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iv.           ف�ال یج�وز م�ثًال    ویسري ھذا الحكم حتى على غیر طرف�ي الح�ساب الج�اري ،
لدائن احد طرفي الحساب أْن یتخذ إجراءات حجز ما للمدین لدى الغیر عل�ى       
م��دفوع لمدین��ھ ُأدرج ف��ي الح��ساب، ألن مرك��ز طرف��ي الح��ساب الج��اري ال       
یتحدد إال عند قفل الحساب واستخالص الرصید، إذ إّن كل مدفوع یدرج ف�ي    

ي یندمج مع غیره م�ن  الحساب یفقد صفتھ األصلیة ویتحول الى مفرد حساب    
المفردات من غیر أْن یكون ھنالك دائن لھذا المدفوع أو مدین، وإنما یك�ون           
كل منھما دائنًا احتمالیًا بما تسفر عنھ تصفیة الحساب عند قفلھ ؛ بمعنى إّن 
مركز الطرفین في الحساب یبقى یتراوح بین الدائنیة والمدیونیة حتى یحین 

ص الرص�ید لیتح�دد وقتئ�ٍذ مرك�ز ك�ل منھم�ا       موعد قفل الحساب ویتم استخال  
  )١(. إزاء اآلخر

عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء : الفرع الثاني
:تشغيله  

i.   ال یج��وز أثن���اء ت���شغیل الح���ساب إج���راء المقاص���ة ب���ین مفردات���ھ، وذل���ك الن
رة المقاص��ة ھ��ي عملی��ة وف��اء واس��تیفاء ومث��ل ھ��ذه العملی��ة ال تق��ع إال ب��صو   

شاملة بین جمیع البنود الدائنة والمدین�ة عن�د قف�ل الح�ساب حی�ث یتح�دد دی�ن            
الرصید النھائي والذي ُیعد وحده دینًا مستحقًا ألحد الطرفین على اآلخر وم�ن        

م�ن  ) ١١٢(ثم محًال للوفاء؛ وھ�ذا م�ا ن�صت علی�ھ الفق�رة الثانی�ة م�ن الم�ادة                    
ل�ذي یح�دد حال�ة لعالق�ات        إّن إیق�اف ھ�ذا الح�ساب ھ�و وح�ده ا           (قانون التج�ارة    

القانونیة بین الطرفین وھو الذي ین�شأ عن�ھ حتم�ًا المقاص�ة اإلجمالی�ة لجمی�ع              
  ).بنود الحساب من تسلیف واستالف وھو الذي یعین الدائن والمدین

ii.      ومن جھة اخرى فان عدم جواز إجراء مقاصة بین مف�ردات الح�ساب إال عن�د
لح�ساب الج�اري والمتمث��ل   الت�صفیة ض�رورة یقت�ضیھا الھ�دف المق�صود م�ن ا      

بإرج��اء ت��سویة جمی��ع العملی��ات لح��ین إقف��ال الح��ساب، وھ��و م��ا أش��ارت إلی��ھ   
وان یستعی��ضا ع��ن … (م��ن ق��انون التج��ارة العراق��ي ب��القول   ) ٢١٧(الم��ادة 

تسویة ھذه المدفوعـات عن ك�ل دفع�ة عل�ى ح�ـدة بت�سویة نھائی�ة ین�تج عنھ�ا                    
 المقاص�ة ال یك�ون إال ب�ین    ؛ ف�ضًال ع�ن إّن إج�راء     ) رصید الحساب عن�د غلق�ھ     

دی��ون م��ستحقة األداء وھ��و األم��ر ال��ذي یتع��ارض م��ع طبیع��ة نظ��ام الح��ساب     
الجاري، إذ إّن استحقاق الدین الناجم عن دخول المدفوعات فیھ ال یظھر ال�ى              

  )٢(. حیز الوجود قبل تسویة الحساب وإقفالھ
  :االستثناءات الواردة على مبدأ عدم تجزئة المفردات

مب��دأ ع��دم تجزئ��ة المف��ردات یقت��ضي أال یك��ون ھنال��ك دائ��ن أو م��دین   إذا ك��ان 
أثن��اء م��دة س��ریان الح��ساب الج��اري، بی��د إّن ثم��ة اس��تثناءات ت��رد عل��ى ھ��ذا المب��دأ  

                                                 
 لجدید مرجع سابقاحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة ا.  د)١(
، مطبعة ٢نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، ج. رزق اهللا أنطاكي و د. )٢(

