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  إلى زوجي إياد وأوالدي عالء الدين ورهف وعمار

  

  إلى من لوالهما ماعرف عقلي وال عيوني روعة العلم

ن زرع ونقش على جدران ذاتي األمل وبذور زرع وشتل كرامة مإلى 

ونقطة انطالق والدي ووالدتي إخوتي وأخواتي وأخص بالذكر الدفء 

والحنان أخي الغالي ياسر



 

أ  

  

  إقرار
  
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجـستير، وأنهـا نتيجـة                
 له حيثما ورد، وأن هذه الرسـالة أو أي جـزء            ةرأبحاثي الخاصة باستثناء ما تم اإلشا     

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة علمية عليا ألي جامعة أو معهد
  
  
  

  :.......................التوقيع
  

   هبه محمد كمال عبد الكريم المصري
  

         ١٠/٦/٢٠٠٩: التاريخ

  
 



 

ب  

  شكر وعرفان

  
، كروري على جهده المتواصلأتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور عثمان الت  

  . لبحث هذا اما أنجز هوالذي لوالوعلى ما قدمه من مالحظات وإرشادات، 
  

كما أتقدم إلى الدكتور ياسر زبيدات الممتحن الداخلي بكل الشكر والتقدير 
 في إخراج الرسالة على أكمل اًعلى مالحظاته القيمة التي كان لها دوراً أساسي

  .وجه
  

  ي الممتحن الخارجي على مالحظاته القيمةقاشمحسين . وأشكر د
  

ل هيئتها التدريسية على ما قـدم       اموأخيراً أهدي شكري إلى جامعة القدس بك      

 .ويقدم من خدمات للطلبة



 

ج  

  الملخص 

  
 موضوع الرسالة النظام القانوني إلعادة النظر في الحساب الجاري وتصحيحه، فـاليوم                  يناقش

رية ال يستغني عنها الشخص، فالموظف ال يمكنه االستغناء عن          أصبح الحساب الجاري حاجة ضرو    

 .الحساب الجاري طلب، وكذلك التاجر بحاجة للحساب الجاري بنوعيه جاري طلب وجاري مـدين             

  .وقد اتبعت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي واألسلوب التطبيقي

أنواعه وطبيعته في الفصل األول      ماهية الحساب الجاري وخصائصه وشروطه و           فقد تم إيضاح  

من الرسالة، ولكن التركيز في الفصل الذي يليه كان على موضوع إعـادة النظـر فـي الحـساب                   

الجاري وتصحيحه، فإعادة النظر في الحساب الجاري هي أن يطلب صاحب المصلحة البحث فـي               

دات الحساب الواردة   نتيجة حسابه من جديد باستخراج كشف جديد إذا تبين له أن أحد أو بعض مفر              

في الكشف المرسل إليه ليست صحيحة دون اعتبار للكشف السابق، فتتم عملية مراجعة كلية لجميع               

بنود الحساب طبقاً لعناصر جديدة، أما عملية تصحيح الحساب الجاري فهي ال تشمل جميع مفردات               

طأ ما فيه، والتصحيح    خالحساب، بل تنصب على مفرد معين داخل الحساب أو أكثر إذا تبين وجود              

النظر في الحساب فهو ال يجوز إال أثناء سير         حساب وبعد غلقه، بينما طلب إعادة       جائز أثناء سير ال   

                               .الحساب فقط

ومن المواضيع التي أثارت التساؤل خالل دراسة موضوع الرسالة، مدى إمكانية الحجز علـى                 

.                       والفقه والقضاء من هذا األمر التشريعات  موقفاب الجاري، فقد تباينالرصيد المؤقت للحس

 :                                  إعادة النظر فيه الحساب الجاري وتصحيحطرق ومن 

  .                                                        )النقدسلطة (الوسيلة اإلدارية-١

   .                                       دعوى إعادة النظر وتصحيح الحساب الجاري-٢



 

د  

والقواعد التشريعية المطبقة في البلدان العربية كاألردن وفلسطين لم تكن تعتمد الوسائط الحديثة التي              

ة اإللكترونية كوسائل كاملة في اإلثبات، وقد تباين موقف التشريعات العربية فـي             تقوم على البرمج  

                                                  :هذا األمر بين موقفين

 تشريعات ال تعطي المستخرجات اإللكترونية الحجية الكاملة في اإلثبات كما هـو الحـال فـي                 -١

                                                                                        .لبنان

     تشريعات جعلت للمستخرجات اإللكترونية الحجية الكاملة في اإلثبات كمـا هـو الحـال فـي     - ٢

                                                                                .إمارة دبي

، وكيفية إثبات العميل    )صنع الشخص دليل لنفسه   (البيانات الصادرة عن المصرف          فمدى حجية   

الخطأ الوارد في بيانات حسابه، والطريقة التي تجرى بها عملية التصحيح للمفردات الخاطئة علـى               

  .              قدر من األهمية وبيانها يعود بالفائدة على طرفي الحساب الجاري

 

أن العقود المصرفية تعد من عقـود اإلذعـان، فـإفراغ           ليه في هذا البحث     تم التوصل إ  ومما       

 لمحتويات عقودها في نماذج معدة سلفاً من قبلها، إما أن يقبلهـا العميـل جملـةً أو أن                   مصارفال

يرفضها جملةً، ونجد هذه النماذج متشابهة لدى جميع المصارف، وحاجة المـواطن للتعامـل مـع                

 للرفض، هذا عدا عما قد يدرج في تلك العقود من شـروط تعـسفية،               المصرف ال تترك له خياراً    

يها أو فهمها يترك لقناعـة قاضـي        لوتقدير مدى إلزام تلك الشروط للعميل التي قد ال يكون اطلع ع           

                                                       .الموضوع عند حصول الخالف بين طرفي العالقة

الوسيلة التي يلجأ إليها المصرف لتصحيح ما يتم اكتشافه فـي            يعتبر    القيد العكسي  قيد     كما أن ال  

.                    اآلراء الفقهية في تحديد األساس القانوني للقيد العكسياختلفت ، وقد خطاءحسابات عمالئه من أ



 

ه  

 من تلك االختالفاتوبالرغم  وجد اختالفات بين القيد العكسي ودعوى التصحيح من عدة نواحٍوت  

في الواقع العملي ال المصارف يعد القيد العكسي صورة من صور تصحيح الحساب الجاري، و

تفرق بين دعوى تصحيح الحساب وبين القيد العكسي ذلك ألن الصورة القانونية لدعوى تصحيح 

 .ي غير واضحةالحساب الجار



 

و  

Abstract 
 

 
 
The dissertation topic discusses the legal system in regards of reconsidering and correcting 
the current account. However, today, the current account has become a necessary need that 
is inevitable for everyone; hence, the officer can not manage his affairs without it, and so is 
the merchant who is in need of both types of account – current and debit. In this regards, 
the researcher has followed up the descriptive methodology meanwhile using the 
applicable style.  
 
In the first chapter of the dissertation, the know-how of the current account, its features, 
conditions, types and nature have been tackled and stated, but in the next chapter, 
concentration has been made on the issue of reconsidering and correcting the current 
account.  
 
Hence, the reconsideration of the current account is basically found in havi9ng the 
undertaking owner requested the further discussion in the result of his account by 
extracting a new statement of account if it shall be stated that one or more of the account 
entries provided in that statement sent are incorrect, without considering the previous one, 
then an overall process of revision will be undertaken for all items of the account statement 
pursuant to new elements tackled. 
 
As for the process of correcting the current account, such will not be including al account 
elements, but may concentrate on a certain entry or more in that account if an error is 
stated to exist, and henceforth the correction is permissible in this case during the account 
course of sequence and after its closure; while reconsidering the account may not be 
possible but only during the account course of sequence. 

 
Amongst the different topics being provoked and put under argumentation during the study 
of the dissertation has been the range of taking over the temporary balance of the current 
account, having in turn different stances of legislations, jurisprudence and the jurisdiction 
itself from this issue. 
 
 
Many methods of correcting and reconsidering the current account appear as follows:  
 

1.   Administrative Method (Monetary Authority). 
2.   Claim of reconsideration and correction of current account. 

 
However, the legislative principles that are applied in the Arabian countries such as Jordan 
and Palestine have not been depending on modern media which are based on electronic 
programming as full means of confirmation and evidencing.  
 
These Arabian legislations have diversified regarding this issue, ranging between two 
stands: 
 

1. Egislations that do not give electronic extracts full and prevailing evidencing 
technique in confirmation as like taking place in Lebanon. 
 



 

ز  

2.  Legislations that have made the electronic extracts the full and lasting evidence 
for proof and confirmation like that in Emirate of Dubai. 

 
Therefore, the range of demonstration and proof for data issued from the Bank (the person 
himself has created and made evidence), and means of customer’s proof of error in details 
of his account statement, in addition to the means made by which the correction of 
mistaken entries are of great importance and their presentation shall be beneficial to the 
both parties of current account. 

 
In addition, what the researcher here has come up with  is that the banking contracts are 
really considered of submission contracts; however, having banks filling up contents of 
their contracts in formerly prepared formats by them, ion a way that is either acceptable by 
the customer wholly or refused all in all.  

 
 
We also find that all formats are the same in all banks, and due to the citizen’s need of 
dealing with the bank does not leave any other choice to him or her for refusal, in addition 
to what may be included and stated in such contracts of serious but arbitrary conditions, 
with estimating, henceforth, the range of customer’s obligation in such conditions which 
may not be perused by him nor understood by him, shall leave therefore a level of 
convention with the judge of subject upon having any dispute occurred between the two 
parties concerned. 
 

 
Besides, the reflexive entry is considered the method referred to by the bank to correct 
what may be discovered of errors in accounts of its customers having thereby the 
jurisprudential opinions differentiated in determining the legal basis for the reflexive entry. 
 

 
There are various differences between the reflexive entry and the claim for correction in 
many aspects, and despite those differences, the reflexive entry, however, is considered 
one of those aspects of correcting the current account. In addition, the banks do not usually 
differentiate between a claim for correcting the account and the reflexive entry, since the 
legal background of the claim for correcting the current account is still vague and 
unapparent. 
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  مقدمة الدراسة

       تعتبر المصارف العمود الفقري لالقتصاد الوطني، ومن األقـسام الهامـة فـي المـصارف               

الحسابات الجارية، حيث يعتبر قسم الحسابات الجارية من األقسام الهامة والحيويـة والتـي تعتمـد        

ـ              ى أسـاس   عليها المصارف لتقديم خدمات مصرفية متميزة، وقد قامت فكرة الحساب الجـاري عل

تسجيل العمليات المتبادلة بين التجار، ولكن المتعاملين في البيئة التجارية ال يفضلون إضاعة الوقت              

في تصفية كل عملية تتم بينهم على حدة وما ينشأ عن ذلك من مخاطر نقل المال من مكان آلخـر،                    

ها انـدماج   ومع الزمن تم إرساء قواعد هذا الحساب على أسس قانونية ثابتة مـن أهـم خصائـص                

المدفوعات مع بعضها البعض وفقدانها االستقالل الذاتي في وحدة غير قابلة للتجزأة بمجرد قيـدها               

  . في الحساب

 : الحساب الجـاري بأنـه     ١٩٦٦لسنة" ١٢"من قانون التجارة األردني رقم    ) ١٠٦(عرفت المادة   

ختلفة من نقود وأمـوال     االتفاق الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما لآلخر بدفعات م            "

وإسناد تجارية قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن يكون                

ألي منهما حق مطالبة اآلخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحـده                  

  ."عند إقفال هذا الحساب ديناً مستحقاً أو مهيأ لألداء

عقـد   ":من مشروع قانون التجارة الفلسطيني فقد عرفت الحساب الجاري بأنه         ) ٣٩٣(دة  أما الما 

يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التـي                

تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقـع                 

  ".الحساب عند قفلهعلى 



 

ط  

وسيلة قانونية لتسوية جميع االلتزامات والحقـوق المتبادلـة بـين           تبر  عقد، يع الحساب الجاري   ف

حيث يتفق الطرفان على إرجاء تسوية تلك الحقوق وااللتزامات إلـى           ) المصرف والمعتمد (طرفيه  

  .الوقت الذي يقفل فيه الحساب الجاري

.  فـي هـذا البحـث      ستدرسعقد، وهذه إحدى المسائل التي      اختلف الفقه في تحديد طبيعة هذا ال       

أحد العمليات المصرفية المعاصرة، اختلفت المسميات التي أطلقت عليه عند كل           كالحساب الجاري   و

  -:من العلماء والباحثين ورجال القانون وبعض هذه التسميات 

  .١الوديعة الجارية، الوديعة المتحركة، ودائع تفويض بدون استثمار

 التنوع مرده نظر البعض للمعاملة التي تقيد بها العمليات المتبادلة فأطلق عليه لفظ الحساب،               هذا

  . وهناك من نظر إلى المبلغ موضوع الحساب فأسماه الوديعة

 )المعتمـد ( العميـل    وتتبع المصارف طرقاً مختلفة في التعامل مع الحساب الجاري فقد يتقاضى          

لحساب يشترطه المصرف، أو أن يتقاضـى المـصرف مبالغـاً           فوائد مقابل وجود مبلغ معين في ا      

من المعتمد مقابل خدمته له بفتح حساب وما يلحق ذلك من خدمات مثل بطاقة الـصراف                ) عمولة(

المصرف مبـالغ مقابـل     ، وقد يتقاضى    )المعتمد(ة مبالغ من العميل      أي خيراآللي، أو أال يتقاضى األ    

  . عن مبلغ محدد في الحسابمدمعتفتح الحساب الجاري إذا قل رصيد ال

هنالك أهمية للحساب الجاري بالنسبة لطرفيه، فالمصرف يتقاضى فوائـد، وعـادةً مـا يرافـق                

، ٢الحساب الجاري فتح اعتمادات، ألن أصحابه يقومون بأعمال انتاجية فيكون الحساب دائناً أو مديناً             

لقيام بأمور تجارته دون الخوف مـن       أما المعتمد فيعد الحساب الجاري وسيلة سهلة لحفظ أمواله وا         

يستطيع الدخول في المزايـدات والمناقـصات أو        ) المعتمد(العميل  كما أن   . تعرضها لخطر السرقة  
                                                 

1 .www.said.net/fatwa/sahm/pag5.  
سلطة النقد ودورها الرقابي،أعمال البنوك بين القانون ، ل للمحامي مايك قنواتي التعريف، ببعض العمليات البنكيةورقة عم2. 

 ٩٦.ص.٢٠٠٧،والواقع،المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء مساواة 
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عقود التوريد أو عقود المقاولة أو غيرها بموجب شهادة المصرف بمالءته عند الحاجـة لتقـديمها                

  . للجهات المعنية سواء كانت خاصة أو حكومية

منهـا علـى سـبيل      ،  رغم من فوائد الحساب الجاري فإنه ال يخلو من بعض المخاطر          على ال     و

   :المثال

  وهـذا  الخطأ أو الغش في القيود أو في العمليات الحسابية المتعلقة بالحساب الجـاري وتبعاتهـا              

فالحساب الجاري ال يبقى مفتوحاً أبد الدهر فال بد من أن يأتي وقـت           سيكون موضوع الدراسة هنا،     

ل فيه هذا الحساب، فما هي الحاالت التي يقفل فيها الحساب الجاري؟ وهل يترتب عليها أية آثار؟                 يقف

 عادة وكما هو معمول به في بلدنا فلسطين وفي دولة األردن الشقيقة، يرسل كشفاً               مصرفكما أن ال  

ـ إذا أرسـل المـصرف  حـال  ال كل ستة أشهر، فما هو       )معتمدلل(للعميل  تفصيلياً بالحساب    شف  الك

 بنـاء علـى     )معتمدال(  العميل وتبين وجود خطأ بقيد أو أكثر مما دون فيه وتصرف         للعميل  الدوري  

ذلك الكشف؟ ما هو كشف الحساب؟ ما هي األسباب التي تجيز طلب التصحيح وإعادة النظر فـي                 

وما الطرق المتبعة في تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيـه؟ باإلضـافة             الحساب الجاري؟   

إقامة دعوى تصحيح الحساب أو طلـب       من  هل يمنع الحجز    والحجز على رصيد الحساب     راسة  لد

إعادة النظر فيه؟؟ كما أن هذا الموضوع يثير جدالً من حيث مـدى صـحة الـشروط المـصرفية                   

  وطبيعتها؟
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  أهمية الدراسة

ـ     تستمد هذه الدراسة أهميتها من أهمية العمل المصرفي في حياة األشـخاص ا              نظـراً   ة،ليومي

 ،لميزاته العديدة التي تعود بالنفع عليهم تجاراً كانوا أم أشخاصاً عاديين ال يحترفون العمل التجاري              

 إلى المصارف باعتبارها الوسيلة األكثر أماناً لحفـظ أمـوالهم مـن خطـر الـسرقة                 اللجوء ويتم  

 . تبه عن طريق المصرف، كالموظف الذي يتقاضى راأنها وسيلة سهلة بالنسبة إليهموالضياع،  كما 

   تهدف هذه الدراسة إلى وضع قارئها في تصور صحيح لمفهوم تـصحيح الحـساب الجـاري،                

بإيضاح المقصود بتصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه، وبيـان طـرق هـذا التـصحيح،                

  .واألسباب التي تجيز طلب تصحيح الحساب وإعادة النظر فيه

هذا الموضوع عن غيره من       الدراسة بشكل متكامل تتطرق لتمييز         وكي تتناول الباحثة موضوع   

الموضوعات التي قد يخلط البعض بينها وبين دعوى تصحيح الحساب الجاري، والحساب الجـاري              

بهدف بيان أثـره علـى      ) الحجز  (الدراسة تتناول الباحثة هذا األمر      ولكن في هذه    . قد يحجز عليه  

  . دعوى التصحيح

 هذه الدراسة، بيان الدور الذي تلعبه سلطة النقد الفلسطينية في الرقابة علـى              وتهدف الباحثة في  

 عمالءمصارفها ومما ال شك فيه أن مقدار هذه الرقابة وآليتها له الدور الكبير في حماية حسابات ال                

من األخطار التي قد تعترضها، وبالتالي تؤدي إلى وقوع األخطاء سواء كانـت عمديـة أم غيـر                  

األخطاء التي تقع ال تكون على درجة واحدة من الخطورة ولكن جميعها تؤدي إلى أمـر                متعمدة، ف 

واحد هو اإلضرار بأموال المواطن الذي قد يكتشف الخطأ، وقد ال يكتشفه خاصة إذا كانت األخطاء                

  .في حساباته عمدية ومخططاً لها



 

ل  

ة مقترحاً يسهم في تعديل ومشروع قانون التجارة الفلسطيني ينقصه الكثير، فتشكل هذه الدراس

 الحساب الجاري تصحيحهذا األمر مثل مهلة تقادم دعوى بعض النصوص القانونية التي تناولت 

  .واالعتراض على القيود أثناء سريان الحساب واالعتراض عليها بعد اإلغالقوإعادة النظر فيه، 
  

  إشكالية الدراسة

 تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه قليلة  نسبة الدعاوى التي ترفع لدى القضاء لطلب    إن

، لكن جهل المواطن عمالءجداً، ولكن السبب ال يعود إلى عدم وقوع األخطاء في حسابات ال

وضعف الثقافة المصرفية لديه أدى إلى قلة هذا النوع من القضايا، إضافة لما تضعه المصارف من 

 بها أياً كانت دون أن يعلموا أن المصارف في  وكأن عليهم أن يقبلواعمالءشروط يوقع عليها ال

 فما مدى خطورة الحسابات الجارية كأحد العمليات .وضعها لعقودها ملزمة بالتقيد بالقوانين

المصرفية، وأثر ذلك على العمالء، وقد درجت المصارف على وضع نماذج لعقودها، فهل تعد 

س الباحثة ماهية ومدى صحة الشروط العقود المصرفية عقوداً رضائية أم عقود إذعان؟ فتدر

المصرفية، واآللية التي يجب اتباعها لحسم النزاع بين المصرف وأحد العمالء، باعتبار األخير 

  .أضعف من المصرف

وتحاول الباحثة اإلجابة على هذه االسئلة وغيرها فما هو الحل إذا قال العميل بعدم صحة كشف 

  حسابه؟ وكيف يتم تصحيح الخطأ؟

 استخدام المصارف الوسائل اإللكترونية وأجهزة الحاسب اآللي يستتبع تزويد األخيرة كما أن

  :معتمديها بيانات حساباتهم الكترونياً، وعليه تدرس الباحثة التالي

  ).صنع الشخص دليل لنفسه( حجية البيانات الصادرة عن المصرف -١

  . كيف يثبت المعتمد الخطأ الوارد في بيانات حسابه-٢



 

م  

  .ية إجراء التصحيحكيف-٣
  

  :منهجية الدراسة

 المنهج الوصفي وذلك بدراسة المواد القانونية التي تناولت الحساب الجاري من حيث تتبع الباحثة

ناول اآلراء الفقهية التي تناولت موضوع الدراسة بالبحث تتطلب تصحيحه وإعادة النظر فيه، كما س

 .راسة ومن ثم ترجيح ما يراه الباحث مالئماًوتحديد مدى كفايتها وشموليتها لموضوع هذه الد

الذي يعتمد على دراسة التطبيقات القضائية في موضوع هذه سيتبع األسلوب التطبيقي كما 

  .الدراسة بهدف التعرف على كيفية معالجة القضاء لإلشكاليات المتعلقة بموضوع الدراسة
  

  :خطة الدراسة 

 :إلى ثالثة فصول على النحو التاليسيتم بحث موضوع الدراسة من خالل تقسيمها 

  . التعريف بالحساب الجاري، مكون من مبحثين: الفصل التمهيدي

  .ماهية تصحيح وإعادة النظر في الحساب الجاري، ستتم دراسته في مبحثين: الفصل األول

  .طرق ووسائل تصحيح وإعادة النظر في الحساب الجاري، ستتم دراسته في مبحثين: الفصل الثاني

  .خاتمة والتوصياتال
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  الفصل التمهيدي

  ماهية الحساب الجاري وشروطه

  

    باعتبار الحساب الجاري أحد األعمال المصرفية الهامة فقد تناوله المشرعون والفقهاء 

ورغم . بالتعريفات التي تبين شروطه وخصائصه المميزة له عما سواه من األعمال المصرفية

في المعامالت المصرفية في معظم الدول العربية، إال أنه مازال أهمية الحساب الجاري وانتشاره 

فهو يقلل من استخدام النقود، حيث تتم : وللحساب الجاري مزايا عديدة. بحاجة إلى تنظيم أكثر

العمليات بين طرفيه دون استخدام النقود، فتارةً يكون أحد الطرفين دائناً وتارةً أخرى يكون مديناً، 

 مطالبة اآلخر بالوفاء قبل إقفال الحساب ومعرفة الرصيد، كما أنه يعد أداة فال يجوز ألحدهما

لالئتمان والضمان، إذ أنه ال يلزم المدين فيه بدفع قيمة دينه مباشرة، بل يكتفي فيه بقيد هذه القيمة 

وهو يعتبر أداة ضمان بفضل المقاصة اآللية بين ديون الطرفين التي تترتب "في حساب الدائن، 

  ٣". مما يدرأ خطر إعسار أو إفالس أحد الطرفين، فال يدخل في التفليسة سوى الرصيد النهائيعليه

 هذا ألن ،كما ال ننسى الميزة الهامة للحساب الجاري، وهي تبسيط العمليات الجارية بين طرفيه

ساب تسوية كل عملية من العمليات المتتابعة يسبب كثيراً من التعقيد واستغراق الوقت، ولكن الح

الجاري يؤدي إلى تبسيط العمليات الجارية بين طرفيه بعيداً عن التعقيد، وبشيء من السرعة التي 

  ٤.تختصر الكثير من الوقت

                                                 
، ١٩٨٤لمكتبات،جامعة الملك سعود، عمادة شؤون امحمد حسن الجبر، العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربية السعودية.د. .3.