 .٨٥، ص ١٩٦٢جامعة دمشق، 



 - ٤٢٥٢ -

تتمرك��ز معظمھ��ا ح��ول الت��صفیة المرحلی��ة للح��ساب الج��اري أو م��ا ی��سمى ب��الوقف   
تمن�ع م�ن إج�راء    الدوري المؤقت ؛ بمعنى إّن قاعدة عدم التجزئة لیست مطلقة وال    

موازنات دوریة الستخراج الرصید المؤقت أثناء تشغیل الحساب للتصرف بھ مت�ى            
كان دائنًا لصاحبھ من خالل االعتداد بذلك الرصید الدائن فضًال ع�ن إمكانی�ة الحج�ز       
علیھ من قبل دائني صاحب الرصید االیجابي ؛ وھ�ذا م�ا س�نتناولھ تباع�ًا م�ن خ�الل           

  : الفرعین اآلتیین
  :العتداد بالرصيد الدائن المؤقت ا-١
i.                 لقد جرى التعامل على االعت�داد بالرص�ید المؤق�ت لقط�ع الح�ساب وم�ا یك�شف

عن��ھ م��ن دائنی��ة الم��صرف أو العمی��ل ف��ي أح��وال معین��ة، وھ��و األم��ر ال��ذي         
یتعارض قطعًا مع مبدأ عدم تجزئ�ة مف�ردات الح�ساب الج�اري ؛ إذ إّن تطبی�ق             

دفوعات ف��ي حال��ة تماس��ك لح��ین غل��ق  ھ��ذا المب��دأ یق��ضي ب��ضرورة بق��اء الم��  
  )١(.الحساب واستخراج الرصید النھائي

ii.                  ٢٢٤(وقد أق�ر الم�شرع التج�اري العراق�ي بھ�ذا االس�تثناء وذل�ك ف�ي الم�ادة (
یجوز لكل طرف ف�ي الح�ساب أْن یت�صرف    (والتي نص فیھا صراحة على انھ     

  )٢ ().في أي وقت في رصیده الدائن ما لم یتفق على غیر ذلك
  : الفقھ والقضاء العدید من التطبیقات لھذا االستثناء منھاوقد رتب

 یج��وز لعمی��ل الم��صرف س��حب حوال��ة تجاری��ة أو ص��كًا عل��ى رص��ید        -:أوالً
حسابھ المؤقت أثناء تشغیل الحساب إذا كان رصیده في ھذا الحساب دائن�ًا، بمعن�ى        

 تحقق�ت   إّن رصیده الدائن المؤقت یمكن أْن یكون مقابل وف�اء ألوراق تجاری�ة مت�ى              
  )٣(.شروط ھذا المقابل

  : رفع الدعوى البولیصیة-:ًثانيا
 قد یعمد المدین ال�ذي س�اءت حالت�ھ المالی�ة ال�ى بی�ع أموال�ھ الظ�اھرة لُیخف�ي                     

ال�ى محاب�اة الغی�ر م�ن أقارب�ھ      ) ألجل اإلضرار بدائنی�ھ  (ثمنھا عن دائنیھ أو قد یعمد       
و ق�د یجام�ل اح�د ال�دائنین         وأصدقائھ بان یبیعھم مالھ ب�ثمن بخ�س أو یھ�بھم إی�اه، أ             

  .على حساب اآلخرین
 وم��ن اج��ل حمای��ة ال��دائنین م��ن قبی��ل ھ��ذه الت��صرفات ال��ضارة فق��د أج��از لھ��م  
الم��شرع الح��ق ف��ي طل��ب ع��دم نف��اذ تل��ك الت��صرفات ف��ي م��واجھتھم أو م��ا ت��سمى       

والتي تقوم أساسًا على فكرة صدور غش من جان�ب الم�دین          ) بالدعوى البولیصیة (
  .لدائن من جراء ذلك الغشوإلحاق ضررًا با

 وبناءًا على ما تقدم فإّن تصرف احد طرفي الحساب الج�اري ت�صرفًا منطوی�ًا      
على غ�ش لإلض�رار بم�صالح الط�رف اآلخ�ر ُیت�یح لألخی�ر الح�ق ف�ي رف�ع ال�دعوى                       
البولیصیة للطعن في تلك التصرفات ؛ لذا یمكن القول بان لصاحب الرصید المؤقت       

                                                 
 نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، مرجع سابق .  رزق اهللا أنطاكي و د)١(
 . ريمن قانون التجارة المص) ٣٦٥( تقابلھا المادة )٢(
 نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، مرجع سابق.  رزق اهللا أنطاكي و د)٣(
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ع ال��دعوى البولی��صیة للطع��ن ف��ي ت��صرفات مدین��ھ ال��ذي  أْن یرف��– بوص��فھ دائن��ًا –
  . أسفر المیزان المؤقت عن مدیونیة رصیده

  )١(:  قید الرصید المؤقت في حساب الجرد والمیزانیة السنویة-:ثالثاً
 بالرغم من إّن مبدأ عدم تجزئة مفردات الحساب یق�ضي بع�دم وج�ود ح�ق أو             

جاري اقر بإمكانیة إّن ُیقید الت�اجر ف�ي    دین أثناء سریان الحساب، بید إّن العرف الت       
، كم�ا  )٢(میزانیتھ السنویة حالتھ المؤقتة ف�ي الح�ساب س�واء أكان�ت دائن�ًة أم مدین�ة             

ھ��و الح��ال بالن��سبة لل��شركات الت��ي تح��رص تمام��ًا عل��ى قی��د رص��یدھا المؤق��ت ف��ي    
میزانیتھا السنویة لكي یتضح مركزھا المالي وتتضح حقیقة توزیع األرب�اح، إذ إّن         
إغفال الشركة لذلك القید من شأنھ أْن ی�ؤدي ال�ى توزی�ع ص�وري لألرب�اح وخاص�ة                   
فیما لو كان الرصید المؤقت مدین وما سیرافق ذلك التوزیع م�ن نق�صان ف�ي رأس               

  )٣(. مال الشركة
   مطالبة الشريك المتضامن الخارج من الشركة بالرصيد المؤقت للحساب -:رابعاً

ق المدیونیة ال�ى وق�ت إقف�ال الح�ساب بی�د ان�ھ           یقتضي مبدأ عدم التجزئة تعلی    
في حالة وجود حساب جاٍر مفتوح لشركة تضامن، فان من حق الطرف اآلخ�ر ف�ي             
الحساب أْن یطالب أي شریك من الشركاء الخارجین من الشركة قبل قف�ل الح�ساب               
بدین الرصید المؤقت ویمكن تبریر ھذا االس�تثناء بع�دم تجری�د ال�دین م�ن ض�مانات                  

ء عند انسحابھم الواحد تلو اآلخر قبل إقفال الحساب، الن القول بخالف ذلك الشركا
س��یجعل ال��دائن أم��ام ش��ركة منحل��ة أو ع��اجزة ع��ن الوف��اء؛ وال��ـحال إّن ال��شركة          

 ملتزم��ون بكام��ل ال��دین المترت��ب عل��ى ال��شركة نتیج��ة  – المت��ضامنین –وال��شركاء 
شركة وقب�ل ان�سحابھم     رصیدھا المدین ف�ي الح�ساب الج�اري أثن�اء وج�ودھم ف�ي ال�               

منھا، فیجوز للطرف اآلخر ف�ي الح�ساب مطالب�ة ال�شریك المت�ضامن ب�دفع الرص�ید                
المدین حتى بعد انسحابھ من الشركة طالما إّن دین الرصید قد تحقق أثن�اء وج�وده          

إذا ك�ان ال�دائن   (في ال�شركة ؛ وتطبیق�ًا ل�ذلك ق�ضت محكم�ة ال�نقض الفرن�سیة بأن�ھ             
ي م�صرفًا وك�ان الط�رف اآلخ�ر ش�ركة ت�ضامن، ف�یمكن               المؤقت في الح�ساب الج�ار     

للمصرف مطالبة الشركاء المنسحبین قبل قف�ل الح�ساب بالوف�اء برصـ�ـید الح�ساب               
  ).الذي استمر دائنًا حتى قفلھ بإعالن إفالس شركة التضامن

  )٤: (الحجز على الرصيد الدائن المؤقت: الفرع الثاني
از الحج�ز عل�ى مف�ردات الح�ساب          یقتضي مبدأ عدم تجزئة المفردات عدم جو      

طیلة فترة تشغیلھ بسبب عدم معرفة ال�دائن أو الم�دین خ�الل تل�ك الفت�رة، وھ�ذا م�ا          
أش���ارت إلی���ھ محكم���ة ال���نقض الفرن���سیة ف���ي حكمھ���ا ال���شھیر ال���صادر بت���اریخ         