  .٢٤٢ص
في العصور القديمة وما قبل العصور الوسطى وقبل ظهور ما يعرف في الوقت الحالي بالنقود كان نظام المقايضة هـو الـسائد كـأداة    . 4

الوسيلة الوحيدة للتبادل ولتسوية المعامالت للتعامل بين األفراد لتسوية المعامالت بينهم، وبظهور النقود حلت محل نظام المقايضة وأصبحت 
التجارية التي ازدادت بشكل كبير وأصبح من الصعب على التجار نقل كميات كبيرة من النقود لشراء السلع والمتاجرة بها وبمرور الزمن                      

مصادر لألموال لالسـتثمار ممـا      ومع استمرار التطور وعمليات التبادل تراكمت الثروات بين يدي األفراد بينما كان آخرون يبحثون عن                
شجع ظهور المرابين من هنا ظهرت ضرورة التعامل بين األفراد بالحسابات بحيث يقوم البائع بقيد الثمن على المدين باعتباره ديناً عليـه                      
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    :تقسيم

تعريف الحساب جاء في هذا الفصل التعريف بالحساب الجاري في مبحثين،  تدرس الباحثة 

ب أن تتوافر في الحساب الجاري ويج، )مبحث أول(الجاري في التشريعات والفقه والقضاء في 

، كما أن الحساب الجاري له طبيعة تميزه عن غيره )المطلب األول(شروط عامة وشروط خاصة 

  ).المطلب الثاني(أثارت جدالً فقهياً 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                    
الحساب الجاري وكان ذلـك     ومن ثم تقيد كافة القيم الناتجة عن العمليات التي تحصل بينهما إلى أن تتم المطالبة، ونتيجة لذلك نشأت فكرة                    

وأصبحت الحاجة تدعو لتسوية المعامالت عن طريق قيد الحقوق والديون في حساب بدالً من التسوية الفردية،                 قبل بداية أي تنظيم تشريعي    
مرين وتطور الوضع التجاري أدى إلى ظهور البنوك التي من أبرز وظائفها جمع المدخرات بفائدة تـدفعها للمـدخر وإقراضـها للمـستث                     

الستخدامها في مشاريعهم مقابل فائدة وكان نتيجة ذلك أن تطورت نظرية الحساب وانفرد القضاء الفرنسي بإرساء نظرية الحساب الجاري                   
وكان هو المصدر األول الذي تقدم بهذه النظرية وقد ميز الفقه الفرنسي القديم بين الحساب الجاري كظاهرة قانونية وبين كثير من الحسابات 

عادية كحساب القرض والوديعة وما إلى غير ذلك فأوضح بأن المدفوعات بالحساب العادي التي تقدم لغرض معين متفق عليه بين طرفي                     ال
الحساب هي حساب عادي، وأما المدفوعات التي تقدم بغير تخصيص معين، بحيث يلتزم القابض للدافع بما يقابل قيمة المـدفوع، تعتبـر                      

محي الدين اسماعيل علم الدين،موسوعة أعمال البنوك مـن النـاحيتين           . د.لمدفوعات المقيدة بالحساب عند قفله    حساب جاري وتسوى هذه ا    
  .٤٨صـ-١٩٩٣القانونية والعملية،الجزء األول 
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  المبحث األول

  التعريف بالحساب الجاري

  

  :تنوعت التعريفات التي أطلقت على الحساب الجاري، ومن هذه التعريفات

  :الحساب الجاري لغة-أ

لفظ الحساب من حسب الشئ يحسبه بالضم وحسبه عده، لفظ الجاري هو انسياق الشئ، يقال  

   لماذا سمي الحساب الجاري بهذا االسم؟٥.جرى الماء يجري جريةً وجرياً

سمي الحساب الجاري بهذا االسم ألن طبيعته تجعله في حركة مستمرة من زيادة باإليداع أو 

 بسبب ما يطرأ عليه من قيود بالحسب واإليداع ، فتغير من حاله بحيث ال يبقى على صفة نقصان

" بالحساب الجاري،" واحدة، هذا من جانب ومن جانب آخر هنالك حساب ذو قواعد خاصة يسمى

  ".الحساب البسيط" أو"حساب اإليداع " أو" بالحساب العادي"وحساب ذو قواعد عامة يسمى 

  : قانوناً الحساب الجاري-ب

هناك تعريفات قانونية للحساب الجاري، فقد تناول كل من التشريع والفقه والقضاء تعريف     

  :الحساب الجاري على النحو التالي

  .المفهوم التشريعي للحساب الجاري: أوالً

يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل "التجارة األردني  من قانون ) ١٠٦(    جاء في المادة 

بين شخصين، على أن ما يسلمه كل منهما لآلخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية 

الدافع وديناً على القابض دون أن يكون ألي منهما  قابلة للتمليك يسجل في حساب واحد لمصلحة

                                                 
5 .www.said.net/fatwa/sahm/page5 . اتفاق شخـصين بينهمـا معـامالت    ) :في االقتصاد( وفي المعجم الوسيط الحساب الجاري

 ونقل ابن منظور عن األزهري قوله إنما سمي الحساب في المعامالت حساباً، ألنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار مستمرة،
  .وال نقصان
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حق مطالبة اآلخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال 

  ."هذا الحساب ديناً مستحقاً ومهيأ لألداء

  "من قانون التجارة المصري ) ٣٦١( جاء في المادة    

على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات عقد يتفق بمقتضاه طرفان، : الجاريالحساب  .١

ة متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي قد تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسوي

  .هذه الديون تباعاَ بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله

ال يعتبر حساباً جاري االتفاق على أال تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إال حين تنتهي مدفوعات . ٢

  .الطرف اآلخر

  ."تسري أحكام هذا الفرع على كل حساب جار ولو لم يكن أحد الطرفين بنكاً. ٣

الحساب الجاري عقد يتفق " منه ) ٣٩٣( الفلسطيني فقد جاء في المادة أما مشروع قانون التجارة    

بمقتضاه طرفان، على أن يقيدا في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة و متداخلة الديون التي تنشأ 

عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسوية هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على 

  .".هالحساب عند قفل

يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان أحوالهما " : من قانون التجارة اللبناني تنص)٢٩٨(المادة     

ويتألف . تستدعي أن يتبادال تسليم األموال على تحويل مالهما من الديون إلى بنود بسيطة للتسليف

 مستحقا ومهيأ منها حساب واحد، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحساب ديناً

  ".لألداء

يراد بعقد الحساب الجاري االتفاق ") ٦١٩(أما قانون التجارة الكويتي فقد عرفه في المادة     

من نقود وأموال  الحاصل بين شخصين على أن ما يسلمه كل منهما لآلخر على دفعات مختلفة

 دون أن يكون ألي منهما  على القابض،يناًوسندات تجارية يسجل في حساب واحد، لمصلحة الدافع ود
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حق مطالبة اآلخر بما سلمه له في كل دفعة على حدة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال 

  ."الحساب، هو الدين المستحق الواجب األداء ألحد الطرفين بحسب األحوال

، )عميلالمصرف وال(إذاً جميع هذه التشريعات اهتمت بالعالقة الناشئة بين طرفي الحساب     

 وهو أمر يأخذه المصرف عميل بمالءة الباعتبارها األساس في قيام الحساب الجاري، واهتمت أيضاً

  ٦.باالعتبار عند فتح الحساب الجاري

    وتستخلص الباحثة من التعريفات السابقة الذكر أن العقد المذكور أعاله يرتب التزامات على طرفيه 

ما في حساب جارٍ عن  طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة وال يتم بقيد جميع العمليات التي تحصل بينه

إجراء المقاصة بينها إال عند قفل الحساب واستخراج الرصيد النهائي، ذلك أن كل مدفوع يدخل الحساب 

يفقد خصائصه، وأيضاً ينتج عن الحساب الجاري تغيير جوهري في الدفعة بتحولها إلى مجرد بند في 

  .  هذا الحسابالحساب، وعدم تجزئة

  التعريفات الفقهية للحساب الجاري :ثانياً   

الحساب الجاري باعتباره أحد األعمال المصرفية الحديثة، أخذ تسميات مختلفة سواء من الباحثين     

 الوديعة المتحركة، - كما سبق وأن ذكرنا- ومن تلك التسميات،القانونيين أم االقتصاديين أم الشرعيين

فهناك من عرف الحساب الجاري تأسيساً على المال الذي يتم التعاقد عليه بين . اريةو الوديعة الج

ودائع الحساب الجاري هي المبالغ التي يودعها أصحابها في : "حيث عرف الحساب بأنه. الطرفين

   ٧."البنوك، بشرط أن يردها عليهم البنك كما أرادوا

    

                                                 
من قانون التجارة الكويتي و ما جاء في قانون التجارة التونسي وكذلك ) ٦١٩(من قانون التجارة األردني وكذلك م) ١٠٦(نجد أن م 6.
 .٢٠٠٧ لسنة ٣٣من قانون التجارة السوري رقم ) ١٨١(نون اإلماراتي يطابق ما جاء في المادةالقا

7 .www.said.net/fatwa/sahm/page5 



 

6 
 

الحساب " :فقيل) العميل والمصرف( بين فريقينوهناك تعريفات اهتمت بالمعاملة التي تحصل    

  ٨".القائمة التي تقيد بها المعامالت المتبادلة بين العميل والبنك: الجاري هو

الحساب الجاري حساب خاضع لكل قواعد الحسابات من حيث " هامل الفقيه الفرنسي     وقد عرفه

ز بأنه حساب معد الستقبال عمليات كثيرة األهلية والفوائد والعمولة وقفل الحساب ونتائج قفله، يتمي

تتعاقب بسرعة وتقيد فيه القيود على التوالي فاقدة استقاللها، بحيث تصبح كل عملية فيه مفردة أو بند 

  ٩".من بنود الحساب الجاري

 ذلك العقد الذي بمقتضاه يلتزم شخصان بتحويل الحقوق ":عقد الحساب الجاري كما عرف آخرون    

إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد : اشئة عن عالقتهما المتبادلةوالديون الن

  ١٠". مستحق األداءهائي عند إقفال الحساب وحده ديناًالن

 للتجار ولرجال األعمال وتمثل حساب يفتح عادةً:"وجاء في تعريف آخر بأن الحساب الجاري    

داع األموال الفائضة لدى هؤالء األشخاص، كما تغذى أيضاً الودائع المهنية ويجري تغذيته عادةً بإي

  ١١."بحسم السندات التجارية أو حسم سندات الخزينة

وهناك من يرى أنه من الصعب وضع تعريف دقيق جامع لنظام له شروط ويرتب آثاراً متعددة     

 وفقاً للنظرية ، ويرى أنهويرى أن يتم عرضه طبقاً لما يجري عليه العمل وما تقضي به المحاكم

التقليدية يفترض الحساب الجاري أن يكون هناك شخصان بينهما عالقات متشابكة مستمرة، وأنهما 

يتعامالن غالباً في عمليات متتابعة من طبيعة واحدة، فتتلخص الفكرة األساسية في هذه النظرية 

                                                 
. 8. www.said.net/fatwa/sahm/page5  

  

  .١٤٣.، ص١٩٨٨بيروت،مصطفى كمال طه،القانون التجاري،عمليات البنوك،.. نقالَ عن د9
اإلفـالس طبقـاَ ألحكـام القـانون        ،  األوراق التجاريـة  ،  عمليـات البنـوك   ون التجاري،العقود التجاريـة،     ، القان فايز نعيم رضوان  .د.10

  .٤٥٨.ص،٢٠٠٣، ٢٠٠٢الطبعةالرابعة، القاهرة-دار النهضة العربية، ١٩٩٩لسنة)١٧(رقم
  

  .١١، ص٢٠٠٤، جامعة القدس، أيلول ليا عمادة الدراسات الع، دراسة مقارنة، إغالق الحساب الجاري، مفيد عبد العزيز أحمد خاليلة .11
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خلة في الحساب إلى للحساب الجاري في إرجاء استحقاق جميع الحقوق والديون بين الطرفين الدا

  ١٢.تاريخ واحد هو تاريخ قفل الحساب، وهذا الرصيد وحده هو الذي يكون محالً للتسوية

بأنه عقد بمقتضاه يلتزم طرفاه بأن يقيدا الحقوق والديون الناشئة عن كل  " :بينما عرفه آخرون

فية الحساب في أو بعض العالقات المتبادلة التي تربط بينهما خالل مدة الحساب على أن تتم تص

  ١٣".نهاية هذه المدة

  :  يتضح وجود تعريفين للحساب الجاري-١ 

أخذت بهذا التعريف بعض التشريعات العربية مع بعض االختالف بالمعايير :  تعريف تقليدي-أ

، وقانون التجارة السوري في )٢٩٢(التي استعملتها، منها قانون التجارة اللبناني في المادة 

، وقانون التجارة الكويتي في المادة )٢١٧(انون التجارة العراقي في المادة ، وق)٣٩٣(المادة 

  ).١(فقرة ) ٣٦١(، وقانون التجارة المصري الجديد في المادة )٣٨٨(

أخذ به التشريع التونسي، حيث عرف الحساب الجاري بطريقة تقترب من :  تعريف حديث-ب

 يقوم الحساب الجاري إذا اتفق شخصان "التي جاء فيها ) ٧٢٨(التعريف الحديث في المادة 

على أن يدخال في حساب بواسطة مدفوعات متبادلة ومتشابكة الحقوق الناشئة عن عمليات 

يجرونها فيما بينهما، وأن يحال بذلك كل التسويات الخاصة والمتتابعة لهذه العمليات تسوية 

  ."وحيدة تنصب على الرصيد الوحيد في الحساب عند قفله

ت التقليدية للحساب الجاري يدور أغلبها حول كون الحساب الجاري عقد يتعهد بمقتضاه التعريفا

شخصان بتحويل كافة الحقوق وااللتزامات بينهما إلى بنود تدرج في الحساب، تتقاص فيما بينها 

تباعاً، بحيث ال يتحدد مركز أي منهما إال بقفل الحساب واستخراج الرصيد النهائي الذي يعد الدين 

                                                 
  .١٨٠ة،دار النهضة العربية،القاهرة،،صعلي جمال الدين عوض ،عمليات البنوك من الوجهة القانوني.د . 12
اإلفالس،المؤسـسة الجامعيـة     التجاريـة،  األسـناد  دهاني محمد دويدار ،النظام القانوني للتجارة،العقود التجارية،العمليات المصرفية،        .13

  .٣٣٧م،ص١٩٩٧ والتوزيع،الطبعة األولى،ات والنشرللدراس
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لمستحق ألحدهما على اآلخر، بينما يذهب أنصار التعريف الحديث للحساب الجاري إلى أن ا

الحساب الجاري هو وسيلة لتسوية الديون فيما بين طرفيه، وهو كذلك وسيلة لضمان الحقوق 

المتبادلة لطرفي الحساب، ووصوالً إلى هذا الهدف يتفق الطرفان على أن يخصص طرفاه جميع 

دلة المدونه في الحساب للوفاء الفوري بطريق االندماج في رصيد يكون حاالً، أي حقوقهما المتبا

  ،دون انتظار قفل الحساب، وتكون حقوق كل منهما ضامنه الوفاء بحقوق الطرف اآلخر

 والفرق بين التعريفين، أن تسوية الديون بطريق اندماجها في رصيد تتم فوراً بموجـب التعريـف                

تى يقفل الحساب كما هو الحال في التعريف التقليدي، ألن في ذلك تعقيـد              الحديث، فهي ال تؤجل ح    

  .لألمور

 يذهب بعض الفقهاء إلى عدم وضع تعريف للحساب الجاري، ألن أحكامه ليست ثابتة جامـدة،                -٢

  .وإنما متطورة متغيرة، بعضها مازال مثار خالف في الفقه وترد في القضاء

لى أنه من الصعب وضع تعريف دقيق جامع لنظام له شـروط            وبالمعنى ذاته يذهب بعضهم اآلخر إ     

ويرتب آثاراً متعددة، وأجدى من ذلك أن نعرضه طبقاً لما يجري عليه العمـل ومـا تقـضي بـه                    

  .المحاكم

عقد يتعهد بموجبه : على النحو التالييمكن أن يكون  الحساب الجاري وترى الباحثة أن تعريف

تزامات نتيجة للعمليات الحاصلة بينهما إلى مفردات تقيد في طرفان بتحويل ما ينشأ من حقوق وال

تقاص فيما بينها، وال تكون مستحقة األداء إال بإقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي، تالحساب و

  .بحيث يتحدد مركز طرفيه
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  تعريف الحساب الجاري في القضاء

  : ا تعريفات متنوعة على النحو التاليتناولت األحكام القضائية الحساب الجاري، فجاء بعدد منه

الحساب الجاري هو اتفاق بين شخـصين علـى أن مـا            :" جاء في قرار محكمة التمييز األردنية      .أ

يسلمه كل منهما لآلخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال وأسناد تجارية قابلة للتمليك، يسجل في               

كون ألي منهما حق مطالبة اآلخر بما       حساب واحد لمصلحة الدافع وديناً على القابض دون أن ي         

ـ                  اًسلمه له بكل دفعة منفصلة، بحيث يصبح الرصيد النهائي وحده عند إقفال هذا الحـساب دين

لـسنة  ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقـم       ) ١٠٦(ومهيأ لألداء، عمالً بنص المادة      اً  مستحق

١٤."١٩٦٦  

يتم فـتح الحـساب      " ١١/٦/٨٤  ق جلسة  ٤٩ لسنة   ٤٣٠كما جاء في نقض مصري طعن رقم       .ب

الجاري بين أطرافه بمقتضى عقد يبرم بينهما، وهو عقد يتفق بمقتضاه شخصان على أن يقيـدا                

في حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات التي تتم بينهمـا               

أن يستعيضا عن تسوية هذه      و ،من تسليم نقود أو أموال أو أوراق تجارية قابلة للتمليك أو غيرها           

الديون كل دفعة على حدة، بتسوية نهائية ينتج عنها رصيد الحساب عند قفله، وعقـد الحـساب                 

 تستخلصه محكمة الموضوع مـن ظـروف        اً يمكن أن يكون ضمني    اًالجاري كما يكون صريح   

  ١٥.."الدعوى ومالبساتها

 حيث تناولت التشريعي له،التعريف توافق مع ي القضاء للحساب الجاري ف تعرييالحظ أنو

تشابهت فيها إلى حد كبير من التي التعريفات شروط عقد الحساب وكيفية انعقاده وخصائصه، 

                                                 
  .١٣٦٩. ، ص١٩٨٩، سنة ٩، مجلة نقابة المحامين األردنيين العدد)١٠٦٨/٨٩(تمييز حقوق رقم . 14
 ولى،حمدي عبد المنعم، العمليات المصرفية في قانون المعامالت التجارية االتحادي،دار النهضة العربية، القاهرة،الطبعة األ.عن د نقالً.  15

   .١٠٥صـ
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وهذا الحساب له طبيعة كانت مثار ، )المطلب األول (ط الحساب الجاري وخصائصهوشر: حيث

  .)المطلب الثاني(جدل من حيث كونه مجرد جدول محاسبي أم أنه عقد يرتب آثاراً 
  

  شروط الحساب الجاري وخصائصه: المطلب األول

 ، عقد الحساب الجاري، كما يتميز الحساب الجاري بعدد من الخصائصينبغي توافر شروط لقيام

  : النحو اآلتيعلىدراسة هذه الشروط والخصائص الباحثة تناول ت

  

  شروط الحساب الجاري: الفرع األول

 أنه ينبغي توافر شروط لقيامه، وقد تصنف هذه         ساب الجاري يتضح من خالل استعراض عقد الح     

الشروط على أنها شروط موضوعية عامة، وشروط موضوعية خاصة، والشروط العامة نجدها في             

  : في كافة العقود، نتناولها على النحو التاليأركان موضوعية عامةحقيقة األمر ما هي إال 

ن الشخص طبيعياً أم معنويـاً، فـال يفـتح          أن يتم العقد بين شخصين معينين أو أكثر، سواء أكا          .١

  . حساب دون توافر الشخصية لطرفيه

، فهو يعد من أي تطابق اإليجاب والقبول، دون حاجة إلى اتخاذ إجراءات شكلية معينة: الرضا .٢

فتح الحساب الجاري أن يتفق طرفاه على فتح حساب له هذا الوصف ليجب و. العقود الرضائية

 كأن يفتح المصرف حساباً جارياً ضا قد يكون صريحاً، أو ضمنياًروهذا ال. وعلى شروطه

  . على ذلكعميل، وال يعترض المعتمدلل

فعقد الحساب الجاري كأي تصرف قانوني يشترط في طرفيه توافر أهلية معينة، : األهلية .٣

  أن يتصرف في رصيدعميلواألهلية المطلوب توافرها للحساب الجاري هي أهلية التصرف، فلل

الحساب الجاري المؤقت كما له أن يتصرف فيه بالشيك وأن يقبضه، فإذا لم تكن له أهلية كاملة 
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ما لم يكن مأذوناً له "للتصرف في حقوقه كأن يكون قاصراً يرفض المصرف فتح الحساب، 

  ١٦."بتسلم أمواله وإدارتها ألنه يعد كامل األهلية بالنسبة لتصرفاته في هذه األموال

أو كما يطلق البعض الشروط ( بالحساب الجاري لألركان الموضوعية الخاصةأما بالنسبة 

  :فهي) الخاصة بالحساب الجاري

 وهي تمثل القيم التي تقيد في :وجود مدفوعات محققة الوجود تسلم للقابض على وجه التمليك 

اشئ عن الحساب، وتصبح حقاً ألحد الطرفين قبل اآلخر، فهي تمثل في أصلها الحق أو الدين الن

العملية األصلية ألحد الطرفين على اآلخر، فال يقبل القيد في الحساب بضاعة أو أي مال آخر وإنما 

   .وستدرسها الباحثة بتفصيل أكثر في الفصل الثاني من هذا البحث١٧.قيمة هذا المال

  ؟ متى يعد الدين قد دخل الحساب وصار من مفرداته

العتباره من مدفوعات الحساب، ال من وقت قيده فعالً، بالطبع من وقت توافر الشروط الالزمة  

إذ ما القيد إال المظهر المادي لتنفيذ االتفاق السابق بين الطرفين على إدراج الديون التي تنشأ بينهما 

في الحساب، وعلى ذلك إذا كان المدفوع ثمناً في عقد بيع عد من مفردات الحساب من وقت 

ي الحساب، فإذا أفلس المشتري بعد وقوع البيع وقبل تسليم المبيع حصول البيع ال من وقت قيده ف

  .فال يحول اإلفالس دون قيد العملية في الحساب الجاري، إذ يعد اإلفالس قد وقع بعد قيد العملية

هو الذي يوجد فيه تبادل في الدفعات أو توجد إمكانية قانونية إلجراء هذا : الحساب الجاريف

وجود هذا التبادل أو انتفت إمكانية إجراء التبادل فإنه عندئذ ال يوجد حساب جارٍ التبادل، وإذا انتفى 

وإنما هي مجرد تسليفات يمنحها أحد طرفي الحساب لآلخر في إطار عقود متنوعة، وفق ما قضت 

دون أن يكون ألي منهما حق ...  يراد بعقد الحساب "من قانون التجارة األردني) ١٠٦(به المادة 

                                                 
  .٢٠١.ص-علي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، مرجع سابق، .د. 16