                                                 
 نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، مرجع سابق.  رزق اهللا أنطاكي و د)١(
 .٤٧مصطفى كمال طھ، مصدر سابق، ص .  د)٢(
 أعمال البنوك –األوراق التجاریة  (٢ الجدید، جفایز احمد عبد الرحمن، القانون التجاري.  د)٣(

 ٢٣٤، ص٢٠٠٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١، ط) اإلفالس– العقود التجاریة –
 نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، مرجع سابق.  رزق اهللا أنطاكي و د)٤(
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إّن حج��ز م��ا للم��دین ل��دى الغی��ر ال یمك��ن أْن   : (...  وال��ذي ج��اء فی��ھ ٢٣/١/١٩٢٢
ت�ي تك�ون مملوك�ة للم�دین والت�ي ی�ستطیع الت�صرف بھ�ا،                ینصب إال على األموال ال    

وحی��ث إّن الح��ساب الج��اري غی��ر قاب��ل للتجزئ��ة فان��ھ ال یج��وز ل��دائن اح��د الط��رفین  
توقیع الحجز على الحساب وإخراج القیم الموجودة فیھ عن التخصص الذي ُأع�دت     

یك�ون  لھ بموجب االتفاق، وكل ما یجوز لھ ھو االدعاء على الرصید النھ�ائي ال�ذي     
لصالح مدینھ بعد قطع الحساب وتسویتھ، ولذا فان الحجز عل�ى ج�زء م�ن الح�ساب      
أو على الحساب عامــة یكون حـجزًا غی�ر ص�حیح ویتع�ین عل�ى الم�صرف اعتب�اره         

  ).عدیم األثر
 وقد تعرض مبدأ عدم ج�واز الحج�ز عل�ى الح�ساب الج�اري النتق�ادات ش�دیدة                  

موال��ھ بإدخالھ��ا ف��ي الح��ساب الج��اري  باعتب��اره وس��یلة تمك��ن الم��دین م��ن تھری��ب أ 
لیتفادى حجزھا من قبل دائنیھ مع إمكانی�ة إدخ�ال عن�صر الغ�ش م�ن جان�ب الم�دین                 

 إذا كان یتوقع الحجز على رص�یده الن�اتج ع�ن القف�ل            -إضرارًا بھم، كما إّن المدین      
 ی�ستطیع أْن ی�سحب ك�ل رص�یده ال�دائن قب�ل الی�وم المح�دد لقف�ل              –النھائي للحساب   

  .بالشكل الذي یجعل فیھ حجز دائنیھ غیر ذي فائدةالحساب 
 وإزاء ھذه االنتقادات اخذ القضاء یخفف من غل�واء مب�دأ ع�دم ج�واز الحج�ز             
على الحساب الجاري أثناء تشغیلھ من خالل االعتداد بالرصید المؤقت للحجز علیھ 

  ال��ى المرحل��ة – الق��ضاء –إذا ك��ان الح��ساب غی��ر مح��دد الم��دة ؛ لینتق��ل بع��د ذل��ك    
الثانیة بالسماح للدائن باستخدام حق مدینھ العمیل في قف�ل الح�ساب بإرادت�ھ وذل�ك                
عن طریق الدعوى غیر المباشرة لكي یتسنى ل�ھ توقی�ع الحج�ز عل�ى الح�ساب بع�د                  
قفلھ، بحیث ال یصح للمصرف أْن یتجاھل الحجز الواقع على حساب العمیل، بل إّن         

ة ت�ؤدي ال�ى ع�دم نق�ص الرص�ید          علیھ السماح بت�شغیل الح�ساب بع�د حج�زه ب�صور           
الذي تحدد وقت إیقاع الحجز، وإال كان المصرف مسؤوًال تجاه الحاجز عن الضرر             

  .الذي یلحقھ من جراء ذلك
 وأخی��رًا فق��د ح��سمت محكم��ة ال��نقض الفرن��سیة ھ��ذا الوض��ع بالع��دول ع��ن         

م ١٣/١٠/١٩٧٣قضائھا السابق وذلك م�ن خ�الل قرارھ�ا ال�شھیر ال�صادر بت�اریخ              
لم��ا ك��ان الرص��ید المؤق��ت للح��ساب الج��اري ُیع��د     (اء فی��ھ ص��راحة بأن��ھ  وال��ذي ج�� 

بال��ضرورة عن��صرًا ف��ي ذم��ة الم��دین الت��ي تمث��ل ال��ضمان الع��ام لدائنی��ھ، ف��ان ھ��ذا      
الرصید المؤقت یشملھ الحجز الذي أوقعھ الدائن، وعلى القاضي أْن یبحث في ھ�ذا              

  ).الرصید عن العناصر التي یجوز التصرف فیھا وقت الحجز
وقد تبنت العدید من القوانین التجاری�ة ھ�ذا االس�تثناء ون�صت علی�ھ ص�راحة           
الم��ادة (و قان��ـون التج��ارة اللیب��ي  ) ٣٩٨الم��ادة (ق��انون التج��ارة الك��ویتي  : ومنھ��ا
، فضًال عن قانون التجارة العراق�ي       )٣٧٣المادة  (وقانون التجارة المصري    ) ٢٠٧
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 اح��د طرف��ي الح��ساب توقی��ع یج��وز ل��دائن(عل��ى ان��ھ ) ٢٣٥(ال��ذي ن��ص ف��ي الم��ادة 
  )١(). الحجز على ما للمدین من رصید دائن لدى الغیر وقت توقیع الحجز

  :مدى مالزمة تجدید المدفوعات لمبدأ عدم تجزئة المفردات في الحساب الجاري
 لقد أختلف الفقھ�اء ح�ول م�سألة م�دى ض�رورة ت�وافر أو ع�دم ت�وافر مب�دأي                     

ف�ذھب  :  معًا في تحدید آثار الح�ساب الج�اري  األثر التجدیدي وعدم تجزئة المفردات  
جان��ب م��ن الفق��ھ ال��ى الق��ول ب��أن مب��دأ األث��ر التجدی��دي یكف��ي لتحدی��د آث��ار الح��ساب   
الجاري بعیدًا عن الحاجة لوجود مبدأ عدم تجزئة المفردات، بینما ذھب جانب آخ�ر     

جزئ�ة  من الفقھ الى القول بأّن جمیع آثار الحساب الجاري أنما تنت�سب لمب�دأ ع�دم ت       
المفردات، فیما ذھب غالبیة الفقھ الى القول بوجود عالقة تكاملیة بین مبدأي األثر     

  )٢(. التجدیدي وعدم تجزئة المفردات

                                                 
 أعمال البنوك –األوراق التجاریة  (٢جفایز احمد عبد الرحمن، القانون التجاري الجدید، .  د)١(

 ٢٣٤، ص٢٠٠٧، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١، ط) اإلفالس– العقود التجاریة –
 نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق التجاریة البریة، مرجع سابق.  رزق اهللا أنطاكي و د)٢(
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  الخاتمة

تستمر  بل قد, ال تنتھي العالقات المالیة بین المصرف والعمیل بعملیة واحدة 
دائن�ا   م�رة ی�صبح  العالقات فیما بینھا وتتوالى العملیات بحی�ث أن ك�ل ط�رف منھم�ا     

عملیة مالی�ة   وفي ھذه الحالة یكون من األفضل عدم تسویة كل. ومرة یصبح مدینا
بموج�ب عملی�ة    ویتم ذلك. بل ان تتم تسویة جمیع العملیات مرة واحدة, على حدة 

  ."الحساب الجاري" مصرفیة تسمى 
والحساب الجاري ھ�و ح�ساب خ�اص تقی�د فی�ھ جمی�ع العملی�ات الت�ي ت�تم ب�ین              

كم�ا  , فاذا كانت حقوقا للعمیل فإنھا تقید ف�ي الج�اني ال�دائن م�ن الح�ساب       ,فینالطر
 اودع العمیل مبلغا نقدیا او سلم المصرف اوراقا تجاریة لیقوم بتحصیل قیمتھ�ا  لو

فانھا تقی�د   اما اذا كانت دیونا على العمیل, او اوراقا مالیة لیقوم بتحصیل ارباحھا 
ح�سابھ وق�ام    كم�ا ل�و ان�ھ س�حب ش�یكا عل�ى      , ی�ل  في الجانب الدائن من ح�ساب العم 

  .مبلغھ المصرف بأداء قیمتھ او اعطاه المصرف قرضا او اعتمادا فاستفاد من
وتستمر ھذه القیود الى اجل معین حیث یغلق الحساب ویصفى وعندئذ یتضح 