  .٢٨٨.ص ،١٩٩٤عكاشة محمد عبد العال، قانون العمليات المصرفية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، اسكندرية،.د. 17
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ن مشروع قانون التجارة م) ٣٩٤(، كما جاء في المادة "آلخر بما سلمه بكل دفعة على حدةمطالبة ا

  "الفلسطيني

  ".ال تقبل المفردات المقيدة في الحساب التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد .١

   ئةلقد تضمنت هاتان المادتان ما معناه أن المدفوعات المقيدة في الحساب الجاري ال تقبل التجز

 ألن المدفوعات تكون كالً ال يتجزأ فال يجوز لطرف المطالبة ،قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد

باستخراج مفرد منها والتعامل معه على حدة بشكل مستقل عن باقي المدفوعات، ألن الديون التي 

  . يتم قيدها في الحساب تذوب وتمتزج بعضها مع بعض

قود مقيدة في الحساب ال يمكن اعتبار هذا الدفع بمثابة وفاء وإذا قدم أحد الطرفين مبلغاً من الن

ألنه ليست هناك ديون في الحساب الجاري يمكن الوفاء بها، أي أن إيقاف الحساب يحدد العالقات 

  .القانونية بين طرفيه

  :االستثناءات على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري

  -: ترد عليه استثناءات ثالثة هيومبدأ عدم تجزئة الحساب باعتباره مبدأ غير مطلق

ال يترتـب علـى الرصـيد       أن   فاألصل تطبيقاً لقاعدة عدم التجزئة       االعتداد بالرصيد المؤقت،   -١

إال أن الفقه والقضاء أخذا يقران للرصـيد المؤقـت بعـض اآلثـار              "  ،المؤقت أي أثر قانوني   

  ١٨.مثل سحب شيكات على هذا الرصيد القانونية

الحجز على مفرد بذاته في الحـساب   ، فاألصل أنه ال يجوزالحساب الجاريالحجز على رصيد   -٢

 إال على الرصيد الدائن الذي      اًَوال على رصيد الحساب المؤقت، فال يمكن أن يكون الحجز منتج          

                                                 
    .٥٠٤إلياس ناصيف، مرجع السابق، ص . د. 18
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يظهر عند قفل الحساب بصفة نهائية، وقد تطور موقف كل من الفقه والقضاء في هـذا األمـر                  

  ١٩.وسنتناوله بالدراسة الحقاً

 سريان الفوائد بقوة القانون قد يبدو استثناء على مبدأ التجزئة ألن            :سريان الفوائد بقوة القانون    -٣

كل بند ينتج فائدة من تاريخ قيده في الحساب، مما يستلزم لتحديد مقدار الفوائد المنتجة الوقوف                

ب الجـاري وتحديـد     عند كل بند على حدة، لكن استحقاق الفائدة ال يكون إال عند تصفية الحسا             

رصيده، فإذا كان يبدو أن الفائدة مقررة عن دين غير مستحق األداء إال أنها في ذاتهـا غيـر                   

مستحقة إال عند تصفية الحساب الجاري، لذا ال يكون في ذلك مساس بمبدأ عدم تجزئة الحساب                

  ٢٠.الجاري
  

  خصائص الحساب الجاري: الفرع الثاني

ا ما يتشابه مع غيره من العقود ومنها ما ينفرد به دون غيره منهالحساب الجاري خصائص يمتاز 

  -:ومنها

  :أوجه الشبه بين الحساب الجاري وغيره من العقود: أوالً

  .عقد رضائي ملزم للجانبين-١

ينعقد باإليجاب والقبول، أي بتالقي إرادتي طرفيه صراحةً أو ضمناً حيث يستخلص وجود العقد              

 يدع مجاالً للشك بانعقاد اإلرادة ووجود هذا العقد، ورغم كون هذا            من الظروف التي تشير بشكل ال     

العقد رضائياً إال أن آثاره الخاصة وهي إرجاء تسوية عمليات معينة إلى حـين قفـل الحـساب ال                   

  .تترتب عليه بمجرد انعقاده، بل ال بد من أن تتم هذه العمليات

                                                 
  .لة من الرسا٩٨صفحة  19
  .٣٥٣. هاني محمد دويدار،المرجع السابق،ص.د 20
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في تحديد آثـار العقـد،        الحرية الكاملة  وصفة الرضائية تقتضي أن يكون لطرفي الحساب الجاري        

لكن عادةً ما يتفق طرفاه على اتخاذ الحساب الجاري وسيلة لتسوية معامالتهم، ويرتب اتفاقهما آثاراً               

  .تتصل بطبيعة الحساب الجاري استقر عليها القضاء
  

  .الحساب الجاري من عقود المعاوضات-٢

، فالمدفوع يقابله قيد    )كال الطرفين (مصرف  والعميل  يحصل عليه كل من ال    ل ُ حيث إن هناك مقاب   "

  ٢١."يجريه القابض في الجانب الدائن من حساب الدافع

  .عقد الحساب الجاري مستمر -٣

 في حركة مستمرة طيلة الفترة الزمنية المعينة في العقد، ويبقى مفتوحاً لتلقـي المـدفوعات                فهو

  .و عند حصول ما يستوجب إيقافهطيلة تلك المدة إلى أن يتم إيقافه في الوقت المحدد أ

  .عقد الحساب الجاري تابع-٤

 الحساب الجاري وجود عالقات بين طرفيه أو يفترض قيام هـذه العالقـات،               يفترض في عقد  

وقصد طرفيه منه تصفية هذه العالقات، وترتب هذه التبعية أثراً يتمثل في أن المفرد الذي يقيد فـي                  

ة الصلة بالعقود التي أدت إلى نشأته بل يظل متـصالً بهـا،             الحساب ال يكون رابطة مجردة منقطع     

فالحساب الجاري يهدف إلى تسوية التزامات ناشئة من عقود مختلفة، لذا فهو عقد تابع قـصد بـه                  

  .تسهيل تنفيذ عقود مختلفة، لذا فهو ليس عقداً مستقالً

  أوجه الخالف بين الحساب الجاري والحسابات األخرى: ثانياً

عمـالء،  اب الجاري عن غيره من الحسابات األخرى التي قد تفتحها المـصارف لل            الحس يختلف

  :ويكفي إبراز هذه الحسابات ومدى الخالف بينها وبين الحساب الجاري وهي

  

                                                 
  .٤٥٩.فايز نعيم رضوان،مرجع سابق،ص.د. 21
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  حساب الصكوك  . أ

حساب الصكوك هو حساب مصرفي يتم بمقتضى اتفاق على السحب مـن الرصـيد بموجـب                 

اري وحساب الصكوك تكمن في تميز الحساب الجـاري         صكوك، والميزة األساسية بين الحساب الج     

بصفة ال تنفصل عنه هي ارتباط هذا الحساب بحكم القانون بالديون الناشئة بين أطـراف الحـساب                 

 كافة العمليـات    معتمدفيدخل في حساب ال   اً  طيلة فترة تشغيله، بحيث تدخل في الحساب الديون تلقائي        

 ولم يتضمن قانون التجارة األردني نصوصاً تتعلق        لجاري،لمبدأ عمومية الحساب ا   اً  الخاصة به تبع  

يقيـد   :"منـه ) ٢٢٦( قانون التجارة العراقي في المادة    بحساب الصكوك وإنما ورد النص عليه في        

بحكم القانون في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن عالقات األعمال التي تتم بـين طرفـي                 

نة بتأمينات قانونية أو اتفاقية أو يتفق على اسـتبعادها مـن            الحساب، ما لم تكن هذه الديون مضمو      

) ٢٩٥(، وكذلك المـادة     )٣٩٣( وهذا الحكم ينص عليه قانون التجارة الكويتي في المادة        . "الحساب

من قانون التجارة اإلماراتي، كما نص على عمومية الحساب الجاري مـشروع قـانون التجـارة                

  : فيهاجاءحيث ) ٣٩٩(الفلسطيني في المادة 

تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن عالقات األعمال التـي تـتم بـين طرفـي                  . ١"

  ."الحساب، ما لم تكن مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية، أو اتفق على استبعادها من الحساب

ة األردنـي    بينما قانون التجـار    ،من قانون التجارة المصري الجديد    ) ١(وهذه المادة تقابل الفقرة     

وكذلك قانون التجارة السوري لم ينصا على هذا األمر، ولكن رغم عدم النص فيهمـا علـى مبـدأ                   

 حساب  عمومية الحساب الجاري، فإن العمل المصرفي يأخذ بهذا المبدأ، فيتميز الحساب الجاري عن            

 عـن   بعيداًه الدائن في استيفاء ديونه      الحساب الجاري من ضمان لطرف    الصكوك من خالل ما يرتبه      

مزاحمة دائني الطرف اآلخر في حال إفالسه فيكون للدائن في الحساب التمـسك بالمقاصـة بـين                 
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االلتزامات المترتبة في ذمته والحقوق التي تكون له، دون تمييز بين دين آجل أو عاجل، وهذا أمر                 

  .٢٢."ة للديون العاجلةال يوجد في حساب الصكوك إال بالنسب

  

 الحساب العادي  .  ب

الحساب عادياً عندما ال يتبادل الطرفان صفتي الدائن والمدين، وإنما يقوم أحدهما وهـو              يكون  

ففي كل حالة يخـرج     " الدافع بدور الدائن دائماً، ويقوم اآلخر وهو القابض بدور المدين باستمرار،            

اً فيها الحساب عن أن يكون حساباً جارياً لعدم توفر شرط من شروط الحساب الجاري يصبح تلقائي               

حساباً عادياً، كونه يقبل كل تمرد على أحكام الحساب الجاري التي تقوم علـى تلبيـة احتياجـات                  

التجارة من أخذ وعطاء وثقة وائتمان وسرعة، لذا فإن الفرق الرئيسي بينهما يكمن في قصد طرفي                

 حـصولها   الحساب، فإذا قصدا تسوية العملية الحاصلة بينهما فوراً واتخاذ الحساب كوسيلة إلثبات           

فهو حساب عادي، أما إذا قصدا تحويل العملية إلى مفرد في الحساب وتأجيل تسوية هـذا المفـرد                 

  ٢٣."إلى وقت نهاية الحساب وقفله فهو حساب جارٍ

  

  طبيعة الحساب الجاري وأنواعه: المطلب الثاني

ـ        ،أثار الحساب الجاري خالفاً فقهياً حول طبيعته       ان الحـساب    وكان الخالف بداية حول ما إذا ك

ندرس في هذا المطلب طبيعة الحساب الجـاري فـي          . جدول محاسبي أم عقد   : الجاري أحد أمرين  

  .وأنواعه في فرع ثانٍ.فرع أول

  
  

                                                 
، ٢٠٠٤،دار وائل للطباعة، عمان، الطبعة األولى، )الشيكات(مؤيد حسن محمد طوالبة،حساب الصكوك ومسؤولية المصارف.د. 22

  .٨٥.ص
 الناحيتين القانونية والعملية، بدون دار نشر، الجزء األول، محي الدين اسماعيل علم الدين، موسوعة أعمال البنوك من.د. 23

  ..٤٩١.،ص١٩٩٣



 

17 
 

  طبيعة الحساب الجاري: الفرع األول

 ولكن هذا   ،كان االعتقاد بداية نشأة الحساب الجاري أنه مجرد كشف حسابي أو طريقة محاسبية            

مدة ألنه يخلط بين العقد وبين مظهره المادي، فالحساب الجاري لـيس مجـرد              الرأي تم هجره منذ     

قائمة بالعمليات المتبادلة بين طرفيه الهدف منه حفظ تلك العمليات كي ال تنسى عندما يحتاج طرفـا             

الحساب إلى تسوية عملياتهما بتصفيتها، وإن كانت له صيغة حسابية فهي صيغة حـسابية خاصـة                

واستقر الرأي في حكم لمحكمة استئناف باريس بأن الحساب الجاري عقد           " هامة،   تترتب عليها آثار  

  ٢٤ ".ككل العقود

من مشروع قانون التجارة الفلسطيني نجد أنه اعتبر الحساب الجاري عقـد         ) ٣٩٣(وكذلك المادة   

  ."الخ....الحساب الجاري عقد"حيث ينص 

ولكن ما هي طبيعة هذا     . عقد كسائر العقود  فإذاً كال القانونين اتفقا على أن الحساب الجاري هو          

  .العقد؟ هذا السؤال ستتم اإلجابة عنه في هذا الفرع

هناك خالف بين فقهاء القانون حول ما إذا كان عقد الحساب الجاري يعد من العقود المدنيـة أم                  

فـي  الحساب الجـاري     )١٩٦٦(لسنة  ) ١٢(من العقود التجارية، أورد قانون التجارة األردني رقم         

أعمـال   ):د: (تعد األعمال التالية بحكم ماهيتها أعماالً تجارية بريـة         "حيث جاء فيها    ) ٦/١(المادة  

والقانون المـذكور أعـاله هـو       ". الصرافة والمبادلة المالية ومعامالت المصارف العامة والخاصة      

  .رياً لذلك فإننا نعتبره عقداً تجا،المرجع في تنظيم أحكام الحساب الجاري في فلسطين

كل عمل متعلق    "يعد عمالً تجارياً    ) ٤/٥( الفقرة) ٤( كما نص قانون التجارة المصري في المادة      

هناك من ذهب إلى أنـه      و". بالكمبياالت أو الصرافة أو السمسرة وجميع معامالت البنوك العمومية        

منهـا فـتح   تعتبر جميع عمليات البنوك تجارية سواء كانت عمليات إيداع أو ائتمـان أو غيرهـا و      

                                                 
  .٢١٣.عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص.د. 24
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الحساب الجاري، كما ذهب هذا الرأي إلى أن جميع عمليات البنوك تعد تجاريـة، فلـو قـام أحـد      

األشخاص بأي نوع من عمليات البنوك خضعت ألحكام القانون التجاري وتعتبر عمليـات البنـوك               

ـ                 ات تجارية بصرف النظر عن طبيعة العمليات التي يتم التعامل عليها أي سواء كانت هـذه العملي

  ٢٥".مدنية أم تجارية

                                                 
  .١٠٣.، ص١٩٩٤سميحة القليوبي، القانون التجاري، نظرية األعمال التجارية والتاجر،المحل،دار النهضة العربية،القاهرة،.د. 25
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  : هذا األمر كالتالي٢٠٠٧ لسنة ٣٣من قانون التجارة السوري رقم ) ١٨٢( تناولت المادة

يكون الحساب الجاري ذا صفة تجارية إذا تناول العالقات التجارية القائمة بين تاجرين أو إذا               " -١

 .كانت دفعات الفريقين تجارية بذاتها أياً كانت صفتهما

عات كالً من الفريقين ذات صفة تجارية كان الحساب تجارياً بالنـسبة ألي مـن               فإن لم تكن دف    -٢

الفريقين إذا كان تاجراً أو كان الحساب متعلقاً بتجارته ومدنياً بالنسبة له إذا لـم يتـوفر فيـه                   

  ." الشرطان المذكوران

 بتوضيحه لكيفيـة   ونجد قانون التجارة السوري أكثر توفيقاً من قوانين الدول العربية سابقة الذكر             

  .تحديد طبيعة الحساب الجاري ومتى يعد تجارياً

بينما نصوص المواد القانونية في كل من األردن ومصر تؤكد تجارية عقد الحساب الجـاري،                

  ولكن ما أثر هذا في اإلثبات؟؟

ال يخضع إثبات العقـود التجاريـة مبـدئياً          :"من قانون التجارة األردني   ) ٥١(جاء في المادة     

لقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها بجميع طرق اإلثبات             ل

  ٢٦."مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة في األحكام القانونية الخاصة

في المواد التجارية يجوز إثبات تاريخ الـسند العـادي           "من ذات القانون  ) ٥٢( وجاء في المادة  

  ". بجميع طرق اإلثباتبالنسبة إلى الغير

من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني هـذا          ) ٦٨( المادة   بهذا الصدد نظمت  و

  ":األمر حيث جاء فيها

                                                 
   .٢٠٠١لسنة ) ٤( المدنية والتجارية الفلسطيني رقمقانون البينات في المواد. 26
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في المواد غير التجارية إذا كان االلتزام تزيد قيمته على مائتي دينار أو ما يعادلهـا بالعملـة                   -١

يمة فال تجوز شهادة الـشهود فـي إثبـات وجـوده أو             المتداولة قانوناً أو كان غير محدد الق      

  .انقضائه، ما لم يوجد اتفاق صريح أو ضمني أو نص قانوني يقضي بغير ذلك

يقدر االلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز االثبات بشهادة الشهود إذا كانـت               -٢

اولة قانوناً لم تأت إال من ضم       زيادة االلتزام عن مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتد          

  ."الملحقات إلى األصل

 تبعاً لتصنيف عقد الحساب الجاري إلـى مـدني أو           األثر المترتب المادة المذكورة أعاله تظهر      

عن قيمـة   غض النظـر  ففي المواد التجارية يمكن اإلثبات بكافة الطرق، أي حرية اإلثبات ب          ،  تجاري

لتجارة، أما في المواد المدنية فيجب اإلثبات خطيـاً إذا تجـاوزت            االلتزام وهذا هو المبدأ العام في ا      

قيمة االلتزام مبلغ مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، أو كان االلتـزام غيـر                  

  .محدد القيمة

ـ                المواد إذا كانت المعاملة تجارية وكانت بين تاجرين تخضع في إثباتها لكافة طرق اإلثبـات، ف

              التجارية تخضع في إثباتها لكافة طرق اإلثبات مثل البينة والقرائن واليمين والدفاتر التجارية، وبناء

على ذلك يستطيع القاضي إذا ما عرض عليه نزاع من طبيعة تجارية أن يطلب من التـاجر تقـديم              

اضي إلـزام   دفاتره ليستخلص منها دليالً في النزاع المعروض كما يستطيع الخصم أن يطلب من الق             

  ٢٧."التاجر بتقديم دفاتره وللقاضي هذا الحق سواء كان النزاع أمام المحكمة التجارية أم المدنية

 ولكن الدفاتر المذكورة أعاله ليست دليالً كامالً، وال تعدوا البيانات المدونـه فيهـا أن تكـون                 

من القاضي إلـزام    عنصراً من عناصر اإلثبات طالما أنها غير موقعه من صاحبها، وطلب الخصم             

                                                 
ونشير إلى أن هذا يطبق في الدول التي تفصل بين القضاء المدني والقضاء التجاري  . ٢١٦.سميحة القليوبي، مرجع سابق، ص.د. 27

  دني والتجاريفتخصص محاكم تجارية وأخرى مدنية، لكن في بلدنا فلسطين ال يوجدنا مثل هذا الفصل في القضاء بين الم
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التاجر بتقديم دفاتره ليس حقاُ مطلقاً له، إذ أن طلب الخصم االستدالل بدفاتر التاجر يخضع لتقـدير                 

  .المحكمة إن شاءت أجابته إليه وإن شاءت رفضته

إن توقيع المدعى عليه هو المطلـوب فـي عقـد           " لمحكمة التمييز األردنية    وقد جاء في قرار     

 من  اً إذا لم يكن العقد موقع     اه البنك وال يغير من األمر شيئاً      لتزامه بالعقد تج  الحساب الجاري إلثبات ا   

  ٢٨".المدعي

ويخضع إثبات العقد للصفة المدنية أو التجارية التي يسبغها عليه الطرفان، فإذا كان الطرفـان                

والـدفاتر  أمكن اإلثبات بكل الوسائل، بما في ذلك البينة والقرائن          )  دائماً تاجر  مصرفوال( تاجرين

 غير تاجر فإن الرأي الغالب يقرر أن عقد الحساب الجاري ال يعتبر عقداً              عميلالتجارية، وإذا كان ال   

 إال بالكتابـة، وتـصلح دفـاتر        معتمد ولذلك ال يجوز إثباته تجاه ال      ،تجارياً صرفاً بل عقداً مختلطاً    

على غير التاجر، ويـذهب رأي       دليالً في الحدود التي يجوز فيها للتاجر أن يحتج بدفاتره            مصرفال

آخر إلى اعتبار الحساب الجاري عقداً تجارياً دائماًَ بالنسبة لطرفيه وأن اسـتعمال جميـع وسـائل                 

  ٢٩.االثبات ممكن لكل من الطرفين

دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار غير أن البيانات الواردة فيها عمـا أورده التجـار                  

ن يوجه اليمين المتممه ألي من الطرفين، حجية الـدفاتر التجاريـة إذا             تصلح أساساً يجيز للقاضي أ    

كان الخصم غير تاجر متروكة لتقدير القاضي، فالمشرع اعتبر البيانات الموجودة في دفاتر التـاجر          

ضد خصمه غير التاجر مجرد قرينه بسيطه ينبغي دعمها باليمين المتممه إذا شاء القاضي االعتماد               

 اليمين في هذه الحالة دليالً تكميلياً يوجهها القاضي ألي من الخصمين لتعزيز دليل              عليها، وتعد هذه  

، أن تكون المعاملـة     )وهي جواز اإلثبات بكافة طرق اإلثبات     (ناقص، ويشترط إلعمال هذه القاعدة      

د من قانون البينات الفلسطيني تستثني الموا     ) ١(فقرة  ) ٦٨(تجارية، وأن تكون بين تاجرين، والمادة       
                                                 

  .٢٥٧١.، ص١٩٥٥، مجلة نقابة المحامين األردنيين،  لسنة )١٧٧٧/٩٤(قرار تمييز حقوق رقم . 28
  .٤٩٤. أعمال البنوك، منير الجنبيهي وممدوح الجنبيهي، مرجع سابق، ص. 29
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عندما تكون المعاملة تجارية وبين تاجرين مـن وجـوب اإلثبـات            ) التصرفات التجارية (التجارية  

فيجوز إثبات العقود التجارية بجميع     بالكتابة إذا زادت قيمتها عن مائتي ديناراً أردنياً أو ما يعادلها،            

  .من قانون التجارة األردني) ٥٠(طرق اإلثبات وهذا ما أكدته المادة 

 الرأي األخير باعتبار عقد الحساب الجاري تجارياً بالنسبة لطرفيه، فاعتباره تجارياً            لباحثةوتؤيد ا 

 المـصارف ثبات ما يدعيه خاصـة وأن       إل مصرففي حال التعاقد مع ال     يسهل على الطرف اآلخر   

تها،  على عدة مستندات مما تتطلبه مـصلح       فيوقع العميل،تكون في وضع يجعلها أقوى من       ما  عادة  

وجد إشكالية في اإلثبات بالنسبة للعميل، فبإمكانه إثبات عقد الحساب الجـاري بكافـة طـرق                وال ت 

اإلثبات، فهو يعد عقداً تجارياً، وهذا ألن أعمال المصارف تعتبر أعماالً تجارية بماهيتها أو طبيعتها               

  .من قانون التجارة األردني) د(فقرة ) ٦(وفق ما جاء في المادة 

ارف أعماالً تجارية بطبيعتها بالنسبة إلى المصرف، أما العميل فـال يعـد             وتعتبر عمليات المص  

العمل تجارياً بالنسبة إليه إال إذا كان تاجراً وتم العمل ألمور تتعلق بتجارته، ومع ذلـك فاألحكـام                  

العامة التي تخضع لها جميع حسابات العميل، والصادرة عن المصارف التجارية األردنية تخـضع              

  ).األحكام العامة(تمد ألحكام قانون التجارة األردني ولو لم يكن المعتمد من التجار حسابات المع

، هنا يعتبر عقد الحساب الجاري      )غير تاجر ( أما فيما يتعلق بكيفية اإلثبات إذا كان العميل مدنياً          