فیلزم صاحب الجانب الم�دین ب�دفع م�ا علی�ھ ال�ى ص�احب الح�ساب        , الطرفین  مركز
 ب�ل تؤج�ل ھ�ذه   ,  ان تسویة الدیون ال تتم فورا في الحساب الج�اري  بمعنى .الدائن

 التسویة إلى ان یغلق الحساب وحینھ�ا ت�تم ت�صفیة جمی�ع العالق�ات بینھم�ا بعملی�ة       
  تسویة واحدة و شاملة

اذ تع��رف . وھ��ذا المفھ��وم للح��ساب الج��اري یت��ضح م��ن تعری��ف الم��شرع ل��ھ    
عق�د ب�ین   : " ح�ساب الج�اري بأن�ھ   م�ن ق�انون المع�امالت التجاری�ة ال      ) ٣٩٠(المادة  

تتحول بموجبھ الحقوق والدیون الناشئة عن عالقتھما المتبادلة الى قیود  شخصین
فیما بینھا بحیث یك�ون الرص�ید النھ�ائي عن�د اغ�الق الح�ساب        الحساب تتناقص في

 .دینا مستحق االداء وحده
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  المراجع
تب والمطبوعات ، مدیریة الك٢ھشام فرعون، القانون التجاري البري، ج. د ]١[

  .١٩٠، ص ١٩٨٥الجامعیة، جامعة حلب، 
یعقوب یوسف صـرخوة، عمـلیات البنوك من الـوجـھة القانونیة في . د ]٢[

  .١٩٥، ص ١٩٨٨، الكویت، ١، ط)دراسة مقارنة(القانون الكویتي 
العقود التجاریة، عملیات البنوك، (فایز نعیم رضوان، القانون التجـاري . د ]٣[

، ١٩٩٩ لسنة ١٧طبقًا ألحكام القانون رقم ) إلفالساألوراق التجاریة، ا
  ؛٤٨٠، ص ٢٠٠٣، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٤ط

علي جمال الدین عوض، عملیات البنوك من الوجھة القانونیة فـي . د ]٤[
، دار النھضة العربیة، ٣قانون التجارة الجدید و تشریعات البالد العربیة، ط

  .٣٢٠، ص ٢٠٠٠القاھرة، 
 دراسة في –بـركات مصطفى، العقود التجاریة وعملیات البنوك احمد . د ]٥[

، مركز نشر وتوزیع الكتاب ١، ط١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة رقم 
  .٢٦٧، ص٢٠٠٦الجامعي، جامعة أسیوط، 

احمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة . د ]٦[
  .٢٩ ، ص٢٠٠٣، منشأة المعارف، اإلسكندریة، ١الجدید، ط

نھاد السباعي، الوسـیط في الحقوق . رزق اهللا أنطاكي و د. انظر د ]٧[
  .٨٥، ص ١٩٦٢، مطبعة جامعة دمشق، ٢التجاریة البریة، ج

محمود .  ؛ د٣٢٨علي جمال الـدین عوض، مصدر سابق، ص . انـظر د ]٨[
عملیات البنوك و األوراق (مختار احمد بریري، قانون المعامالت التجاریة 

  ؛٦٤، ص ٢٠٠١ر النھضة العربیة، القاھرة، ، دا)التجاریة
، )العقود التجاریة وعملیات البنوك(مراد مـنیر فھیم، القانون التجاري . د ]٩[

  ؛٢٢٤، ص ١٩٨٢منشأة المعارف، اإلسكندریة، 
عبد المجید محمد عبودة، النظام البنكي في المملكة العربیة السعودیة، . د ]١٠[

 ؛ انظر كذلك قرار ١٦٣، ص ١٩٨٦مطبعة معھد اإلدارة العامة، الریاض، 
علي جمال .  ذكره د١٩٥٣/مارس /٨محكمة النقض الفرنسیة بتاریخ 
فایز احمد عبد . ؛ د) ١( ھامش رقم ٣٢٨الدین عوض، مصدر سابق، ص 

 أعمال البنوك –األوراق التجاریة  (٢الرحمن، القانون التجاري الجدید، ج
ضة العربیة، القاھرة، ، دار النھ١، ط) اإلفالس– العقود التجاریة –