ـ       ) التاجر(تصرف قانوني مختلط، ويلتزم المصرف       ات ضد غير التاجر بقواعد اإلثبات المدنية إلثب

يستطيع أن يثبت دعواه بكافة طـرق       ) التاجر(دعواه، في حين أن غير التاجر في مواجهة المصرف        

  .اإلثبات

  :ندرس طبيعة الحساب الجاري كاآلتي

  .الحساب الجاري عقد من نوع خاص-أوالً

  عقد الحساب الجاري عقد إذعان أم عقد تفاوضي؟-ثانياً



 

23 
 

  الحساب الجاري عقد من نوع خاص:أوالً

  :الفقهاء في تحديد طبيعة الحساب الجاري من ناحيتيناختلف 

  .ما إذا كان الحساب الجاري عقد أم طريقة محاسبية تتعلق بمسك الفاتر التجارية: األولى

قيلت في طبيعة عقد الحساب الجاري آراء متعددة كـان آخرهـا أن             طبيعة هذا العقد، وقد     : الثانية

  :ى النحو التاليالحساب الجاري عقد من نوع خاص نذكرها عل

  :الحساب الجاري عقد قروض متبادلة .١

قروض متبادلـة، أي أن المـصرف تـارةً يكـون     عقد هناك من قال بأن عقد الحساب الجاري  

مقترضاً وتارةً أخرى يكون مقرضاً، ففي كل مرة يقدم أحد الطرفين مدفوعاً إلى اآلخر، وأن هـذا                 

المتبادلة الناشئة عن هذه القـروض ال تجـري      القرض له طبيعة خاصة وذلك ألن الحقوق والديون         

 فاشتراط اعتبـار المـدفوع قرضـاً        ،المقاصة بينها أوالً بأول كي ال تضعف قيمة الحساب الجاري         

  .٣٠يتطلب نقل ملكيته من الدافع إلى القابض الذي يتملكه ويحق له التصرف فيه

المنعقد بأبي ظبـي بدولـة      ويرى مجلس مجمع الفقه اإلسالمي المنعقد في دورة مؤتمره التاسع           

اإلمارات بخصوص الودائع المصرفية أنها قروض سواء أكان البنك إسالمياً أم غير إسالمي، ودعم              

أصحاب هذا الرأي قولهم بأن المودع يدفع ماله راضياً بتصرف المصرف بها فهي فـي حقيقتهـا                 

يع البنـك التـصرف    قرض، كما أن المصرف يتصرف في المال ويملكه ولكن في الوديعة ال يستط            

العبرة في العقود للمعاني ال لأللفاظ والمباني وتسميتها وديعة إنما هو على سبيل المجاز ال               "بالمال،  

  ٣١".الحقيقة، لعدم توفر حقيقة الوديعة فيها

                                                 
  .٦١٢.ص، ١٩٩٢عبد الحميد الشواربي،القانون التجاري، العقود التجارية، منشأة المعارف باالسكندرية، .د.30

31 .www.saaid.net/fatwa/sahm.page5.  
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 فبالنسبة النتقال ملكية المدفوعات يمكن تبريره دون العودة         ،هناك من يرى عدم صحة هذا الرأي      

 لذا فهذا   ، وذلك ألن انتقال ملكية المدفوع شرط في المدفوع ذاته لدخوله الحساب           إلى فكرة القرض،  

األثر يتحقق قبل دخول المدفوع الحساب الجاري، وليس ناتجاً عن عقد الحساب الجـاري بوصـفه                

عقداً، كما وأضافوا بأنه ال يمكن تشبيه الحساب الجاري بالقرض دون تجاهل أثر أساسي للحـساب                

تجديد الحقوق التي تدخله بحيث تتحول إلى مفردات حسابية تتجرد عن أسبابها، فإذا             الجاري، وهو   

كان الحق ناشئاً عن عقد قرض بين طرفيه فإنه بعد دخوله الحساب يتجرد عن سببه فال يستند إلـى                   

عقد القرض وإنما يستند إلى عقد الحساب الجاري ذاته، فال يعد أي قرض جـزءاً مـن الحـساب                   

  ٣٢.ن يفقد طبيعته كعقد قرض ويصبح مفرداً من مفردات الحساب ال ترتبط بسببهاالجاري دون أ

فال يكون بعد ذلك قابالً     ...إذا كان المبلغ المدعى به هو حساب جار         : "جاء في قرار تمييز حقوق    

للوفاء على حدة وال للمداعاة وأن إيقاف الحساب وحده هو الذي تنشأ عنه حالة المقاصة الجماعيـة                 

من قـانون  ) ١٠٦/١١٢(نود الحساب، وهو الذي يعين الدائن من المدين وفق أحكام المادتين          لجميع ب 

التجارة األردني، بهذا يختلف الحساب الجاري عن عقد القرض الذي يعتبر من الحسابات الواضحة              

كـان  التي ال تتداخل فيها الدفعات وتتشابك، بل هي محددة مسبقاً ومتفق عليها منذ بداية العقد وباإلم               

  ٣٣."تحديد الدائن من المدين من بداية العقد

صحة االنتقاد الموجه للرأي المذكور أعاله باعتبار المـدفوعات فـي الحـساب             الباحثة  رى  تو

الجاري ال ترتبط بسببها، بل تصبح بنداً من بنود الحساب الجاري، فمن آثار الحساب الجاري األثر                

 الحساب الجاري، ينقضي ويحل محله مجرد بند فـي          أن المدفوع بدخوله  : التجديدي والذي بموجبه  

الحساب ال ذاتية له وال استقالل عن باقي بنود الحساب الجاري، وبالتالي فإن الحساب الجاري ليس                

                                                 
 .٦١٣.عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص.د. 32
  .٨٥٧.ص.١٩٧٩، مجلة نقابة المحامين األردنية، لسنة ) ٢٣١/٧٨( قرار محكمة التمييز األردنية،  رقم. 33
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إن انتقلت ملكيته إلى القابض إال أنه ال ينفصل عـن           ، ذلك أن المدفوع في عقد القرض و       عقد قرض 

  .ساب الجاري ال تتجه إلى اإلقراض أو االقتراضسببه، كما أن اإلرادة الحقيقية في الح
  

 :الحساب الجاري عقد قرض وعقد وكالة في نفس الوقت .٢

وقد بينـا فيمـا     . خليط من عقدي القرض والوكالة    : هذا الرأي يرى أن عقد الحساب الجاري هو       

 له  سبق أنه من الخطأ القول بأن عقد الحساب الجاري عقد قرض، ونحن نعلم أن األصل أن القابض                

حرية التصرف في المدفوعات التي تسلم إليه نتيجة انتقال ملكيتها إليه، ولكن الوكيل بموجب صفته               

هذه ال يستطيع التصرف في المدفوعات إذا تم اعتباره قد تسلمها بصفته وكيالً، وبالتالي فإنـه مـن                  

  ٣٤.الخطأ القول بأن عقد الحساب الجاري عقد وكالة

لموجه للرأي المذكور أعاله، ذلك أن الوكيل ال يتملك بل يوكل لـه              صحة االنتقاد ا   ترى الباحثة 

  .مهمة محددة ال تنقل ملكية الشيء من مالكه فتصرفه محدد بما أوكل به
  

  :الحساب الجاري خليط من عقود القرض والوديعة والوكالة وحوالة الحق .٣

هـي القـرض   يرى أنصار هذا االتجاه أن عقد الحساب الجاري عقد مركب من عـدة عقـود               

 فلذلك هو خليط منها، وقـد       ،والوديعة والوكالة وحوالة الحق بحيث يجمع بين خصائص هذه العقود         

بينا فيما سبق خطأ اعتبار الحساب الجاري عقد قرض أو عقد وكالة، الحساب الجـاري يتـضمن                 

 المقابلة بـين    حسب النظرية التقليدية انتقال ملكية المدفوعات من الدافع إلى القابض، ولذلك ال يمكن            

وكذلك ال  . عقد الحساب وعقد الوديعة العادية، ألن المودع لديه ال تنتقل إليه ملكية األشياء المودعة             

يعد الحساب الجاري حوالة حق، فإذا كان صحيحاً أنه في حوالة الحق تنتقل ملكية الحق من المحال                 

ورقـة التجاريـة كمـدفوع فـي        إلى المحال إليه وهو ما يتحقق في الحساب الجاري عند تظهير ال           

                                                 
) ١٧(اإلفالس طبقاَ ألحكام القانون رقم،اق التجاريةاألور، عمليات البنوك،العقود التجارية، القانون التجاري،فايز نعيم رضوان. د. 34

  .٤٦٢.،ص٢٠٠٣-٢٠٠٢الطبعةالرابعة، القاهرة، دار النهضة العربية، ١٩٩٩لسنة
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الحساب تظهيراً ناقالً للملكية، فإن هذا األثر وهو انتقال ملكية الورقة التجارية إلى البنك القابض ال                

 ألن انتقال الملكية في هذه الحالة يتم قبل دخـول المـدفوع فـي               ؛يعد عنصراً جوهرياً في تكوينه    

  ٣٥." لقيده فيهالحساب ويعتبر شرطاً لدخوله في الحساب وليس أثراً

 :الحساب الجاري عقد من نوع خاص.٤

هناك اتجاه يرى أن عقد الحساب الجاري هو عقد من نوع خاص باعتبـاره وليـد الحاجـات                  

التجارية، ويرى أن نية طرفيه هي التي تميز بينه وبين باقي العقود المعروفة في القانون، باعتبار                

ناتجة من العمليات الحاصلة بينهمـا إلـى مجـرد          أن اتفاق طرفيه على تحويل الحقوق والديون ال       

مفردات حسابية واتفاقهما على ذوبانها مع بعضها في كتلة واحدة هو الـذي يخلـق الفـرق بـين                   

الحساب الجاري وباقي العقود، ويرى أنصار هذا الرأي أن صفة عدم استحقاق المدفوعات أثنـاء               

تجديد، كما أن الوظيفة التي يؤديها الحساب       سريان الحساب هي أثر ناتج من اتفاق الطرفين على ال         

الجاري تختلف اختالفاً أسياسياً عن العقود سابقة الذكر والتي جرى اعتبار الحساب الجاري نوعـاً               

منها أو خليطاً منها، فالعرف المصرفي والعادات التجارية ساهمت في اكتمـال معـالم الحـساب                

 فما زال حتى اليوم يتطور ويكتمل كي يتفـق مـع            الجاري الذي لم يكن محدد المعالم منذ نشأته،       

  ٣٦.مقتضيات الحاجات والضرورات التجارية التي في حالة تغير وتطور من يوم آلخر

 عـن طبيعـة     ن نوع خاص أكثر اآلراء تعبيراً      م اعتبار الحساب الجاري عقد    أن   ترى الباحثة   و

ياً يضع إطاراً لعالقـات طرفيـه        فهو عقد من نوع خاص يمثل عقداً قانونياً نظام         الحساب الجاري، 

الحساب الجاري له ذاتية مستقلة عن باقي العقود المعروفة في القانون وهـذه الطبيعـة               ف المستقبلية،

نستطيع أن نكتشفها من خالل خصائص هذا الحساب وآثاره، فمن خصائص الحساب الجاري التـي               

 الذي أعطاه طبيعة تأبى الدخول تحت       ال بد من اإلشارة إليها هنا أنه نشأ من واقع العمل المصرفي           
                                                 

   .٦١٤.عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص.د35
  ..٦١٥.عبد الحميد الشواربي،المرجع السابق، ص.د. 36
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وصف أي من العقود التقليدية، فهو عقد يلبي حاجة مصرفية دائماًَ في حالة تغير وتقدم كـي تلبـي                   

، كما أن تكييف عقد الحساب الجاري بأنه عقد من نوع خـاص يتفـق وتعريـف                 مصالح الجمهور 

  .تجارةمن قانون ال) ١٠٦(المشرع األردني للحساب الجاري في المادة 

  الحساب الجاري عقد تفاوضي أم عقد إذعان؟:ثانياً

يعتبر عقد الحساب الجاري أحد العقود المصرفية التي لها سمتها الخاصة ذلك أنه عقد من نوع                 

خاص كما سبق وأن ذكرنا، كما له ذاتية مستقلة به عن غيره من العقود، فال يتلقى آثاره من العقود                   

 به ذلك أنه نشأ من واقع العمل المصرفي الذي يتطور ويتقدم كل يـوم               التي تولد العمليات المدرجة   

و لكن هل يلبي تلك الحاجة بتغيير نوع العقود المصرفية من عقود تفاوضـية إلـى                . فيلبي حاجته 

  .عقود إذعان؟

  :انقسم الفقه في هذا األمر إلى رأيين

ي عقود رضائية فالعقد شـريعة      العقود المصرفية ليست عقود إذعان وإنما ه       : "هناك من يرى أن   .١

 تحوي جميع الشروط التي بموجبها سـيتم التعاقـد مـع            مصارفالمتعاقدين، والنماذج التي تعدها ال    

  ٣٧". وهذا ال عالقة له بأي شكل باإلذعان ما دام العميل قد وافق عليها بمحض إرادتهعمالءال

يالت ومن ضـمنها عقـد الحـساب        تعتبر عقود التسه  "وقد جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية         

الجاري من العقود الرضائية، ألن الشخص الذي يتعاقد مع البنك له الحرية الكاملة بالتعاقد من عدمه                

وال تعتبر هذه العقود من عقود اإلذعان، ألنها ال تتعلق بسلعة أو مرفق يعتبـر مـن الـضروريات            

الشتراك بالمياه أو أن القـانون يوجـب علـى          بالنسبة للمستهلكين أو المنتفعين كعقود الكهرباء أو ا       

الشخص االشتراك بها، وليس هناك احتكار قانوني أو فعلي لهذه السلطة من قبل الموجب لها يجعل                

                                                 
  .ار القانوني للبنك العربيخلدون أبو السعود، المستش.مقابلة شخصية د. 37 
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الحرية   يلجأ إلى البنك من أجل الحصول على تسهيالت ائتمانية له كامل           فمنالمنافسة فيها محدودة،    

  ٣٨." الطاعن بهذا الشأن ال أساس له من الواقع والقانون واالختيار للتعاقد وبالتالي فإن ما ينعاه

يتبين لنا من خالل القرار المذكور أعاله أن محكمة التمييز األردنية، ال تعتبر العقود المـصرفية   

من عقود اإلذعان وترى أنها عقود رضائية فال يغير من طبيعتها اشتراط المصرف في عقد فـتح                 

ميع قيوده وحساباته تعد صحيحة وحجة قاطعة، رغم القـول أن           الحساب الجاري على العميل أن ج     

مجال المنافسة بين المصارف في شروط العقود المصرفية مفتوح لكن الخدمة المقدمة تكاد تكـون               

  .واحدة لدى جميع المصارف 

 النظر في تكييـف     تفق معه ألن  ت ال   ومع احترام الباحثة لقرار محكمة التميز سابق الذكر إال أنها         

قد ما إذا كان عقداً من عقود اإلذعان أم ال يجب أن يساير التطورات الحديثة التي توصل إليهـا                   الع

  .فالمصارف تستقل وحدها بإعداد نماذج عقودها الفقه،

قيام المصارف بإفراغ محتويات عقودها على نماذج معدة سلفاً، جعل بعض الـشراح يـرى أن                . ٢

أنها تتعلق بسلع أو مرافـق      : م خصائص عقود اإلذعان   العقود المصرفية هي عقود إذعان، ومن أه      

تعد من الضروريات بالنسبة للمستهلكين، ويكون فيها احتكار الموجب للسلعة احتكـاراً قانونيـاًِ أو               

فعلياًَ أو يكون مسيطراً على السلعة مما يجعل المنافسة عليها محدودة ويعلن الموجب عـن إيجابـه                 

عينه فالشروط متماثلة للجميع، والسلعة الضرورية هي السلعة التـي          للناس كافة دون تحديد فرد ما ب      

ال يستطيع اإلنسان أن يستغني عنها، فال تستقيم مصالحه بدونها مما يجعلهم في وضع ال يـستطيع                 

فيه الفرد االختيار بين القبول أو عدمه، بل يضطر إلى التعاقد ولو كانت الشروط التي أعلنها لهـم                  

  ٣٩. الفكرة تطورت بحيث أن كل عقد يستقل أحد طرفيه بتنظيمه يعد عقد إذعانهذه. الموجب جائرة

                                                 
  .، منشورات مركز عدالة٢٠/٥/٢٠٠٥،صدر بتاريخ ) هيئة خماسية(  ،٣٥٩٢/٢٠٠٤قرار رقم . 38

، المكتب القانوني، الطبعة الثانية )دراسة مقارنة في الفقه اإلسالمي(أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني، .د. 39
  .٥٨.، ص١٩٩٨
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يستطيع األطراف طبقا ًًًُُُُُُُلمبدأ سلطان اإلرادة تضمين العقد ما شاؤوا من  "ومما قيل بهذا الشأن

شروط ما دامت ال تخالف النصوص القانونية اآلمرة والنظام العام واآلداب، فإذا ارتضوا بشروط 

 وجب عليهم تنفيذها بحسن نية دون تعديل أو تبديل، استناداً إلى مبدا القوة الملزمة للعقد وكان معينة

القاضي في ظل المذهب الفردي، يمنع من التدخل في العقد لتعديله بأية وسيلة كانت، حتى ولو 

 حتى احتوى على شروط مجحفة بحق أحد األطراف إجحافاً بيناً، إذ أن النظرة التي كانت سائدة

وقت قريب، تقوم على أساس أن حرية األطراف في التفاوض، وتعارض المصالح بينهم يؤديان إلى 

  .توازن العقد بصورة تلقائية، مما يستبعد أية إمكانية لتدخل القاضي في العقد

إال أن تطور الحياة االقتصادية وتنوع السلع والخدمات وزيادة الطلب عليها بكميات كبيرة، أدى 

ور آلية جديدة للتعاقد متمثلة بعقود اإلذعان والعقود النموذجية التي تستبعد كل إمكانية إلى ظه

إذ يستقل المهني وحده بإعداد هذه العقود وصياغتها، وتضمينها بالشروط التي يراها . للتفاوض

يقوم ثم . مناسبة، والتي تتحدد بموجبها حقوق والتزامات األطراف من لحظة إبرام العقد إلى تنفيذه

. بعد ذلك بعرضها على المستهلك لقبولها أو رفضها جملة واحدة دون أن يكون بإمكانه التعديل فيها

فهذه العقود تشتمل عادةً على شروط تعسفية متعددة ومتنوعة يصعب حصرها، إال أن الجامع 

 أو المشترك بينها هو سعيها لتحسين الوضع االقتصادي للمهني، سواء بالتخفيف من التزاماته

إعطائه ميزات أو تسهيالت مبالغ فيها، أو على العكس تقوية التزامات الطرف اآلخر مما استدعى 

تدخل المشرع والقاضي في كثير من الدول لحماية المستهلك باعتباره الطرف الضعيف في العقد، 

لتدخل هذا ا. عن طريق إلغاء هذه الشروط أو تعديلها مما يحقق التوازن بين حقوقه والتزاماته

تقتضيه ضرورات العدالة االجتماعية، إذ لم يعد ينظر إلى العقد على أنه حق خالص لالطراف، 

  .وإنما يؤدي أيضاً وظيفة اجتماعية ال تقل أهمية عن المصالح الفردية
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إضافة إلى أن المهني يفوق المستهلك العادي خبرة ودراية ليس فقط في األمور الفنية الخاصة 

ة، وإنما أيضاً في آلية إعداد وإبرام العقود، مما يجعله في موقف قوة مقارنة بالسلعة أو الخدم

كما أن الشروط الواردة في العقود النموذجية تتصف عادةً بالكثرة وقلة التحديد وأحياناً . بالمستهلك

يسومها الغموض، مما يستحيل معه قراءتها أو حتى فهمها من قبل المستهلك عند إبرام العقد في 

فبعض . ر من األحيان، نظراً لسرعة إبرامها أو لقلة خبرته باألمور الفنية والقانونية التي تحتويهاكثي

هذه العقود يتم التوقيع عليها من قبل المستهلك، وأخرى تتم عن طريق تسليمه أوراقاً ال داعي 

    ٤٠".للتوقيع عليها

المتعاقدين لبنود العقد واحداً تلو اآلخر فالطريقة التقليدية في إعداد العقود تقوم على مناقشة       

ولكن الوقت الحالي نظراً لرغبة المتعاملين في توفير الوقت ،للوصول إلى عقد يحقق مصلحة طرفيه

والجهد، كما أن انتشار الصناعات المتماثلة التي تستتبع أن يطبق على العقود المتعلقة بتلك السلع 

أدى إلى االستعاضة عن الطريقة السابقة بالعقود النموذجية قواعد متشابهة ال تختلف من مكان آلخر 

وهي صياغة معدة مسبقاً لبنود تعاقدية تطبق على عقود ستبرم مستقبالً، وقد عرف الفقيه الفرنسي 

)LEAUTE ( صياغة لعقود معينة تتم بواسطة شخص طبيعي أو معنوي، "العقود النموذجية بأنها

   ٤١"بهة، تنصب على نفس موضوع العقود النموذجية،بحيث تستخدم عند إبرام عقود مشا

وللعقود النموذجية مخاطر تجعل من الضروري وضع قيود وضوابط لها وهذه المخاطر     

  : تتلخص في

العقود النموذجية ال تعبر بدقة عن رضاء المتعاقدين، نظراً ألن الطرف اآلخر عندما يتعاقد " .١

قشتها إما العتقاده عدم أهميتها أو لصعوبة فهمه لها، كما عادةً ما يقبلها جملة واحدة دون منا

                                                 
  .ندي،محاضر في جامعة بيرزيتيوسف ش. د. 40
  .١٢.، ص٢٠٠٥أيمن سعد سليم، العقود النموذجية،  القاهرة، دار النهضة العربية .د. 41
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 لذا تعد العقود النموذجية قيداً على حرية ،أنها ال تسمح لكل متعاقد أن يعبر عن إرادته بطريقته

  .المتعاقدين في التعبير عن إرادتهما

ي مجال عدم تحقيق المصلحة المشتركة للمتعاقدين، فعادةً ما يصحب العقود النموذجية ف .٢

المعامالت عدم تعادل اقتصادي وعدم توازن قانوني بين أطراف العقد ألن الطرف القوي هو 

الذي يفرض العقد النموذجي الذي يحقق مصلحته على الطرف الضعيف، فيحقق مصلحة أحد 

  ٤٢".الطرفين دون اآلخر

ي عقوده على  يضع شروطاً فباعتبار أن المصرف صحة الرأي المذكور أعاله ترى الباحثةو    

 فهنا ال يوجد تفاوض، فإذا قام أحد األطراف بإعداد نموذج ةً أو يرفضها جملةًالعميل أن يقبلها جمل

، العقد ولم يكن بإمكان الطرف اآلخر أن يعدل فيه يعتبر عقد إذعان ألن الطرف اآلخر أعده وحده

 فالمقابل جملةً واحدةً،وعرضه على عدد من األشخاص الحقاً، وليس أمامهم إال قبوله أو رفضه 

 ليس على قدر من الفهم العميلللعقود التفاوضية عقد اإلذعان، وما يحصل في العقود المصرفية أن 

 الذي يوقع على شروط قد ال يكون لعميللجميع بنود العقد لذا يكون المصرف في موقف أقوى من ا

  .قرأها أو فهمها
  

  أنواع الحساب الجاري :الفرع الثاني

وز أن يكون الحساب الجاري يج)" ٢(من قانون التجارة األردني الفقرة) ١٠٧(المادة جاء في 

 لجهة الفريقين أو لجهة فريق واحد، وفي هذه الحالة األخيرة ال يلزم أحد الفريقين بإسالف مكشوفاً