   ٢٣٤، ص٢٠٠٧
علي البارودي، العقود وعملیات البنوك التجاریة، منشأة المعارف، . د ]١١[

  ؛٣٢٠اإلسكندریة، بدون سنة طبع، ص 
ھشام فرعون، .  ؛ د١٦٤عبد المجید محمد عبـودة، مصدر سابق، ص . د ]١٢[

 .١٩٢مصدر سابق، ص 
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لیات المصرفیة، محمد توفیق بطاح، آثار الحساب الجاري في العم. د ]١٣[
 .٨٤، ص٢٠٠٣مؤسسة الوراق للنشر، عمان، األردن، 

  .١٤٣ ص التجاري، طھ، القانون كمال لمصطفى  ]١٤[
 ، ٦٤المصارف واألعمال المصرفیة لغریب الجمال ص  ]١٥[
  ، ٢٩٢تطویر األعمال المصرفیة لسامي حمود، ص ]١٦[
  ، ٣٤٦الربا والمعامالت المصرفیة للمترك، ص  ]١٧[
 .ایا الفقھیة المعاصرة للسالوساالقتصاد اإلسالمي والقض ]١٨[
 .٩٣١التاسع، الجزء األول، ص العدد الدولي اإلسالمي الفقھ مجمع مجلة ]١٩[
، المصارف اإلسالمیة ٢٣٣الودائع المصرفیة النقدیة لحسن األمین ص  ]٢٠[

  .٢٦١بین النظریة والتطبیق ص 
التكییف . ٢٥آثار الحساب الجاري في العملیات المصرفیة لمحمد بطاح ص  ]٢١[