ا وال يجوز في حال من األحوال أن يستقر هذ. المال لآلخر إال إذا كان لدى األول مقابل وفاء كاف

  ".الحساب على رصيد إيجابي لمصلحته

                                                 
  .١٩ و ١٨.ص ، مرجع سابق،أيمن سعد سليم.د. 42
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: من خالل نص المادة المذكورة أعاله نجد أن الحساب الجاري في قانون التجارة نوعان هما

 ويسمى في العرف المصرفي الحساب الجاري طلب، والحساب -الحساب المكشوف من جانب واحد

ناول في هذا المطلب  يسمى في العرف المصرفي الحساب الجاري مدين نت-المكشوف لفريقين

  -:دراسة هذين النوعين على النحو اآلتي

  .  الحساب الجاري طلب:-١

  .الحساب الجاري مدين: -٢
  

  )دائن(الحساب الجاري طلب : أوالً

هو حساب يتميز بأن رصيده : الحساب الجاري طلب أو كما يطلق عليه الحساب الجاري الدائن

ي الحساب دائناً بصفة مستمرة والثاني مديناً أيضاً بصفة يكون دائماً دائناً، بمعنى وجود أحد طرف

مستمرة طيلة فترة تشغيل الحساب، فهذا الحساب يفتحه عادةً أشخاص مدنيون وأحياناً تجار، 

بغرض الحصول على شيكات لتسهيل مصالحهم وغالباً ما ينشأ برصيد دائن لمصلحة العميل فال 

ضع مبلغ من المال فيه وال يكشف الحساب إال استثناء  بوعميليفتح هذا الحساب إال إذا قام ال

وبصورة مؤقتة ولمدة زمنية محدودة ال تتجاوز شهراً على أن يتم توثيق هذا التجاوز بموجب عقد 

تسهيالت وإال اعتبر تصرف البنك مخالفاً للقانون والعرف المصرفي وتعليمات سلطة النقد 

  ٤٣.الفلسطينية

                                                 
 .١٧.، ص٢٠٠٢ناصر علي حجاوي، الجوانب القانونية والعملية للحساب الجاري مدين، فلسطين، نابلس، . 43
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  :ية الدائنة إلىكما وتقسم الحسابات الجار

  .وهذا الحساب يكون عادةً بدون فوائد: حساب جاري دائن عادي"  - أ

وفي هذا النوع يضيف المصرف فائدة لصالح العميل يحددها البنك : حساب جاري دائن بفائدة - ب

  ٤٤."المركزي

العميل وقد جرى العرف المصرفي على تنظيم أحكام هذا الحساب في إطار عالقة المصرف ب

ات تضعها عادة المصارف، فهو يمثل أحد صور الخدمات المصرفية التي تقدمها من خالل تعليم

   ٤٥.المصارف للجمهور، وهناك من يطلق على هذا الحساب الحساب باالطالع

المصرف أخيراً نشير إلى أن هذا الحساب ال يعدو أن يكون مجرد تمثيل حسابي لعالقة 

  .بالمعتمد

  الحساب الجاري مدين: ثانياً

 احتمالية المديونية بالنسبة للطرفين واحدة، تمتاز حركات الحساب بعدم االستقاللية، إذا كانت

حيث تتم المقاصة بينها عندما يصبح الرصيد النهائي مستحق األداء بقفل الحساب، فهو عقد يمنحه 

، ويضع تحت تصرفه سقفاً وغطاء مالياً متفقاً عليه مقابل ضمانات معينة، فهذا المصرف للعميل

لنوع فيه مرونة بسبب قابليته في كل وقت ألن يكون أحد طرفيه دائناً أو مديناً إلى حين قفل ا

  ٤٦.الحساب واستخراج الرصيد النهائي

وقد جرى العرف المصرفي على أن تقوم المصارف بتنظيم أحكام هذا النوع عن طريق نماذج 

أن يقدم : ذا النوع من الحساباتومن أهم ما تشترطه المصارف كي تفتح مثل ه. العقود التي تضعها

                                                 
، ٢٠٠٣عبد الرزاق قاسم شحادة، محاسبة المؤسسات المالية ،الطبعة األولى، مطبعة دار المناهج،عمان،.علي هاللي ودمحمد جمال .د. 44

  .٤٧.ص
 الطبعة األولى ،)جامعة أسيوط(مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي،  العقود التجارية وعمليات االبنوك،أحمد بركات مصطفى.د. 45

  ١٩.، ص٢٠٠٥،٢٠٠٦
  ٦٩.،ص٢٠٠٣، األردن، عمان، بدون دار نشر، عمليات الودائع، لعلميمهدي فكري ا. 46
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 كي يتصرف عميلمبلغاً من المال للمصرف  ضمانات شخصية أو عينية في مقابلها يقدم العميلال

 بناء على الضمانات التي قدمها، و مصرففي حدود هذا السقف أو الغطاء المالي الذي منحه إياه ال

 الذي يرغب في فتح الحساب من ميلع دراسته عن وضع المصرفهذا ال يكون إال بعد أن يجري ال

  .الخ فغالباً ما يفتح مثل هذا النوع من قبل التجار..ناحية مالءته وسمعته التجارية

  :وتقسم أنواع هذه الحسابات كالتالي

  .حساب جاري مدين على المكشوف، وتفتح بدون ضمانات"  - أ

  . حساب جاري مدين بضمان شخص - ب

  .بياالت أو بضاعة  حساب جاري مدين بضمان عقارات أو كم-ج

 حساب جاري مدين مقابل اعتمادات مستندية تنتهي عند االنتهاء من الغرض الذي فتحت -د

  ٤٧."ألجله

وأخيراً نشير إلى أن الحساب الجاري بنوعيه يخضع ألحكام قانون التجارة األردني الواردة في 

بين النوعين المذكورين ولم ذلك أن المادة المذكورة لم تذكر في تعريفها أي تفرقة ). ١٠٦(المادة 

  . تشر إليهما
  

  -:اإلجراءات الخاصة بطلب فتح الحسابات الجارية للعمالء تتمثل في اآلتي

 بطلب فتح حساب جارله من الموظف المختص بفتح الحسابات الجارية ويحتوي معتمدقيام ال" -١

وعنوانه الذي يرغب  الثالثي معتمد، وهي تتمثل في اسم العميلالطلب على كافة البيانات عن ال

  .في توجيه مراسالته إليه و يوقع الطلب

نموذج توقيع إذا كان شخصاً طبيعياً على بطاقتين من البطاقات المعتمدة لهذه عميل يعطي ال -٢

  .الغاية ويتم تصديق البطاقة
                                                 

  . ٤٧.عبد الرزاق سالم شحادة، المرجع السابق، ص.محمد جمال علي هاللي ود.د. 47
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 رقم حساب خاص به، وهو الرقم الذي يستعمله عميلبعد االنتهاء من هذه االجراءات يعطى لل -٣

 ثم يعطى دفتر شيكات خاص باألفراد يحمل كل صك ،ته التي تنشأ بينه وبين الغيرفي معامال

 48."عميلرقم حساب ال

                                                 
  .٤٨.عبدى الرزاق سالم شحادة ،مرجع السابق، ص.محمد جمال علي هاللي،د.د. 48



 

36 
 

  الفصل األول

  تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه
  

جرى التعامل المصرفي على استخراج رصيد الحساب الجاري، كي يتمكن المصرف من معرفة 

الحد األقصى المتفق عليه ، فقد كانت المصارف قبل عميل حالة الحساب والتأكد من عدم تجاوز ال

 ف اآللي والهاتف اآللي، ترسل كشفاًالتطور الذي جرى بخصوص استخدامها اإلنترنت والصرا

ِيتضمن رصيد الحساب الجاري المؤقت الذي ينتج عن الوقف أوالقطع الدوري للحساب الجاري، 

  أيضاًعمالءلحساب، و كان يرسل مثل هذا الكشف للوما يظهر منه من دائنية أو مديونية لطرفي ا

مع مالحظة أن كلمة قفل تستعمل عادة للداللة على الوقف ال الحساب الجاري نهائياً لحظة إقف

المؤقت، بينما كلمة غلق تستعمل للداللة على انتهاء عقد الحساب الجاري وهذا يتضح لنا مما جاء 

إذا كان الحساب مفتوحاً بين مصرف وشخص  "العراقيمن قانون التجارة ) ٢٣١(في نص المادة 

آخر اعتبر مقفالً في نهاية السنة المالية للمصرف وال يعتبر ذلك غلقاً للحساب ويظل مفتوحاً 

والوقف الدوري للحساب  "ويرحل رصيده إلى الحساب ذاته، ويستأنف حركته في اليوم التالي 

رى عليه العرف المصرفي في كل بلد أو حسب الجاري يكون كل ستة أشهر أو كل سنة حسب ماج

         . اتفاق طرفي الحساب

فهناك من يفرق بين مصطلحي غلق وقفل كما هو الحال في العراق، وهناك من يستعمل 

مصطلحي قفل وقطع، كما هو الحال في األردن وفي مشروع قانون التجارة الفلسطيني، فيستعمل 

وتسويته باستخراج رصيد الحساب الجاري وتسويته بين مصطلح القفل إلنهاء الحساب الجاري 

طرفيه، ومصطلح القطع للداللة على الوقف المؤقت الذي ال ينهي الحساب بل يستأنف سيره بعد 

  .معرفة مركز كٍل من طرفيه
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إذاً إرسال الكشف وما يترتب عليه من آثار يكون بعد غلق أو إقفال الحساب وسنتحدث عن ذلك 

  .حقاًالكشف وماهيته ال

 بصحة وا قد ال تكون جميعها سليمة تماماً بحيث يسلمللعمالء ونذكر هنا أن الكشوف المرسلة 

مخالفة التفاق الحساب أو إغفال لبند من جميع ما جاء فيها، فقد يتضمن أحد الكشوف أخطاء، أو 

طرفين، فمتى تم قفل الحساب وتحدد الرصيد، وجب إقراره من ال أوغير ذلك من األخطاء، بنوده

وهذا اإلقرار قد يكون صراحةً أو ضمناً، فإذا أرسل المصرف كشف الحساب النهائي إلى العميل 

  .ولم يعترض عليه، فإن ذلك يعد قرينة على القبول، ألن السكوت في معرض الحاجة بيان

   في حال تبين وجود أخطاء في كشف الحساب الخاص بالعميل، فمن حقه طلب محوها، لذلك 

حو األخطاء الواردة في حساب العميل ستكون موضوع الدراسة في هذا الفصل إن شاء اهللا طريقة م

  :على النحو التالي

  . وإعادة النظر فيهتصحيح الحساب الجاريالمقصود ب: المبحث األول

  . وإعادة النظر فيهأسباب طلب تصحيح الحساب الجاري: المطلب األول

  . صحة مصادقته على الحسابحق العميل في الطعن في: المطلب الثاني

  الحجز على الرصيد المؤقت وأثره على طلب التصحيح: المبحث الثاني

  .مدى إمكانية الحجز على رصيد الحساب الجاري المؤقت: المطلب األول

  .أثر الحجز على الرصيد المؤقت للحساب على دعوى التصحيح: المطلب الثاني
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  المبحث األول

  لجاري وإعادة النظر فيهالمقصود بتصحيح الحساب ا

  

ه من حق العميل أن يطلب من المصرف محو األخطاء التي يكتشفها في     ذكرت الباحثة سابقاً أن

وتصحيح  كشف حسابه، وهذا يكون إما بطلب تصحيح الحساب الجاري أو إعادة النظر فيه،

اب، أي انصب الحساب الجاري هو أن يطلب العميل تصحيح خطأ وقع على قيود محددة في الحس

الخطأ على بعض مفردات الحساب وليس على جميع المفردات، ويستطيع العميل طلب التصحيح 

  . أثناء سريان الحساب أو بعد إغالقه

إعادة النظر في الحساب الجاري، أن يطلب صاحب المصلحة البحث في الحساب من جديد     بينما 

مفردات الحساب الواردة في الكشف المرسل باستخراج كشف جديد، إذا تبين له أن أحد أو بعض 

مراجعة إليه ليست صحيحة دون اعتبار للكشف السابق المرسل إليه، فإعادة النظر في الحساب هي 

  .  وتحرير رصيد جديد طبقاً لعناصر جديدةكلية للحساب

ئي     ال يجوز المنازعة في نتيجة تصفية الحساب متى أقفل وتمت تصفيته، تحدد الرصيد النها

وأقر الطرفان نتيجة التصفية صراحةً أو ضمناً، إذ يعد إقرار الحساب بمثابة تسوية تقع بموافقة 

طرفيه، فال يجوز لهما بعد ذلك نقضها عمالً بمبدأ سلطان اإلرادة، باعتبار أن العقد شريعة 

ن طلب المتعاقدين، على أن عدم جواز المنازعة في الحساب بعد إقراره من الطرفين ال يحول دو

تصحيحه نتيجة خطأ وقع في بعض مفرداته، أو إغفال ذكر مفرد من مفرداته أو تكراره، فالمحظور 

هو عدم جواز المنازعة التي يراد بها إعادة النظر في الحساب بأكمله، أي عمل حساب جديد يقوم 

نه، وهذا على عناصر جديدة غير تلك التي اتخذت أساساً للحساب األول الذي وقعت المنازعة بشأ

إن :" من قانون التجارة األردني التي جاء فيها) ١١٣(ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 
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الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من 

  ."التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر

ادي تعين على المدعي أن يعين على وجه الدقة     لذا إذا وقعت منازعة في الحساب نتيجة خطأ م

  .المفردات التي وقع فيها الخطأ، وأن يقدم المستندات الدالة على صحة ما يدعيه

من ، فيتضح موقف التشريعات من تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه    وتدرس الباحثة 

 المقصود بينت قد أنها الجاري،  العربية فيما يتعلق بالحسابقوانين التجارة خالل دراسة نصوص

 يتعرض له لمتصحيح الحساب الجاري وأسبابه، بينما موضوع إعادة النظر في الحساب الجاري ب

 من قانون التجارة، وكذلك قانون التجارة المصري ومن ١١٣/٣المشرع األردني في نص المادة 

  .بعده مشروع قانون التجارة الفلسطيني

 النظر في الحساب الجاري من المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء، ومبدأ عدم جواز إعادة    

  .فحددا المقصود بإعادة النظر والحساب الذي يمتنع إعادة النظر فيه 

التشريعات تناولت دعوى التصحيح في نصوص قوانينها التجارية، بينما لم تتطرق لموضوع     إذاً 

 يعتقد البعض أن تصحيح الحساب الجاري هو ذاته قد إعادة النظر في الحساب الجاري، لهذا

سبب وقوع أخطاء بالحساب الجاري تبرر لصاحب بعة الحساب باعتبار أن كليهما يقوم جمرا

-  غير أن تصحيح الحساب،المصلحة رفض النتيجة التي ظهرت في كشف الحساب المرسل إليه

لى بعض المفردات الواردة في  يتعلق بقيود محددة بحيث يقع التصحيح ع-كما سبق وأن ذكرنا

الحساب الذي يبقى قائماً، بينما مراجعة الحساب وإعادة النظر فيه تتعلق بمجمل القيود الواردة في 

، كما أن إعادة النظر في الحساب ال تجوز إال استبدال القيود الجديدة بقيود سابقةالحساب حيث تتم 

ل وبعد إغالق الحساب، ويؤكد هذا القول ما جاء قبل إغالق وتسوية الحساب بينما التصحيح جائز قب
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ومتى وافق العميل على الحساب صراحةً أو ضمناً يصبح "في حكم محكمة النقض المصرية 

  ٤٩".الحساب نهائياً وليس ألي من األطراف مراجعته إال في حالة الخطأ المادي في الحساب

إن الحساب الجاري "لعليا لدولة اإلمارات جاء في حكم دائرة النقض المدني بالمحكمة االتحادية ا    

الذي ال تجوز إعادة النظر فيه بالمنازعة في الحساب كله أو إعادة النظر فيه لمراجعة كل مفرداته، 

هو الحساب الذي أقفل وتمت تصفيته بتحديد رصيده النهائي، وأقر الطرفان نتيجة تلك التصفية 

ن المقر بالحساب كان على علم تام بكل الحقائق عن صراحةً أو ضمناً بإرادة مستنيرة تكشف عن أ

  ٥٠" .مفردات الحساب

اتفق العلم واالجتهاد على أنه في قضايا : "كما جاء في قرار لمحكمة استئناف بيروت التجارية    

الحساب الجاري يجب التفريق بين دعوى تصحيح األخطاء المادية في الحساب الجاري الذي يقع 

  .وبين إعادة النظر في نفدات الحساب الجاري لجهة قانونية هذه النفداتفيه غلط أو تزوير، 

إن دعوى تعديل الحساب الجاري ودعوى تصحيح هذا الحساب -١":قضت في قرار آخر    و

تختلفان كلياً عن بعضهما البعض، إذ أن دعوى التصحيح تتناول فقط تصحيح عنصر معين في 

 التعديل تتناول الحساب برمته وتستهدف تنظيم الحساب الحساب ناتج عن خطأ مادي، بينما دعوى

ساب على ضوء االتفاق على أسس جديدة بالنظر لألخطاء القانونية التي خضع لها تنظيم هذا الح

  . وفاتح الحساب الجاري لديهالجاري بين المصرف

رة سوى بتصحيح من قانون التجا) ٣٠٥(لم يبحث التشريع اللبناني في الفقرة األخيرة من المادة     

الحساب لألسباب المعددة في هذه الفقرة، وذلك ضمن مهلة ستة أشهر فقط، ولم يأت مطلقاً على 

ذكر استحالة طلب تعديل الحساب، كما هي الحالة في التشريع الفرنسي، وطالما أنه ليس هناك من 

التشريع اللبناني ال نص يمنع طلب تعديل الحساب، فال يمكن مطلقاً القول بحظر هكذا طلب، كما أن 
                                                 

  . استئناف بيروتمحكمة.٢ المجموعة الرسمية عدد،١٩٧٧ لسنة١١٥طعن رقم . 49
  .محكمة استئناف بيروت.١٩٩٢م٢١/١٢ صدر بتاريخ ١٢٨طعن رقم. 50
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ينص على مهلة قصيرة خاصة لتقديم هكذا طلب، بحيث تكون دعوى تعديل الحساب الجاري 

  ٥١." من قانون التجارة٢٦٢خاضعة للمهلة العادية المنصوص عليها في المادة 

من خالل قراري محكمة التمييز اللبنانية أن دعوى التصحيح تنصب على وجود غلط أو     يتضح 

قد إعادة النظر في الحساب بينما و أي خطأ مادي آخر كسبب يجيز تصحيح الحساب، تزوير أ

  .سبب قانونيوجود لتنهض 

كما يظهر الفرق بين دعوى تصحيح الحساب وبين إعادة النظر فيه في القضاء اللبناني من حيث 

في الحساب مهلة التقادم، حيث نجده ستة أشهر بالنسبة لدعوى التصحيح وبالنسبة إلعادة النظر 

، وهذا األمر هو ما لم يتعرض له المشرع األردني حيث )عشر سنوات(فالتقادم هو التقادم العادي 

 من قانون التجارة األردني لم تذكر إطالقاً إعادة النظر في الحساب الجاري، ١١٣أن نص المادة 

الدعوى والتقادم  وذكر أمثلة ألسباب إقامة تلك ،وكل ما ذكرته هو دعوى تصحيح الحساب الجاري

المسقط لدعوى التصحيح، ونفس األمر نجده في التشريع المصري ومشروع قانون التجارة 

الفلسطيني، ونقترح على مشرعنا أن ينص على ما يتعلق بإعادة النظر في الحساب، في نفس الوقت 

سبب الذي تم فيه تناول دعوى تصحيح الحساب، كون األمرين متشابهين من حيث قيامهما على 

   .مصرفواحد هو خطأ ال

، وحق )المطلب األول(تدرس الباحثة أسباب طلب تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه 

  ).المطلب الثاني(المعتمد في الطعن في صحة مصادقته على الحساب 

  

                                                 
 األحكام القانونية للمعامالت ،معتصم سويلم نصيرات. نقالً عن أ.١٩٦٨ آذار سنة٢٩ الصادر في ١٧٣/٨٠٠قرار رقم . 51

  .٣٤٤-٣٤٢.، ص٢٠٠٤،  بيروت لبنان،الراي للطباعة والنشر،المصرفية
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  أسباب طلب تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه: المطلب األول

ت في كل من األردن ومصر ومشروع قانون التجارة الفلسطيني لم  أن التشريعات اإلشارةسبق    

 في نصوصها، لذا ينطبق على موضوع إعادة  موضوع إعادة النظر في الحساب الجاريذكرت

النظر في الحساب الجاري من حيث أسبابه ما ينطبق على أسباب تصحيح الحساب الجاري 

  .موضوع هذا المطلب

 نستطيع القول إن األسباب التي تجيز طلب تصحيح أحد أو السابقة من خالل المواد القانونية    

من قانون التجارة األردني والمادة )١١٣/٣(بعض مفردات الحساب الجاري والتي جاءت في المادة

من قانون التجارة المصري، المادة ) ٣٧٦(من مشروع قانون التجارة الفلسطيني والمادة ) ٤٠٨(

من قانون المعامالت ) ٤٠٨(سترشادي لدول التعاون الخليجي والمادة من القانون الموحد اال) ٤٤٥(

  :كاآلتيالتجارية لدولة اإلمارات كانت 

 مخالف لنصوص القانون أما الغلط فالمقصود به الغلط المادي سلوك: الخطأ هو:  الخطأ أو الغلط-أ

مصطلحان ينطويان دون القانوني فقد يكون حسابياً أو في قيد أحد مفردات الحساب، وهذان ال

و التكرار كأن يحتسب أعلى كل ما يمكن أن يقع في الحساب من خطا غير حالتي اإلغفال 

 وهناك فرق بين الغلط والخطأ، فالغلط فوائد أعلى من الفوائد التي اتفق عليها طرفا الحساب،

هو وضع الشئ في غير موضعه، وأن يسهى عن ترتيب الشئ وأحكامه، ويجوز أن يكون 

  .اً في نفسهصواب

   أما الخطأ أن يسهى عن فعله، أو أن يوقعه من غير قصد له ولكن لغيره، وال يكون صواباً أبداً، 

فالخطأ هو انحراف عن السلوك المعتاد الذي يلتزم به الشخص العادي من الحيطة والتبصر 

  :والحذر، وهو يشمل
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  .كل فعل ضار. ١

  .مجرد اإلضرار بالغير. ٢

  ).واجب الحيطة(ب قانوني سابقاإلخالل بواج. ٣

  .عدم إتيان ما يجب إتيانه، أو إتيان ما يجب االمتناع عنه. ٤

فالخطأ المادي ما .     كما يعد الخطأ أحد أركان المسؤولية المدنية، معياره سلوك الشخص المعتاد

 يشوب المضمون من تحوير أو سهو أو ما يتسرب إليه من زيادة أو نقصان فيعكس مضمونه أو

  . منطوقه، مما يؤثر في نتيجته من دون أن يلغيها أو يفقدها ذاتيتها

    بينما الغلط هو تصور غير الواقع، ويتحقق نتيجة وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له أمراً 

على غير حقيقته، فيبرم بناء على هذا الغلط عقداً لم يكن ليبرمه لو علم بالحقيقة، فإذاً هو أمر نفسي 

  .دي، وهو وضع نتاج لعدم التطابق بين اإلرادتين الظاهرة والباطنةغير ما

    الغلط المادي هو الغلط الذي يقع فيه المتعاقد بعد تكون إرادته بشكل صحيح غير معيب، فيقع 

ليس عند تكوين اإلرادة، وإنما في نقلها أو تفسيرها، وهو غير مؤثر في الرضا، فيكتفى معه 

تؤثر في العقد مجرد أخطاء الحساب أو زالت القلم، أما درجات الغلط من بتصحيح الغلط، لذا ال 

  :حيث التأثير على اإلرادة فهي

  .هو أبسط درجات الغلط، غير مؤثر في اإلرادة واتجاهها للتعاقد: الغلط المادي.١

رام يقع على أحد أركان العقد، فيعدم اإلرادة ويمتنع معه إب) الرضا غير موجود: (الغلط المانع.٢

  ).العقد الباطل(العقد 

عقد قابل (رضاء المتعاقد معه معيب ) درجة وسطى من درجات الغلط: (الغلط العائب للرضاء. ٣

  .، باعتبار ركن الرضا متوافر ولكنه معيب)لإلبطال
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وهم في ذهن المتعاقد يصور له حكم القاعدة القانونية على غير الحقيقة، : الغلط في القانون

وخالصة األمر أن الغلط في . سك بالغلط فيه إلبطال العقد إذا كان الغلط جوهرياًحكمه جواز التم

القانون يتساوى تماماً مع الغلط في الواقع، فكالهما يؤدي إلى اعتبار العقد قابالً لإلبطال بشرط أن 

  .يكون الغلط جوهرياً

يز أنه إذا انصب الطعن جرى اجتهاد محكمة التمي.١: "جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية    

على صحة حسابات البنك فإن من حق الخصم أن يطلب إجراء الخبرة الفنية للتحقق من أن الفوائد 

والعموالت غير مخالفة للعقد والقانون وتعليمات البنك المركزي وحيث أن الجهة المدعى عليها قد 

 الخبراء  وقد توصل طعنت في صحة حسابات البنك وجرى إجراء خبرة محاسبية بمعرفة أحد

الخبير في تقريره إلى أن البنك احتسب فوائد وعموالت زائدة عن السقف بخصوص الحساب 

ديناراً وهي واجبة التنزيل عن الجهة ) ١٨٩٤(الجاري مدين والقرض المتناقص مبلغاً وقدره 

 العقود المبرمة المدعى عليها وهذه الزيادة التي خلص إليها الخبير جاءت باإلستناد إلى ما ورد في

بين الطرفين مع مراعاة تعليمات البنك، وحيث ال يتعارض مع كل ما سلف ذكره وجوب تنفيذ العقد 

بما يتفق مع مبدأ حسن النية، وعدم اعتراض المدين على كشوفات البنك المرسلة إليه على فرض 

ا يثبت أن الفوائد صحة ذلك طالما أن للعميل الحق في الطعن في حسابات البنك، وحيث لم يرد م

الزائدة التي أشار إليها الخبير في تقرير خبرته كانت منسجمة مع تعليمات البنك المركزي التي 

  ٥٢".تعطي للبنك الحق في رفع سعر الفائدة

ع منه في  في رفع دعوى على المصرف بسبب الخطأ الذي قد يقعميلهذا القرار يؤكد حق ال    

ح بأن يكون سبب رفع دعوى تصحيح الحساب لسبب قانوني يتعلق  قد سمحساباته، كما نجده أيضاً

                                                 
  . ، منشورات مركز عدالة٧/٣/٢٠٠٧، صادر بتاريخ ) ،هيئة خماسية٢٧٥٦/٢٠٠٧( مقرار تمييز رق. 52
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قبول طلب وفي ذات الوقت نجد من يحظر بزيادة الفائدة المتفق عليها بين طرفي عقد الحساب، 

  : مادياً، حيث جاء في قرار محكمة بداية بيروت، إلى غلط قانوني باالستنادتصحيح حساب جار

خيرة من قانون التجارة والتي تنص على وجوب إقامة الدعوى فقرتها األ ) ٣٠٥(  إن المادة "    

المختصة لتصحيح الحساب ضمن مهلة ستة أشهر إنما تنحصر بالتصحيح الناتج عن األخطاء 

  ٥٣".المادية وليس على األخطاء القانونية

ل ومثال الخطأ القانوني الدعوى التي تقام من أجل تخفيض معدل الفائدة، ولكن القضاء توسع وقب

دعوى التصحيح في حاالت لم يكن فيها غلط مادي، حيث جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية في 

ما يجيز تصحيح الحساب إذا صدر تشريع يبطل الدين األصلي الذي ) ١٩٩٢( نوفمبر سنة )١٩(

دخل الحساب صحيحاً أو ينقص من القدر الذي قيد به كما أن طلب التصحيح يكون مشروعاً إذا 

دفوع في الحساب قائماً على سبب غير مشروع ومثال ذلك ما حكم به من إجازة تصحيح كان الم

 وتتضمن بذلك د على الحد األقصى المقرر قانوناًالحساب إذا كانت المفردات المتعلقة بالفوائد تزي

  ٥٤.فوائد ربوية

ول طلب من خالل األحكام القانونية المذكورة أعاله، نجد قضاء محكمة بيروت قد حظر قب    

ي األخطاء المادية،  قانونية، وحصر قبول الطلب فقط فأخطاءتصحيح حساب جار يستند لوقوع 

 من قضاء محكمة التمييز األردنية وقضاء محكمة النقض الفرنسية قد أجازا قبول بينما نجد كالً

 مادية وقانونية، فالبعض أجاز قبول الطلب خطاءطلب تصحيح حساب جار يستند لوقوع أ

صحيح للغلط القانوني وبعضها لم يجزه، ولكن ليس هناك حكم عام في التشريعات بالنسبة لهذه بالت

من قانون التجارة ) ١١٣(التي جاءت في نص المادة ) وغير ذلك من التصحيحات(، وعبارة المسألة

ن األردني، وردت مطلقة والمطلق يؤخذ على إطالقه فهي تشمل الغلط المادي والغلط القانوني، ولك
                                                 

  .١٩٦٨ شباط، ١٧ ، لصادر بتاريخ ١٠٤/٣٦٠رقم محكمة النقض الفرنسية قرار  53
  .٤٠٣.،  ص٢٠٠٥علي  جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية، .د. 54
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القضاء عموماً لم يأخذ بهذا القول وحصر قبول طلب تصحيح الحساب الجاري في األخطاء المادية 

   .الواقعة في الحساب

 أن قبول طلب التصحيح ألسباب قانونية في حاالت معينة كأن يكون المدفوع في  الباحثةرىتو

ب الجاري بحيث يبقي الحساب قائماً على سبب غير مشروع فيه تخفيف من األثر التجديدي للحسا

على العالقة األصلية بين الدين األصلي والمفرد الناتج عن هذه العالقة والذي دخل الحساب، 

قترح على مشرعنا أن يتناول هذا األمر في سنه لقانون التجارة الفلسطيني، بحيث يجيز قبول تو

  ٥٥.طلب التصحيح ألسباب تستند لوقوع غلط قانوني

 إلى أخطاء عمدية أو غير عمدية، واألخطاء رفية في حسابات المعتمدين المص األخطاءمتقس     

فهي العمدية هي التي ترتكب عن قصد وتصميم بقصد الغش واالختالس، أما األخطاء غير العمدية 

على تصميم سابق وإنما تقع بسبب جهل أو عدم دراية موظفي قسم التي ال ترتكب عمداً أو بناء 

أو بسبب التقصير واإلهمال في أداء عملهم، ونحن نعلم أن الخطأ العمدي هو المحاسبة وقلة خبرتهم 

، إذ قد ينطوي على مبالغ كبيرة، كما يكون له تأثير على العمالءالخطأ األشد خطراً على مصالح 

، إذ أن السرقة المخطط لها والمدبرة قد ال تكتشف بسهولة وقد يضيع حق صاحبها عمالءحسابات ال

  .الخطأ من خالل الكشف المرسل إليه ويعترض على ما جاء فيهإن لم يكتشف 

                                                 
يد أن قيد الدين في الحساب الجاري يضفي عليه صفة المدفوع وبالتالي يصبح عنصراً من عناصر الحساب الجاري إن المقصود بالتجد. 55

ويخضع ألحكامه بحيث يفقد صفته األصلية، بمعنى أن عالقة قانونية جديدة حلت محل العالقة األصلية أو العقد األصلي الذي كان سبباً 
نتائج التجديد إذا كان الدين مما يسقط بالتقادم القصير، كالتقادم لمدة خمس سنوات فإن قيده في في نشوء الدين الذي دخل الحساب، ومن 

الحساب الجاري يجعله خاضعاً منذ قيده للتقادم الذي يخضع له الحساب الجاري، كما أن الدين يكتسب الصفة التجارية أو المدنية التي 
لمفردات الحساب الجاري وليس المفردات التي كان يرتبها قبل دخوله الحساب، وتختص للحساب الجاري، كما أنه ينتج الفائدة المقررة 

فيه المحكمة التي تختص في منازعات الحساب ذاته، ولكن هذه النظرية كان عرضة لالنتقاد من قبل بعض الفقهاء ألنه ينشأعن التجديد 
 الدين الذي يقيد في الحساب الجاري، والذي ال يتحول إلى دين جديد انقضاء الدين األصلي وحلول دين جديد محله، وهذا ما ال يتوفر في

مستقل، بل إلى بند في الحساب الجاري، ال يتمتع بصفة االستقالل والذاتية الخاصة، لذلك قرر الفقهاء المؤيدون لهذه الفكرة إسنادها إلى 
. ق.تجديد، ولكن هذا التعبير ال يعتبر واضحاً من الناحية القانونيةمبدأ قانوني، فقالوا ليس هناك تجديد بالمعنى الصحيح وإنما هنالك شبه 

، بيروت،  منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات، الجزء الثالث، عمليات المصارف، الكامل في قانون التجارة،إلياس ناصيف
  .٤٩٩.ص
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وبالعودة إلى نصوص المواد القانونية التي تناولت تصحيح الحساب الجاري نجد أن المواد     

) ٤٠٨( من القانون الموحد لدول التعاون الخليجي و) ٤٤٥( من قانون التجارة األردني و١١٣/٣

مارات قد جاء فيها مصطلح الخطأ بينما استعمل المشرع المصري من قانون المعامالت التجارية لإل

من المشروع مصطلح الغلط، ونرى أن المشرع ) ٤٠٨(والفلسطيني في المادة ) ٣٧٦( في المادة

فالغلط عيب من عيوب اإلرادة ستخدامهما مصطلح الغلط، باصواب ال جانباالمصري والفلسطيني 

، أما الغلط الالحق )أي لحظة فتح الحساب الجاري( لالتفاق ويؤخذ به إذا كان سابقاً أو معاصراً

لالتفاق فال يعتبر عيباً من عيوب الرضا، لهذا كان من األفضل واألجدر قانوناً استخدام مصطلح 

   .الخطأ سواء كان متعمداً أم غير متعمد

 erreur pentane our( ويفرق الفقهاء في مجال الغلط بين الغلط التلقائي أو الغلط البسيط    

erreur simple ( وهو الذي ال يتسبب في قيامه أحد ينزلق إليه الشخص من تلقاء نفسه وبين الغلط

  ٥٦".الناشيء عن التدليس

بعض التشريعات استخدمت مصطلح (يقصد بهذين المصطلحين المترادفين : السهو-اإلغفال-ب

عدم )  كالتشريع األردنيالسهو كالتشريع المصري، وبعضها اآلخر استخدم مصطلح اإلغفال

، في حين كان من الواجب عليه أن يقيده في عميلقيام المصرف بإجراء قيد ما في حساب ال

 أغفل أو سها عن خير لقيدها في حسابه، ولكن األمصرف بأداء دفعة للعميلحسابه كأن يقوم ال

  . السابق ذكرهخطأذلك واإلغفال يعتبر صورة من صور ال

 بسحب مبلغ من الحساب، فيقيد المصرف عملية السحب ألكثر عميلأن يقوم المثالها : التكرار .ج

 أن يطلب من المصرف تصحيح ما وقع فيه من غلط، نجد أن التكرار عميلمن مرة، هنا لل

  .يندرج أيضاً تحت صور الغلط

                                                 
  .٣٣٨.أنور سلطان،المرجع السابق، ص.د. 56
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المقصود بالتزوير هنا تغيير الحقيقة في موضوع الورقة أو المستند، فيشترط في : التزوير .د

التزوير تغيير الحقيقة في مستند موجود من األصل أو بكتابة أو بإنشاء مستند به معلومات تخالف 

 -:الحقيقة، ويتضح لنا معنى التزوير من خالل ما جاء في نصوص المواد القانونية التالية

التزوير هو تحريف مفتعل :" ١٩٤٩من قانون العقوبات السوري لسنة ) ٤٤٣( جاء في المادة    

لحقيقة في الوقائع والبيانات التي يراد إثباتها بصك أو مخطوط يحتج بهما، يمكن أن ينجم عنه ل

  ".ضرر معنوي أو مادي أو اجتماعي

عرفت التزوير كما ٥٧المطبق في الضفة الغربية،من قانون العقوبات األردني ) ٢٦٠(المادة و

ادة سابقة الذكر حرفياً عن قانون عرفه المشرع السوري حيث يبدو أن المشرع األردني نقل نص الم

 فيشترط كي نقول بوجود التزوير تغيير الحقيقة في صك أو مخطوط، فالتزوير ،العقوبات السوري

عبارة عن تغييير للحقيقة فإذا كان المحرر ال يشتمل على شيء يغاير الحقيقة فال تزوير، والتزوير 

اب الجاري، ينصب على تغييير الحقيقة الذي نتحدث عنه هنا كسبب يجيز رفع دعوى تصحيح الحس

في موضوع الصك، حيث ال يهم نوع الصك الذي يقع فيه التزوير، فيجوز أن يكون سنداً أو دفتراً 

أو خطاباً أو عريضة أو غير ذلك كما ال يوجد ما يمنع من وقوع التزوير في الرسائل التلغرافية أو 

   .الفاكس

 أحدها إلى طلب تصحيح الحساب الجاري سواء أكان الطلب األسباب المذكورة أعاله قد يؤدي    

  .من المصرف مباشرة أم باللجوء إلى القضاء
  

                                                 
  .١٩٦٠، لسنة )١٦(قانون العقوبات األردني، رقم . 57
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  هل يجوز طلب التصحيح في حالتي الغش والتدليس؟؟؟

 إلى أنه يجوز أن يجري التصحيح عندما يكون القبول بالرصيد النهائي قد شابه  رأيذهب    

لب واضحاً ومبيناً به نوع الغش أو الخداع الذي أدى إلى  ويشترط هنا أيضاً أن يكون الط،الغش

  .٥٨الوقوع في الغلط 

، ونرى أنه باستطاعة مصرفيندر أن ينشأ هذا العمل عن جهل المحاسب أو موظف ال     

المصرف منع مثل تلك األعمال باتباع أنظمة سليمة للرقابة الداخلية، ويتم الغش عن طريق حذف 

 أو تغيير تلك العمليات، وفي مثل هذه األعمال تكون مصرفالت ووثائق الأو إلغاء عمليات من سج

احتمالية اكتشاف االحتيال أو التالعب بها ضئيلة لكونها تصدر عن إرادة وتآمر مدبر قد يكون 

، وهذا يسمى تواطأ وقد يترتب عليه مسؤولية جزائية، وبالتالي فمن المنطق أن يطلب محكماً

تجيز طلب تصحيح ) الغش والتدليس(ة إلمكانية اعتبار تلك األعمال  وبالنسب.تصحيح الحساب

الحساب نجد المشرع األردني لم يقم بحصر األسباب التي تجيز طلب التصحيح وذلك بذكره لعبارة 

خطأ أو إغفال أو تكرار أو غير ذلك من التصحيحات، كما أن القانون الموحد االسترشادي لدول 

تلك األسباب بحيث ذكر بعض األسباب على سبيل المثال وهذا بدليل التعاون الخليجي لم يحصر 

  ).أو غير ذلك من األخطاء(عبارة 

 أن الغش والتدليس يعدان من األسباب المقبولة لطلب تصحيح الحساب الجاري متى     ترى الباحثة

القاهرة  بما جاء في حكم محكمة وتأكد هذا الرأي ،ترتب عليهما وقوع أحد طرفي العقد في غلط

متى تمت مراجعة الحساب الجاري وإقراره والمصادقة على رصيده سواء أكان هذا "االبتدائية 

الرصيد نهائياً أم دورياً، لم يجز بعد ذلك ألي من طرفيه طلب إعادة النظر فيه، وذلك احتراماً 

                                                 
إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثالث،عمليات المصارف، منشورات بحر المتوسط ومنشورات عويدات، بيروت ، .د. 58

  .٥١٩.ص
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يح هذا الحساب التفاق الطرفين ونزوالً على قوته الملزمة لكل منهما، وإنما يكون أليهما طلب تصح

  ٥٩....".إذا كان قد شاب تصديقه غش أو تدليس أو غلط

 لوجود الغش أو     يتضح من الحكم المذكور أعاله أنه يجوز طلب تصحيح الحساب استناداً

 وذلك بسبب العالقة الموجودة بين الدين األصلي وبين المفرد الحسابي الذي ؛التدليس في الحساب

يجوز بالرغم من المصادقة النهائية على : "األصلي، كماهناك من قاليستند في وجوده إلى الدين 

  :رصيد الحساب أن ينازع في صحته أحد الطرفين وذلك في حالتين استثنائيتين

، ويشترط لقبول التصحيح عندما تكون المصادقة قد شابها غش أو تدليس أو غلط: الحالة األولى

 ومؤسساً على أسباب جدية ومبيناً به نوع الغلط أو في هذه الحالة أن يكون الطلب واضحاً محدداً

  .التدليس كالترك أو التزوير أو القيد المزدوج

  ٦٠".فتتعلق باألخطاء المادية البحتة في الحساب: أما الحالة الثانية

 كان يفترض تقييدها على معتمدقد يقع الخطأ من المصرف، بسبب قيامه بتقييد مبالغ على ال   ف

 دفعة في الحساب ويقيدها المصرف بمبلغ أقل مما قام معتمدن يدفع الر، أو أآخ معتمدحساب 

 أننا نجد ، أيعميلإضافية غير صحيحة على حساب البدفعه، أو أن يقيد المصرف مبالغ  معتمدال

تنتج عن الخطأالمصرف قد يرتكب أخطاء وفي ) طرح أو جمع أو ضرب(لعمليات الحسابية  في ا

 ديناراً ٩٥سابات وما شابه كأن يتم تسجيل فاتورة شراء على الحساب بمبلغ ترحيل أو ترصيد الح

  . ديناراً، وقد تكون أخطاء كتابية مثل قيد عملية ما مرتين٥٩بدالً من 

    وهذه األخطاء المادية التي تقع في حسابات العمالء، عبارة عن أخطاء في األرقام أو الكتابة 

  .لى المصرف تصحيحها متى وقعتوهي ال تؤثر في العقد ويتعين ع

                                                 
  . . .١٥٠. ، ص٢ ٦،المجموعة الرسمية، لسنة١٩٦٢ إبريل لسنة ٥حكم محكمة القاهرة االبتدائية، 59
   .٣٤٣.،الدار الجامعية، بيروت، لبنان، ص١٩٩١،العقود وعمليات البنوك التجارية،  لسنةعلي البارودي،لقانون التجاري.د.60
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ال يؤثر في العقد مجرد الغلط في الحساب  :"من القانون المدني األردني) ١٥٥( جاء في المادة    

، فالغلط المادي في الكتابة أو األرقام ال يمنع من طلب تصحيح "أو في الكتابة وإنما يجب تصحيحه

تصحيحه، ويسري هذا الحكم على العقود بوجه ذلك الغلط، فهو غلط مادي ال يؤثر في العقد ويتعين 

  ٦١.عام

  

   في الطعن في صحة مصادقته على الحسابعميلحق ال: المطلب الثاني

إن الرضا كي يعتد به البد وأن يكون خالياً من كل العيوب، فإذا شاب الرضا عيب ما كاإلكراه     

 يكون صحيحاً فلو فرضنا أن مثالً فال يعد صحيحاً كما أن الرضا الصادر من ناقص األهلية، ال

الحساب لشخص قاصر وقام هذا القاصر بالتوقيع على الكشف المرسل إليه بالموافقة فإنه ال يعتد 

بتلك الموافقة ، ألن الموافقة على األعمال التي تعود للقاصر أو ناقص األهلية تكون للولي أو 

  .حساب إذا كان الحساب لم يغلق بعدالوصي عليه، وبالتالي يكون للولي أو الوصي طلب مراجعة ال

يوقف الحساب الجاري ويصفى في آجال  "من قانون التجارة األردني)١١٣(تنص المادة 

  ".االستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب العرف المحلي، وإال ففي نهاية كل ستة أشهر

ساب مؤقتاً أثناء يجوز وقف الح :"من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) ٣٩٧( وتقضي المادة

سيره لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التي يتفق عليها الطرفان أو يحددها القانون، 

ويكون لكل طرف أن يتصرف في رصيد الحساب الدائن الذي قد يظهر عن الوقف المؤقت في أي 

  .وقت ما لم يتفق على غير ذلك

إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً بين  :"أعالهمن المشروع المذكور ) ٤٠٣(وجاء في المادة 

مصرف وطرف آخر، اعتبر الحساب مقطوعاً في نهاية السنة المالية للمصرف وال يعتبر هذا 

                                                 
 .١٠٣.أنور سلطان، مصادر االلتزام في القانون المدني األردني، مرجع السابق، ص.د. 61
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القطع قفالً للحساب، وإنما يظل الحساب مفتوحاً ويرحل رصيده إلى نفس الحساب الذي يستأنف 

  .حركته في اليوم التالي لوقفه

 يطعن في صحة مصادقته على نتيجة كشف الحساب وعلى ما جاء فيه  ال يستطيع أنلعميل وا

من بنود إذا كان قد قبلها بكامل إرادته ولم يعتريها أي عيب من عيوب اإلرادة كالغلط أواإلكراه أو 

 في غلط حمله عميلفإذا وقع ال. الغش أو التغرير وغيرها من العيوب التي قد تعتري إرادة الشخص

، فإن هذا الغلط ال يحرمه من حقه في تصحيح ما وقع من المصرف كشوفات على االعتقاد بصحة

   .خطأ

 فيما سبق أن الحساب الذي تمتنع مراجعته وإعادة النظر فيه، هو الحساب النهائي ذكرت الباحثة 

، سواء كان هذا الرضاء باتفاق طرفي نتيجة رصيده التي تلزم طرفيهالذي تم غلقه واستخراج 

 القضاء، وبالعودة لماهية الوقف أو القطع الدوري للحساب نجد أنها عبارة عن الحساب أو بحكم

عمل ميزان مؤقت، يكشف عن مركز طرفيه من حيث الدائنية والمديونية وهذا الوقف المؤقت ال 

أنه يجوز طلب مراجعة الرصيد الناتج عن هذا وعليه ترى الباحثة يعني ختام الحساب الجاري، 

 ليس رصيداً ختامياً للحساب ولكن يمكن إعمال هذا الحظر على الرصيد المؤقت الوقف باعتبار أنه

  :في حالتين

إذا تم قبول الرصيد من قبل طرفي الحساب، سواء أكان القبول صريحاً أو ضمنياً بحيث خلصا  -١

  .معاً إلى صحة ما جاء في الكشف من قيود

تج إلى مرحلة جديدة كي إذا حصل عدم متابعة للحساب الجاري وعدم نقل الرصيد النا -٢

  . يستأنف سيره بالحساب

 الحساب الجاري عندما يصبح جامداً، بحيث مصرففقد جرت العادة المصرفية على أن يغلق ال    

تتوقف حركته فال مدفوعات وال سحوبات فيه باعتبار أن هذا يوضح اإلرادة الضمنية للعميل 
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 جرى العرف كما " .يهلمدة التي اتفق عليها طرفبإغالق الحساب، ولو كان هذا األمر قبل انتهاء ا