 .١یوسف الشبیلي ص .  للحساب الجاري، دالشرعي
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	 للعميل الذي يفتح حساب جاري في المصرف (البنك) أن يحصل من المصرف على دفتر شيكات لاستعماله في سحب أي مبالغ من حسابه الجاري، وذلك بعد التقدم إلى البنك بطلب الحصول على دفتر شيكات، وذلك بملأ نموذج خاص يسمى " طلب دفتر شيكات "
	 يقوم البنك في نهاية كل فترة (شهر أو 3 شهور أو 6 شهور أو سنة) حسب رغبة العميل عند فتح الحساب ـ بإرسال كشف يسمى " كشف الحساب الجاري " ـ الهدف منه هو إخطار العميل ببيان مفصل لجميع المعاملات المالية التي تمت بين البنك والعميل من سحب أو إيداع أو مصروفات..إلخ. ويعتبر العميل موافقا على صحة البيانات والمعلومات التي وردت بالكشف ما لم يرسل اعتراض كتابي إلى البنك خلال (15 يوم) من تاريخ إرسال الكشف.
	 يترتب على عقد الحساب الجاري ما يلي:
	1 ـ انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في الحساب الجاري إلى الطرف الذي تسلمها.(�)
	2 ـ يُعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحاً على ألا تحتسب قيمتها إذا لم تدفع في ميعاد الاستحقاق وفي هذه الحالة يجـوز إعادتها إلى صاحـبها، وعكس قـيــدها على الوجـه المبين في المفردات المقيدة في الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي.
	4 ـ لا تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب الجاري ومفرد في حساب آخر.
	5 ـ مفردات القيود المسجلة في الحسـاب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي نشأت عنها تلك المفردات.
	6 ـ لكل طرف من أطراف الحساب الجاري أن يتصرف في أي وقت في رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك. (�)
	للحسابِ الجاري ثلاثةُ أركانٍ، أحدُها: الركن الإداريُّ وهو اتفاقُ الطرفينِ على فتحِهِ سواءً كان الاتفاقُ منهما صراحةً أو ضِمْنا مع اشتراطِ أنْ يكونَ كلٌّ منهما أَهلا لصحةِ التصرفات الصادرة منه، ويُعتبر الاتفاقُ ضِمْنا في حالِ ما إذا جَرى بين الطرفينِ مجموعةٌ من المَدْفوعات المتبادَلة يُقيِّدها كل منهما في حسابِ فتحه لديه دَينا للدافع على القابضِ دونَ المطالَبةِ بتسديدِ كل عمليةٍ على انفرادٍ مع نِيَّة تسديدِ الرصيدِ عند إنهاء علاقتهما المتبادَلة، وقد يُعتبر حسابا جاريا في حالِ ما إذا أَشْعَر البنكُ عَمِيله بفتحِ اعتمادٍ له في حسابٍ جارٍ ثُم قامَ العميلُ بعدَ ذلك بسحبِ شيءٍ مِن ذلك الاعتمادِ دون الاعتراضِ على فتحِ حساب جارٍ بينهما، ويَعودُ تقديرُ وجودِ حسابٍ جارٍ بينهما مِن عدمِه في حالِ الخصومةِ في ذلك إلى مَحْكَمة الاختصاص. 
	الركنُ الثاني: المدفوعاتُ بين الطرفينِ وهي الركنُ الماديُّ ويُشترَط لِقَيْد أيِّ مدفوعٍ في الحسابِ الجاري أن يكونَ مِثْلِيّا لتمُكُّن المقاصّة بينهما، سواءٌ كان ذلك نقدا أو عينا كالأُرز والسُّكَّرِ ونحوِهما وأنْ يكونَ المدفوعُ حقًّا واجبَ الأداءِ أَمَّا إن كان مُنازَعا فيه أو معلَّقا على شرطٍ مُحْتَمل الوقوعِ فلا يَصحُّ قيدُه في الحسابِ الجاري، ولا يَعني هذا استبعادَ الديونِ المؤَجَّلة عن قَيْدِها في الحسابات الجاريةِ وإنما المقصودُ من ذلك استبعادُ الديونِ المشكوكِ في وُجُوبها وفي هذا يقولُ الدكتور أدوار عيد: وإذا كان الدَّينُ لأَجَل فيُمكِنُ قيدُهُ في الحساب الجاري ؛ إذ يُعتبر نهائيّا رَغْم تأجيلِ استحقاقِه، وقد رَأَيْنا أن من مزايا الحسابِ الجاري أنه يُتيح قَيْد الديونِ المؤَجَّلة فيه حتى إذ أَفْلَس العميلُ استُحِقَّت هذه الديونُ فَور إعلانِ إفلاسِهِ وجَرَتِ المقاصّة بينهما وبين الديون القابلة لها في الحسابِ. (�)
	كما يُشترط في المدفوعِ أن يكون مُعَيَّن المقدارِ وأن يكونَ الدافعُ قد سَلَّمَها للقابض على سبيلِ التمليكِ. 
	الركن الثالثُ: أن تكونَ المدفوعاتُ المُدْرَجة في الحسابِ الجاري متبادَلة ومتشابِكة، متبادَلة بمعنَى أن يَقومَ كلٌّ من الطرفينِ بِدَوْر القابضِ حِينا ودورِ الدافعِ حِينا آخَر، فإنْ كان أحدُ الطرفينِ دافِعا طِيلَة مدةِ الحسابِ دون أن يَتلَقَّى مدفوعاتٍ من الطرفِ الآخَر لم يَكُن الحسابُ بينهما جارِيا، ومتشابِكة بمعنى أنْ يَتخَلَّل بعضُها بعضا، فإن قام أحدُ الطرفينِ بِمَدْفُوعاتِه في الحسابِ ثُم تلاهُ الآخَر بمدفوعاتِه الأخرى لم يكنِ الحسابُ جارِيا لفقدِ شرطِ التشابُك في المدفوعِ
	أما حسابُ الودائعِ فيَغْلِب أن يكون بين البنك وبين المُدَّخرِينَ من الأفرادِ الذين يَحفظون أموالَهم في البنكِ ويَتَعامَلون بالشِّيكات التي يَسْحبونها عليه - إلى أن قال - على أنه يَجب أنْ لا نَنْسى أن هذه العلاماتِ المُمَيِّزة ليست هي الفيصلَ القاطِعَ بين الحسابينِ، ونُكرِّر مرةً أخرى أنَّ المرجعَ في معرفةِ نوعِ الحساب هو إرادةُ طرفَيْه ثُم الشروطُ الخاصةُ التي يَجب أن تَتَوافَر في الحسابِ حتى يُمكن اعتبارُه حسابا جاريا ا ه. (�)
	تعريف مبدأ عدم تجزئة المفردات:
			الفرع الأول: عدم جواز المطالبة بقيمة إحدى المفردات على حدة:
	الفرع الثاني: عدم جواز التمسك بالمقاصة بين مفردات الحساب الجاري أثناء تشغيله:
	1- الاعتداد بالرصيد الدائن المؤقت:
	رابعاً:- مطالبة الشريك المتضامن الخارج من الشركة بالرصيد المؤقت للحساب 
	الفرع الثاني: الحجز على الرصيد الدائن المؤقت: (�)
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