 بإرساِل كتابٍ بالبريد مصرفوهنا يقوم ال٦٢،"يوما) ٩٠(  على تحديد هذه المدة بـيالمصرف

تسديد ، يعلمه فيه بحالة الرصيد إن كان مديناً أو دائناً وإذا كان مديناً يطلب إليه عميلالمسجل لل

  .الدين وبأنه أغلق الحساب

 المصرفعار على العنوان المحدد في عقد فتح الحساب يعد منتجاً آلثاره، وال يلزم وإرسال اإلش

 للكتاب،  ومن تاريخ هذا اإلرسال لكتاب اإلشعار تبدأ بالسريان المدة المحددة عميلبإثبات استالم ال

من حق البنك طبقاً لشروط عقد :"وقد جاء في قرار تمييز حقوق. إلقامة دعوى تصحيح الحساب

اب الجاري، إيقاف الحساب بالتاريخ الذي يحدده البنك سواء بانتهاء األجل المحدد أو قبل الحس

  ٦٣.ذلك

هناك من ذهب إلى أن القضاء والفقه يرفضان إعادة مراجعة أي حساب إذا ما تمت تسويته     

عته ، ويرون أن الحساب الختامي المقفول نهائيا يمتنع طلب مراجياً أم قضائياًبشكل نهائي رضائ

  ٦٤.وإعادة النظر فيه، أما إذا كان الحساب لم يقفل بعد فإنها تجوز مراجعته

صحة هذا الرأي تطبيقاً لمبدأ احترام إرادة الطرفين في التسوية الرضائية واحترام     ترى الباحثة 

دة ولكن القضاء والفقه لم يتناوال حالة وجود إرا. قوة الشيء المقضي به في حالة التسوية القضائية

 أحد عيوب اإلرادة كاإلكراه أوالتغرير أو ة العميل إذا شاب إرادهمعيبة ألحد طرفي الحساب، وأن

الغلط ، فإن المنطق والعدالة تقضيان بأن ال يسقط حقه، وبالتالي يكون من حقه طلب إعادة النظر 

  . في الحساب ومراجعته من جديد

                                                 
  .٢١.ناصر علي حجاوي، الجوانب القانونية والعملية لحساب الجاري مدين،المرجع السابق، ص. 62
  .٢٦١٩. ، ص١٩٩٥، مجلة نقابة المحامين األردنيين لعام ) ٦٨/٩٥(مة التمييز األردنية رقمقرار محك. 63
  .١٧٧.، مطبعة الجامعة األردنية،  ص١٩٩٨عبد اهللا أنور دنون ، أحكام الحساب الجاري طبقاَ للقانون األردني،.ر. 64
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 القضية طلب العميل مراجعة الحساب بقوله أنه في :"كما جاء في قرار محكمة النقض الفرنسية     

يطلب مجرد تعديل بعض الفوائد المقيدة فيه، بسبب المغاالة فيها والنظر في بعض المفردات التي 

قيدت قبل موعدها أو بعده بوقت طويل، فرفضت محكمة النقض ادعاءه وقالت إن طلب مراجعة 

يده عناصر التقدير التي تمكنه من التحقق من الحساب كله غير مقبول، ألن العميل قد كانت تحت 

صدق البيانات المدونة للجانبين الدائن والمدين من حسابه وأن يبدي في مواجهته كل تعليق أو 

اعتراض، هذا العميل لم يبد أي اعتراض أو احتجاج بل إنه في االخطارات التي كان يرسلها إليه 

ا وكان يعطيه مخالصة نهائية، وبال تحفظ عن كل البنك يخطر البنك بموافقته على صحة بياناته

العمليات الواردة في المستخرجات والكشوف التي كان يرسلها البنك، ولهذا فإن دعوى تعديل بعض 

من قانون ) ٥٤١(القيود تكون غير مقبولة بوصفها لم ترد في التعداد الحصري الوارد بالمادة 

 ٦٥".المرافعات

إعادة النظر في الحساب غير جائزة متى كان الحساب قد أقفل ن     يتضح من القرار السابق أ

،  على ما يتسلمه من كشوف خاصة بالقيود الواردة في الحسابعميلنهائياً، وكان هناك موافقة من ال

ومن خالل تفسير الحكم المذكور أعاله يمكن استخالص حكم آخر بمفهوم المخالفة بأن إعادة النظر 

ة متى كان الحساب مفتوحاً ولم يقفل بعد، فمن حق العميل طلب إعادة في الحساب الجاري جائز

النظر في الحساب بشرط أن ال يكون قد وافق على ما تسلمه من كشوفات خاصة بالقيود الواردة في 

  .الحساب سواء صراحةً أم ضمناً

اج الرصيد إذا كان من غير الجائز طلب مراجعة الحساب إذا تمت تسويته نهائياً وتم استخر    و

النهائي فهل هذا ينطبق أيضاً على الوقف أو القطع الدوري للحساب بحيث يمتنع مراجعته وإعادة 

  .لذا سيكون الوقف أو القطع الدوري موضوع دراسة في هذا المطلبالنظر فيه؟ 

                                                 
  ..٤٠١. دار النهضة العربية، الحاشية، صعلي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية،.د.نقالً عن 65
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 الحساب صراحةً أو ضمناً ال يجوز له بعد ذلك أن يأتي ويطلب إعادة النظر عميلمتى قبل ال    

 الحساب مرة أخرى، كما ال يجوز طلب مراجعة الحساب متى لم يتم استئناف السير بالحساب في

بحيث تكون نتيجة الحساب والحالة هذه نهائية وينطبق الحظر بعدم جواز طلب إعادة النظر في 

الحساب المقفول بشكل نهائي، وهذا القول هو ذاته ما ينطبق في حال عدم نقل الرصيد الناتج إلى 

لة جديدة بالحساب، باعتباره أيضاً نهائيأ ولكن كان من الممكن طلب إعادة النظر في ذلك مرح

الحساب متى نقل إلى مرحلة جديدة واستأنف سيره بالحساب بحيث يعد الحساب هنا ال يزال قائماً، 

مما ينتفي معه حظر طلب إعادة النظر في الحساب الجاري، أي أن الرصيد الناتج عن الوقف 

  .ت للحساب الجاري يجوز طلب تصحيح بعض مفرداته وإعادة النظر فيهالمؤق

 في مصرف للمساءلة الجنائية إذا تصرف بناء على الغلط الحاصل من العميلوقد يتعرض ال    

  :حسابه، هذا األمر يثير سؤاالً هاماً في هذ المجال هو

من قانون العقوبات ) ٤٢١( عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد طبقاً للمادةعميلهل يسأل ال

   كشف حسابه؟؟؟ بيانات الوارد فيخطأ إذا تصرف بناء على ال)١٩٦٠(لسنة) ١٦( األردني رقم

دينار أردني، وقام ) ٥٠٠٠( بمبلغ قدره عميل مدين للمصرفإذا جاء في الكشف مثالً أن ال    

بلغ من المصرف  بصرف شيك لتاجر بقيمة ذلك المبلغ،  وعندما أراد التاجر سحب المخيراأل

 قد عميل لسحبه شيكاً دون رصيد، بمعنى هل يعد العميلرفض لعدم وجود رصيد، فهل يضار ال

      من قانون العقوبات األردني؟ ) ٤٢١(أصدر شيكاً دون رصيد وفق المادة 

 ال يفي بقيمة مصرف لشيك ال يتوافر له رصيد، أو كان الرصيد المتوفر لدى العميلإصدار ال    

من قانون العقوبات األردني للمساءلة عن جريمة إصدار ) ٤٢١( طبقاًَ للمادة عميل يعرض الالشيك

 ولكن يجب إلعمال حكم هذه المادة القصد الجنائي لدى العميل، أي سوء النية شيك بدون رصيد،

ثة أن وهي تكفي لقيام القصد الجنائي العام، وهذا القصد هو ما ال يتوافر لدى العميل، لذا ترى الباح
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األخير ال يعتبر مرتكباً لجريمة إصدار شيك بدون رصيد لعدم توافر القصد الجنائي ذلك ألن المراد 

بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة المذكورة أعاله، انصراف 

د للدفع، أو بعلمه نية الساحب عند تحرير الشيك إلى عدم دفع قيمته سواء لعدم وجود رصيد قائم مع

  .بأن األمر يقف عقبة في سبيل دفع قيمة الشيك يوم االستحقاق

إن المراد بسوء النية التي هي ركن من أركان الجريمة " جاء في حكم لمحمكة التمييز األردنية    

من قانون العقوبات هي إنصراف نية الساحب عند تحرير شيك ) ٤٢١(المنصوص عليها في المادة 

دفع قيمته، سواء لعدم وجود رصيد قائم معد للدفع، أو بعلمه بأن األمر يقف عقبة في سبيل إلى عدم 

  ٦٦."دفع قيمة الشيك في يوم االستحقاق
  

  ؟عميلإذاً كيف يسأل المصرف في هذه الحالة وهو الذي أخطأ في رصيد ال

 قد عميلإذا كان ال لذا ، ملزم بالوفاء بقيمة الشيك وامتناعه عن الوفاء غير قانونيلمصرفا     

، يستطيع أن يدرأ عن قيود حسابه الجاريفي مصرف  الحاصل من الخطأأصدر الشيك بناء على ال

نفسه جريمة إصدار شيك بدون رصيد بأن يدفع المبلغ المكتوب بالشيك خالل األيام العشرة من 

وملزم بالتعويض، ألنه مسؤول عن الخطأ الواقع منه،  بالتعويض مصرفالمطالبة، ثم يرجع على ال

ذلك أن المصرف عندما ينفذ أحد عقود خدماته المصرفية يتعرض للمسؤولية المدنية سواء أكانت 

مسؤولية عقدية أم تقصيرية، وهذه المسؤولية تقوم على أساس الخطأ والضرر وال يستطيع أن يدرأ 

ئد على العميل، أو أثبت عن نفسه المسؤولية إال إذا نفى عالقة السببية بين خطئه وبين الضرر العا

أنه لم يخطئ أساساً، فإذا لم يثبت يسأل كشخص معنوي على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال 

                                                 
عثمان التكروري، الوجيز في شرح القانون التجاري،الجزء . نقالًد، ٢٠٨٢، صفحة ١٩٨١، مجلة النقابة، لسنة ١١٢/٨١تمييز جزاء . 66

  ..٢٤٤.، ص٢٠٠األوراق التجارية، الطبعة الثانية،، الثالث
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تابعه إذا وقع الخطأ من قبل أحد موظفيه، ويسأل مسؤولية شخصية إذا كان الخطأ قد صدر عن 

  .وكيله أو ممثله القانوني
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  المبحث الثاني

  ره على دعوى تصحيح الحساب الجاريالحجز على الرصيد المؤقت وأث

  

يعد الحجز القضائي لدى المصارف من أكثر الوسائل القانونية المتوافرة سهولة للدائن كونه      

يستطيع من خالله التأثير على مركز مدينه، وكونها األكثر سرعة واألقصر في اإلجراءات، فالحجز 

ع في وفاء ما عليه من ديون خوفاً على على أموال المدين لدى المصرف يدفع به إلى اإلسرا

  .مركزه التجاري

 إلى مصارففي الضفة الغربية يتمثل السند األساسي للمدين في الحجز على أموال مدينه لدى ال    

) ٢٩٢( الملغى بموجب المادة ١٩٥٢لسنة ) ٤٢(قانون أصول المحاكمات الحقوقية األردني رقم 

 والذي تناول ٢٠٠١لسنة ) ٢(التجارية الفلسطيني رقم من قانون أصول المحاكمات المدنية و

  ).٢٧٣-٢٦٦(موضوع الحجز في المواد من 

إذا كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين  :"من القانون المذكور أعاله) ٢٧٣(جاء في المادة     

أو لدى الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً، وعليه بيان األموال الموجودة للمدين بحوزته 

المستحقة للمدين، على أن يوقع محضراً بذلك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك األموال إال بقرار 

من المحكمة المختصة، وفي حال قيام الشخص الثالث بالتصرف في األموال المحجوزة أو تبديدها 

  ".يكون ضامناً لقيمتها

المستدعي بلجوئه إلى قاضي األمور وقد يتم إيقاع الحجز التحفظي قبل إقامة الدعوى من قبل      

المستعجلة شريطة إقامة الدعوى خالل ثمانية أيام من تاريخ قرار الحجز، وإال اعتبر قرار الحجز 

  . كأن لم يكن، ويمكن إيقاع الحجز أثناء السير في الدعوى أو عند تقديمها
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عب القيام بها وهذا نظراً عملية إلقاء الحجز على الحساب الجاري القائم ولم يوقف أو يغلق من الص

لتعارض الحجز مع مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري، فال يمكن خالل سير الحساب أن يظهر 

الطرف الدائن والطرف المدين، ولكن الرصيد الذي يظهر لحظة قفل الحساب نهائياً ال خالف فيها، 

القول ينطبق على الرصيد إذ أنه من الجائز إيقاع الحجز على الرصيد الناتج عنه، ولكن هل هذا 

 أي إمكانية الحجز على رصيد الحساب الجاري ؟المؤقت الناتج عن وقف أو قطع الحساب دورياً

، وهذا الحجز قد يكون له أثر على دعوى تصحيحيح الحساب الجاري )المطلب األول(المؤقت 

  ).المطلب الثاني(

  

  ري المؤقتمدى إمكانية الحجز على رصيد الحساب الجا: المطلب األول

نبحث في إمكانية الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري من خالل دراسة هذا الموضوع 

  :في كل من التشريعات والقضاء والفقه في البلدان العربية على النحو اآلتي

  موقف التشريعات: أوالً

 ، الجاري لم يأت نص يجيز توقيع الحجز على الرصيد المؤقت للحسابالقانون األردنيفي     

فالرصيد الذي يظهر من الوقف المؤقت، ال يعتبر مستحقاً وقابالً لألداء، باعتبار أن الرصيد النهائي 

الذي يظهر بعد اإلغالق وإقفال الحساب، هو وحده الذي يعتبر ديناً مستحقاً وقابالً لألداء وفقاً لنص 

  .من قانون التجارة األردني) ١١٢ و١٠٦(المادتين 

يجوز لدائن أحد طرفي  :"من قانون التجارة الجديد) ٣٧٣ (المادةص المشرع في في مصر ن    

الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفي هذه 

الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه 

  "جزوقت توقيع الح
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المادة المذكورة أعاله أجازت توقيع الحجز أثناء سير الحساب الجاري على الرصيد الدائن     

لمدينه وقت توقيع الحجز، فأوضحت آلية معرفة القدرالمحجوزعليه أثناء سير الحساب بحيث يجري 

سير الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتً للحساب كي يجمد القدر المحجوز عليه أثناء 

  .الحساب وبعد ذلك يستأنف الحساب سيره

يجوز لدائن أحد طرفي الحساب ):" ٤٠٥ (المادةوجاء في مشروع قانون التجارة الفلسطيني في 

الجاري توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، وفي هذه 

ؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً م

  ٦٧".وقت توقيع الحجز

أما في لبنان ففي إطار سرية المصارف، ال يجوز توقيع الحجز لدى ثالث على حسابات     

 المصرفية سواء أكانت حسابات ودائع أو حسابات جارية، فطبقاً للمادة الرابعة من قانون معتمدينال

 يجوز إلقاء أي حجز على األموال والموجودات المودعة لدى ال:" ١٩٥٦سرية المصارف لعام 

فتوقيع حجز ما للمدين لدى ". المصارف المشار إليها في المادة األولى إال بإذن خطي من أصحابها

 لإلدالء بما في ذمته ، وهذا يشكل عائقاً مصرف للعميلالغير ال يكون إال بالموافقة الخطية من ال

من القانون على جواز االتفاق المسبق بمناسبة أي من ) ٥( فقد نصت المادةأمام إيقاع الحجز، لذا

العقود التي يبرمها العميل مع الغير على إعطاء اإلذن وفي هذه الحالة ال يجوز الرجوع في اإلذن 

  ٦٨".إال بموافقة جميع األطراف المتعاقدة

ير جائز استناداً للسرية المصرفية  غوفقاً للتشريع اللبنانيفإيقاع الحجز على الرصيد المؤقت      

  . التي نص عليها قانون سرية المصارف

                                                 
  )٣٧٣( قد نقلوا عن المشرع المصري نص المادة يبدو من نص المادة المذكورة أن واضعي المشروع. 67
  ..٣٥٣.هاني دويدار،النظام القانوني للتجارة،المرجع السابق، ص.د. 68
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ومع ذلك يجوز لدائن أحد -٢:" من قانون التجارة) ٣٩٨(أما في الكويت فقد جاء في المادة     

طرفي الحساب توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز، وفي 

 المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتاًَ للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع هذه الحالة يجري

  .الحجز

في حالة االتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن أثناء سير الحساب،     و

  ".ال ينفذ الحجز إال بالنسبة إلى الرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عند إقفال الحساب

 خالل المادة المذكورة أعاله أن التشريع الكويتي أجاز الحجز على رصيد الحساب يتضح من

  .الجاري المؤقت
   

  موقف القضاء: ثانياً

بداية أقرت المحاكم المختلطة عدم جواز حجز ما للمدين لدى الغير :  موقف القضاء المصري-أ

اء تأثر باالنتقادات التي  لكن القض٦٩. في الحساب، تطبيقاً لقاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري

وجهت له لذا حاول التوفيق بين مبدأ عدم جواز تجزئة الحساب الجاري وبين مصلحة الدائنين، 

فاستند إلى التوسع في فكرة الغش فقضى بأن الحساب إذا كان غير محدد المدة يكون وسيلة لغش 

إلعالن الحجز، فيستعمل الدائنون الدائنين، لذلك يستطيع الدائنون الحجز على الرصيد المؤقت التالي 

حق مدينهم في طلب قفل الحساب وتسويته وبعد قفله لهم حق توقيع الحجز على الرصيد وقد ألغي 

   ٧٠.هذا الحكم ألن طلب قفل الحساب حق لطرفيه فقط وال يجوز للدائنين استعماله

 إلى فكرة الغش، وآخر ما توصل إليه القضاء في مصر إقرار مبدأ صحة الحجز دون التجاء    

 عندما تتلقى إعالن الحجز على الحساب تقوم بقطع الحساب، كي يظهر مصارففأصبحت ال

                                                 
  .٤٤٥. ، ص١٩٨٢علي جمال الدين عوض، الوجيز في القانون التجاري، القاهرة، مطبعة دار النهضة العربية، .د. 69
  ..١٩٢. ، ص٢٠٠٣ لقانون البنك المركزي والنقد المصرفي ، االسكندرية، عبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك، شرح تفصيلي. د. 70
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، فإن الحجز يكون غير ذي موضوع فال يعتد به مصرفالرصيد فإذا كان الرصيد في صالح ال

 يقوم بتجميد لمصرف، فإن اعميل مدين لللمصرفويستمر الحساب، أما إذا تبين من الرصيد أن ا

لحساب حتى تتخذ المحكمة قرارها بشأن الحجز، كما ذهب القضاء في مصر إلى تقرير مسؤولية ا

 إذا ترك الحساب الجاري يسير بطريقة عادية بعد إعالنه بتوقيع الحجز بحيث يسمح مصرفال

   ٧١.لعميله المحجوز عليه بتفريغ الحساب فال يتبقى له رصيد دائن عند قفل الحساب

   :رنسي موقف القضاء الف-ب

ال يجيز إيقاع الحجز على رصيد الحساب الجاري المؤقت حيث جاء كان القضاء في بداية األمر 

إن حجز ما للمدين لدى الغير ال يقع إال على األموال التي تكون :"في حكم لمحكمة النقض الفرنسية

ة، فإنه ال مملوكة للمدين والتي يستطيع التصرف بها وحيث إن الحساب الجاري غير قابل للتجزئ

يجوز لدائن أحد الطرفين إلقاء الحجز على الحساب ويخرج القيم الموجودة فيه عن التخصيص الذي 

أعدت له بموجب االتفاق وكل ما يجوز له هو االدعاء على الرصيد النهائي الذي قد يكون لصالح 

 ساب عامةًزء من الحساب أو على الحمدينه بعد قطع الحساب وتسويته، لذا فإن الحجز على ج

  ٧٢".يكون حجزاً غير صحيح ويتعين على البنك اعتباره عديم األثر

وتعرض هذا االجتهاد لنقد شديد باعتبار أن التمسك به فيه إهدار لحقوق الدائنين وتمكين للمدين     

من اإلضرار بهم، ذلك أن المدين قد يلجأ إلى تهريب أمواله بإدخالها في حساب جار باعتبار أنه ال 

ز الحجز عليها قبل إقفال الحساب وإنهائه، وتأثر القضاء بهذا النقد وأخذ يتلمس األسباب التي يجو

بأن الحساب الجاري : تبرر صحة الحجز على الحساب الجاري فاستند إلى فكرة الغش بحيث قال

 لعدم غير محدد المدة، يكون وسيلة لغش الدائنين وبالتالي أجاز الحجز على الرصيد المؤقت استناداً

جواز تقييد الشخص بااللتزام لمدة غير محددة كما أجاز للدائن قفل الحساب بإرادته المنفردة، وذلك 
                                                 

  . .١٩٣.عبد الفتاح مراد،المرجع السابق، ص. د. 71
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 عن طريق الدعوى غير المباشرة، كي يستطيع إيقاع الحجز على عميلباستعمال حق مدينه ال

  ٧٣.الحساب بعد قفله

وق المدين صاحب الحساب يجوز للدائن استعمال حق:"جاء في قرار محكمة استئناف باريس    و

بطريق الدعوى غير المباشرة وذلك بأن يطلبوا إقفال الحساب إذا كان على األخص غير محدد المدة 

  ٧٤".ومن ثم إلقاء الحجز لدى ثالث على رصيده الدائن الذي يصبح بعد اإلقفال نهائياً ومستحقاً

لجاري تسمح بإقفال مؤقت للحساب إذا كانت اتفاقية الحساب ا"كما جاء في قرار آخر لهذه المحكمة 

في كل فصل، فإن الرصيد المؤقت للمدين الذي يظهر عند اإلقفال الفصلي يعتبر قابالً للحجز 

خاصة إذا كان الحساب لمدة غير محددة، وذلك باعتبار أن مثل هذا الحساب يعتبر وسيلة لغش 

  ٧٥". يظهر فور تبليغهالدائنين، مما يجيز لهؤالء إلقاء الحجز على رصيده المؤقت الذي

وحسمت محكمة النقض الفرنسية األمر بالعدول عن قضائها الذي ال يجيز إيقاع الحجز على     

الرصيد الدائن "  فقضت١٩٧٣/ ١٣/١١رصيد الحساب الجاري المؤقت في حكم لها صدر بتاريخ 

جز عليه من قبل للعميل أثناء سير الحساب الجاري يعد عنصراً في ذمته المالية، بحيث يجوز الح

 غير حال، إذ أن الحجز ال يمنع أصالً للحقوق لشخصيين للعميل وإن كان يمثل حقاًالدائنين ا

المؤجلة أو المعلقة على شرط، ومن ثم يتم تجميد الحساب وال يسمح بحركته بعد الحجز بصورة 

  ٧٦"تعدل من الرصيد المحجوز عليه

                                                 
 .٤٢٦.جع السابق، صعبد القادر العطير،الوسيط في شرح القانون التجاري،المر.د. 73
  .١١٣ داللوز صفحة ١٩٤٩ تشرين الثاني، ٩استئناف . 74
  .، غازيت القصر١٩٣٨ كانون الثاني ، ٢٧ ، صادر بتاريخ ١٠١،٢/١٩٣٨قرار رقم . 75
راسات كلية الد-سعدون ناجي القشطيني، جامعة آل البيت. عودة سليمان أبو جودة،الحساب الجاري في  التشريع األردني، إشراف د. ر. 76
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أن القضاء الفرنسي قد عدل عن رأيه السابق : منهاالقرارات القضائية المذكورة أعاله يظهر     

والقائل بعدم جواز الحجز على الرصيد المؤقت للحساب، فأجازه معلالً هذا حتى ال يكون الحساب 

  .الجاري وسيلة تساعد المدين على غش الدائنين، خاصة إذا كان الحساب غير محدد المدة

السابقة، بحيث ال يمتنع الوفاء بقيمة شيك صدر فيفترض عند تجميد الحساب تصفية العمليات      

قبل توقيع الحجز، ويسعى إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة لألطراف المختلفة، ولكن يفترض 

مسؤوالً عن يكون  المصرف فإنأن يكون هذا الشيك قد صدر فعالً قبل تاريخ إيقاع الحجز، وإال 

اب، فإذا كان الشيك سبق يعتبر صرفه صحيحاً، صرف الشيك واألسبقية تكون لمن دخل في الحس

  ٧٧. قدم الحجز على الشيكز فال يتم تنفيذه، وإذا وصال معاًأما إذا وصل الشيك بعد الحج

من قانون التجارة األردني على أن الشيك ) ٢٤٥(المادة نص ذلك في سبب أن ال  الباحثةرىتو    

قابل الوفاء ال تنتقل إلى حامل الشيك إال بعد واجب الوفاء لدى االطالع عليه، لذلك فإن ملكية م

 لصرفه، ووصوله مع الحجز يمنع صرفه باعتبار مقابل الوفاء في الشيك لم ينتقل مصرفتقديمه لل

مسؤولية بموجب توقيع الموظف مصرف بعد إلى حامله فيقدم الحجز، ذلك أنه تترتب على ال

 آثاراً قانونية تحدد مسؤوليته تجاه طالب خير على قرار الحجز وهذا يرتب على األهالمسؤول في

  :الحجز منها

  .اإلقرار بما في ذمته من أموال وأرصدة دائنة تعود للمدين لصالح الدائن - أ

  . بقاء المبلغ المحجوز تحت يده وعلى مسؤوليته-ب

  . منع المحجوز عليه من التصرف بالمبلغ المحجوز عليه ألي سبب كان-ج
  

ذكرت الباحثة سابقاً أن مشروع قانون التجارة الفلسطيني أجاز : طينموقف القضاء في فلس -ج

الحجز على رصيد الحساب الجاري للمدين،  كما منح المشرع في جميع القوانين حق استيفاء دينه 
                                                 

  .٨٣.عودة سليمان محمد أبو جودة،  المرجع السابق، ص.ر. 77
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من المدين بعدة طرق قانونية سواء من مال المدين مباشرة أو من الغير، وهذا من خالل إصدار 

ائية، ويعد الحجز القضائي لدى المصارف من أكثر الوسائل القانونية األحكام والقرارات القض

المتاحة سهولة للدائن وأسرعها، والسند القانوني للحجز القضائي لدى المصارف يتمثل في 

، في ٢٠٠١لسنة ) ٢(نصوص وأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم 

السند األساسي ) ٢٧٣(اردة في الفصل الثاني، وتعتبر المادة الو) ٢٧٣ لغاية ٢٦٦من (المواد 

إذا كان قرار الحجز يتعلق بأموال المدين لدى " إلجازة الحجز لدى المصارف، حيث جاء فيها

الغير فيجري تبليغ ذلك الشخص فوراً وعليه بيان األموال الموجودة للمدين بحوزته أو المستحقة 

لك وينبه عليه بعدم التصرف في تلك األموال إال بقرار من للمدين، على أن يوقع محضراً بذ

المحكمة المختصة، وفي حالة قيام الشخص الثالث بالتصرف في األموال المحجوزة أو تبديدها 

  "يكون ضامناً لقيمتها
  

  :"من القانون المذكوركيفية إيقاع الحجز على أموال المدين فنصتمن ) ٢٦٦(لمادة ونظمت ا

دم طلباً مؤيداً بالمستندات إليقاع الحجز التحفظي على أموال المدين، سواء كانت  للدائن أن يق-١

بحيازته أم لدى الغير قبل إقامة الدعوى أو عند تقديمها أو أثناء السير فيها إلى قاضي األمور 

  .المستعجلة أو المحكمة المختصة بالدعوى

حجوز عليه من عطل وضرر إذا يجب أن يقترن طلب الحجز بكفالة تضمن ما قد يلحق بالم -٢

  .ظهر أن طالب الحجز غير محق في دعواه

يجب أن يكون مقدار الدين معلوماً ومستحق األداء وغير مقيد بشرط، وإذا كان مقدار الدين  -٣

  .غير معلوم عينته المحكمة على وجه التقريب

 والنفقات ما لم يكن المال ال يجوز أن يحجز من أموال المدين إال بما يفي بمقدار الدين والرسوم -٤

  ." المحجوز غير قابل للتجزئة
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يقع الحجز على حساب العميل الشخصي "هناك من قال بشأن الحجز القضائي في فلسطين 

    ٧٨)".الجاري مدين صدفة دائن(الجاري الدائن وعلى 

ان     وترى الباحثة من هذا القول أنه يجوز الحجز على أموال المدين لدى المصرف سواء ك

  .حسابه جاري دائن أم جاري مدين على أن يكون المصرف مديناً للعميل في الحساب الجاري مدين

ولكن هذا ال يغني أبداً عن ضرورة وضع مشروع قانون التجارة موضع التطبيق نظراً ألن     

وجود نص خاص يحكم المسألة أفضل من االستناد إلى نصوص القوانين األخرى من أجل خلق 

  . تبرير إليقاع الحجزأساس أو

  موقف الفقه: ثالثاً

  :انقسم الفقه إلى قسمين فيما يتعلق بهذا األمر بين مؤيد ومعارض له 

ويستند هذا :  ذهب الرأي التقليدي إلى معارضة الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري

ا في ذمته للطرف الرأي إلى أن حجز ما للمدين لدى الغير، يتطلب من المحجوز لديه اإلقرار بم

اآلخر المحجوز عليه، بالرغم من أنه في الواقع ال يوجد حق أو دين أثناء تشغيل الحساب، فيتعذر 

فليس لدائن أحد الطرفين في هذه الحالة . تحديد الدائن من المدين عند توقيع الحجز والحساب مفتوح

 وتوقيع الحجز على هذا سوى االنتظار حتى ميعاد إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي،

الرصيد إذا أصبح مدينه دائناً به للطرف اآلخر، ويبرر أصحاب هذا االتجاه رأيهم باالستناد إلى أن 

حجز ما للمدين لدى الغير يتطلب من الطرف المحجوز لديه اإلقرار بما في ذمته للطرف اآلخر 

ه، ، كما ويذهب أنصار هذا المحجوز عليه، فال يوجد في ذمة المحجوز عليه شيء كي يحجز علي

الرأي إلى القول بأن جواز الحجز على الحساب الجاري أثناء تشغيله بمقدار الرصيد المؤقت الذي 

اري لطرفيه، يكون ألحد الطرفين في لحظة معينة، يخل بالضمانات التي يوفرها نظام الحساب الج
                                                 

، ٢٠٠٧منشورات المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء مساواة، سلطة النقد ودورها الرقابي،أعمال البنوك بين القانون والواقع،.78
  .١٧.ص
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عكس صحيح، هذا األمر يوفر  في لحظة يصبح مديناً في لحظة أخرى والحيث إن من كان دائناً

ضمانة متبادلة لطرفيه، بحيث يعول من كان دائناً في لحظة معينة على المدفوعات التي يؤديها 

ويكون من شأنها تعديل مركزهما المتبادل، وبالتالي فقد استقر أنصار هذا الرأي على  الفريق اآلخر

أنه يجوز  : "لتي توصلوا إليها ذهبوا إلىعدم قابلية الحساب الجاري للحجز، و للتخفيف من النتيجة ا

توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على المفردات التي يكون هذا المدين دائناً بها للطرف اآلخر في 

لحظة معينة أثناء تشغيل الحساب، على أن ينتقل هذا الحجز بقوة القانون إلى الرصيد النهائي متى 

    ٧٩ "حجوز عليهظل المحجوز عليه دائنا بهذا الرصيد الم

بأن الحجز ال يقع إال على دين معين، لكن في الحجز على مفردات : وقد انتقد هذا الرأي بالقول    

معينة وإنما هي بنود ر، ألن مفردات الحساب ليست ديوناً الحساب الجاري ال يتوافر هذا األم

  ٨٠.نهائيفيصعب القول بانتقال هذا الحجز بقوة القانون إلى الرصيد ال. متداخلة

هذا الرأي ينتقد التطبيق : أما الرأي اآلخر فإنه يؤيد الحجز على رصيد الحساب الجاري المؤقت    

الحرفي لقاعدة عدم تجزئة الحساب، ويرى أن عدم إجازة توقيع الحجز على الحساب الجاري يؤدي 

حجز أمواله إلى إلحاق الضرر بدائني طرفي الحساب، بحيث يستطيع أي من طرفي الحساب تفادي 

من قبل دائنيه عن طريق جعلها مدفوعات في حساب جار، وقصد أحد طرفيه بجعل حسابه مديناَ 

  ٨١."عند قفله، فهنا ال يفيد دائنيه شيئاً من الحجز على الرصيد النهائي

 أن عدم إجازة توقيع الحجز على رصيد الحساب الجاري يؤدي إلى اإلضرار ترى الباحثةو    

 فقد عميل أن إجازة الحجز على رصيد الحساب على إطالقه، قد تعود بالضرر على البالدائنين، كما

 إعمال هذا االستثناء على مبدأ عدم تجزئة يجبيترتب على هذا اإلجراء شل نشاطه التجاري، لذا 

                                                 
  .٢٣٨. المصري،عمليات البنوك والحسابات المصرفية في القانون الكويتي، مرجع سابق، صحسني حسن.د. 79
  .٢٣٩.حسني حسن المصري، المرجع السابق، ص. د.  80
    .١٩٢.عبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك،شرح تفصيلي لقانون البنك المركزي والنقد المصرفي،  االسكندرية المنشية، ص.د.81
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إذا فتح المجال أمام حجوزات معتمد الحساب الجاري بحذر شديد تجنباً للضرر الذي قد يلحق ال

البد للمحاكم قبل التسليم وك فإن إيقاع الحجز على الحساب الجاري ال بد أن يطبق بحذر، كيدية، لذل

بمبدأ الحجز على الرصيد المؤقت بما تملك من سلطة تقديرية أن تنظر إلى التوفيق بين المصالح 

  .المتباينة وعلى ضوئها تقرر جواز الحجز أو عدمه

 إيقاع جوازوالكويت على  مصرو  فلسطينلتشريع في الفقه والقضاء وكذلك اار استقر    الخالصة

   .المؤقتالجاري الحجز على رصيد الحساب 

  

  أثر الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري على دعوى التصحيح: المطلب الثاني

  :إن اإلجابة على هذا السؤال على قدر من األهمية ذلك أنها تنطوي على شقين

م أي أنها تمنع من رفع دعوى للتصحيح أو إلعادة النظر في بعض إذا كانت اإلجابة بنع:  األول

  مفردات الحساب فما المبرر لهذا المنع؟

ذا كانت ال تمنع من طلب تصحيح الحساب أو إعادة النظر في أحد مفردات الحساب، فما  :الثاني

 هو الوضع إذا كانت نتيجة دعوى تصحيح الحساب أو إعادة النظر في أحد مفرداته غيرت

 مديناً؟ )الطرف الدائن الذي أوقع الحجز على رصيده(من مركز طرفي الحساب بحيث أصبح 

هل هذا األمر يؤثر على صحة الحجز الذي أوقع على الرصيد الناتج عن الوقف المؤقت ؟ 

  :وقد قيلت بهذا الشأن آراء منها

 مبلغ كذا عميلد لل بعد إفصاح المصرف للقضاء بأنه يوجعميلإن إيقاع الحجز على حساب ال "-١

صل ألنه إن حصل سيكون وعودته بعد ذلك للقول بأنه ال يوجد مبلغ في الواقع العملي ال يح

 حيث ستتدخل سلطة النقد، وستقوم بالتحقيق والتفتيش كي تتأكد من عدم تواطؤ الوضع سيئاً

مر  بعدم وجود رصيد وأن األمصرف، وفي حال التأكد من صحة إدالء العميل مع المصرفال



 

69 
 

ا بالغرامة أو غيرها من  عن خطئه، إممصرفكان خطأ فإن األمر يؤدي لمساءلة ال

  ٨٢".العقوبات

 من التراجع عما قدمه من معلومات عن حساب مصرف ال يوجد ما يمنع ال    ترى الباحثة أنه

  .خطأ المحجوز عليه مادام قد وقع في معتمده

 له أن يمارس مصرفقت، هو أن الإن تبرير الحجز على الرصيد المؤ:"  يرى آخرون.٢

 لصالحياته بحيث يجمد الرصيد ه لقرار الحجز هو ممارسة منمصرفصالحياته فإعمال ال

 على القرار القضائي، والحجز ال يمنع من رفع دعوى التصحيح قف المؤقت بناءالناتج عن الو

 منصوص عليها في باعتباره حقاً ممنوحاً لطرفي الحساب، وهو مراجعة قانونية وفنية للقيود

القانون، وإذا تبين ألحد طرفي الحساب بعد الحجز عدم صحة بعض القيود فال يجوز إجراء 

تصحيحها إال عن طريق القضاء، إلثبات عكس النتيجة المترتبة عن الوقف المؤقت والتي تم 

  ٨٣".إبالغ المحكمة بها

حيح ما أدلى به من بيانات  أن يطلب تصمصرف أنه ال يوجد ما يحظر على ال    وترى الباحثة

 نتيجة مصرف، وبالتالي أدى إلى إعطاء اللعميل في حساب احصل خطأللقضاء فقد يكون قد 

للحساب عكس النتيجة الحقيقية، فمادام هناك عمل قد يقع الغلط أياً كانت أسبابه، لذا ال يمكن القول 

ء للتحقق من السبب الذي يدعيه هنا يبرز دور القضاو إذا أخطأ، عميل قد تواطأ مع المصرفأن ال

باعتبار  األقرب للصوابالرأي األخير ف وعليه، وال ينفي الحق في تصحيح الخطأ مصرفال

ال يجوز أن يكره و،  مقدسعام وااللتجاء إلى القضاء مكفوالً للجميع بموجب الدستور وهو حق 

يشكل  الرصيد المؤقت ال  للنظام العام، فالحجز علىةمخالففي ذلك أحد على التنازل عنه، ألن 

 عدم تواطئه مع مصرف أن هذا مرتبط باإلثبات، فمتى أثبت الكما، عائقاً أمام ممارسة ذلك الحق
                                                 

  .خلدون أبو السعود، المستشار القانوني في بنك األردن.د.مقابلة شخصية، 82
  . مقابلة شخصية، مهند عساف، المستشار القانوني في بنك القاهرة عمان 83
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عميل ، وأن النتيجة التي توصل إليها في البداية كانت خاطئة نظراً لوقوع غلط في حسابات العميلال

 الحال إلى الوضع الذي كان يجب أن يكون  ادعاءه بما يثبته يستطيع إعادةأياً كان نوع الغلط مدعماً

  .عليه

خالصة هذا الموضوع أن الحجز ال يكون له أثر، إال إذا كان الرصيد المؤقت دائناً بالنسبة 

 المطلوب الحجز على رصيده، في حين يكون الحجز غير ذي فائدة إذا كانت نتيجة الوقف عميللل

حجز ال يشمل سوى الرصيد الذي ظهر لحظة ، كما أن أثر المصرف مدين للعميلالمؤقت، أن ال

 سحب ألخير الدائن الالحق لتوقيع الحجز، كما ال يجوز لعميلالوقف المؤقت وال يمتد إلى رصيد ال

أي مبلغ من الرصيد المحجوز عليه، فال يمكن تغيير قيمة ذلك الرصيد من خالل قيد عمليات الحقة 

  .مصرف أم العميللتاريخ الحجز سواء من قبل ال
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  الفصل الثاني

  طرق تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه

  

ما     لقد درج العرف المصرفي في عمل المصارف على باتباع قواعد معينة بخصوص تصحيح 

 بها إما إلى تضمين  من أخطاء، وهذه القواعد تستند المصارف في القيامعمالئهايقع في حسابات 

عن طريق تعليمات داخلية  حق في إجراء التصحيح دون اللجوء للقضاء، أو تعطيها العقودها بنوداً

 وهذه األخطاء تظهر للمعتمد من خالل كشف الحساب الذي يتلقاه من خاصة بها تصدرها لموظفيها،

 إذا تسلم الكشف قام بتدقيق دفاتره ووثائقه الخاصة به، فإذا تبين له تطابق عميلذلك أن ال المصرف،

 مع ما ورد في الكشف اطمأن وإذا وجد عكس ذلك فإنه يسارع إلى مراجعة المصرف ما في دفاتره

لمعرفة سبب ذلك االختالف، ومعالجته إن وجدت مشكلة ما لخطأ أو سهو أو غير ذلك من األخطاء 

  .التي قد تقع من المصرف

 إجراؤها في مليات التي تميمثل كشف الحساب خط الدفاع األول للتأكد من سالمة وصحة الع"      

  ٨٤".حساب العميل

عن ملخص مقسم إلى خانات تقيد في إحداها : وهناك من عرف كشف الحساب بأنه عبارة     

العمليات البنكية الدائنة، وفي األخرى تقيد العمليات المدينة والمستخرجة من الدفاتر التجارية 

 حصيلة حركة الحساب بعد الممسوكة بانتظام من طرف المؤسسة البنكية، وتقيد في خانة أخيرة

  ٨٥.إجراء عملية الطرح بين العمليات المقيدة في الخانات السابقة

                                                 
  .٦٣. ، ص٢٠٠٣مهدي فكري العلمي، عمليات الودائع، عمان ، األردن، .د. 84
  :فيها فقد جاء ١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم) ١٦(أما المادة .  85

  -:يجب على كل تاجر أن ينظم على األقل الدفاتر الثالثة اآلتية"    
  ....دفتر اليومية ويجب أن يقيد فيه.أ    
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كشف الحساب في حقيقته بيان بالعمليات التي تمت من إيداع وسحب بموجب مستندات        إذاً 

بل ، فكأنه يأخذ حكم حصر البينة الخطية المتعلقة بالحساب وال يكفي بذاته كدليل عميلموقعة من ال

  . للخصم طلب الخبرة في مراجعته للتحقق من تطابق ما ورد فيه مع المستندات الخاصة بالحساب
  

 كل أسبوع أو كل شهر هو ذاته كشف الحساب عميل للمصرففهل كشف الحساب الذي يرسله ال

  الذي يرسل عند القطع الدوري للحساب كل ستة أشهر وبالتالي له ذات األثر؟

 كل ستة أشهر أو كل سنة يختلف تماماً عن مجرد عميليرسله المصرف للكشف الحساب الذي     

 كل يوم أو أسبوع أو شهر إذ يعد هذا العميل يرسله المصرف إلى  الذي(extrait(كشف الحساب 

الكشف األخير مجرد جدول حسابي عديم األثر، بينما نجد أن كشف الحساب الناتج عن القطع 

  . الدوري للحساب ليس كذلك

  : عادةً ترسل نوعين من الكشوفاتمصارفوال

 يصدر يومياً أو أسبوعياً، ليست له قيمة اًأحدهما يسمى كشف األرصدة وهذا ال يكون تفصيلي"  -١

قانونية في اإلثبات، كونه مجرد جدول محاسبي قد ال يكون دقيقاً، وال يظهر العمليات التي تمت 

  .في الحساب بشكل تفصيلي

                                                                                                                                                    
دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسـائل أو البرقيـات التـي                      .   ب

  .يتلقاها
  ."للذين يجب تنظيمهما مرة على األقل في كل سنةدفتر الجرد والميزانية ا.ج

يجب أن تنظم الدفاتر التجارية اإلجبارية بحسب التاريخ وبال بياض وال فراغ وال " من القانون المذكور أعاله) ١٧(   كما جاء في م    
  ".نقل إلى الهامش وال محو وال تحشية بين السطور

  ". ر المذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب السجل التجارييجب ترقيم الدفات"جاء) ١٨( وأيضاَ في المادة 
  ."يجب على التاجر أن يحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات) " ١٩(   م 

    من خالل المواد القانونية السابقة يتضح لنا أن كشوفات الحسابات التي ترسلها البنوك لعمالئها فهي ليست دفاتر منتظمة كما أنه ال 
تنطبق عليها الشروط المذكورة أعاله بالنسبة لدفاتر التجار فهي ليست موقعة وال مؤشر عليها من قبل مراقب الـسجل التجـاري                 
وليست مرقمة، ولكن مايجري في الوقت الحالي أن البنوك تعتمد على التبليغ عن طريق جهاز الحاسوب، فأصبح العمل اليوم بعد                    

  ت وأنظمة الحاسب اآللي معتمداً في أغلبه على العمليات اإللكترونيةالتطور الحاصل في اإللكترونيا
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جميع حركات الحساب وهذا الكشف يكون له األثر الكبير في الدعاوى والثاني كشف تفصيلي ل -٢

  .٨٦"التي يرفعها المصرف أو التي ترفع عليه

 سواء أكانت صراحة أم ضمناً على الكشوفات المرسلة إليه من عميلأن موافقة الالباحثة رى تو    

ي التي تمت فيه المصرف والتي تتضمن عرضاً تفصيلياًَ شامالً لجميع حركات الحساب الجار

بعد أن وافق عليها وقد كانت واضحة إليه تماماً ومفصلة  العميل يجعلها كشوفاً نهائية، فال يستطيع

  .تفصيالً دقيقاً لكل حركة تمت أثناء سريان الحساب أن يأتي ويطلب مراجعة الحساب

ترى ولكن فالمصادقة على الحساب المفصل هي التي يؤخذ بها بحيث يكون الكشف دقيقاً،     

أن من قام بالمصادقة سواء صراحةً أو ضمناً على ما جاء في الكشوفات المرسلة إليه من الباحثة 

  المصرف ال يجوز باي حال من األحوال أن يتحمل نتيجة خطأ وقع من المصرف

ن القواعد العملية   وتوجد طرق لتصحيح األخطاء التي تحصل في الحساب الجاري للعميل، فم 

 قاعدة القيد العكسي، هذه القاعدة التي ال نجد  في تصحيح األخطاء عليها المصارفالتي درجت

 إليها عميل إال ويطبقها، كما يمكن إجراء التصحيح بتدخل سلطة النقد عن طريق لجوء المصرفاًً

بشكوى إدارية على المصرف في حال رفضه إلجراء التصحيح، و القضاء لم يعارض المصارف 

ال يعد الدفع بواسطة سند تجاري  :"حيح، فقد جاء في قرار محكمة التمييز األردنيةفي إجرائها للتص

من قانون التجارة فإذا أودع المميز ضده شيكاً في ) ١٩٠(حاصالً إال بقبض قيمته عمالً بالمادة 

حسابه لدى البنك التعاوني، فللبنك بعد أن قيد قيمته في الحساب أن يعكس هذا القيد إذا لم يتم 

 للقضاء لتصحيح ما قد يكتشفه من أخطاء في حسابه عميل كما قد يلجأ ال٨٧....".ف الشيكصر

المصرف اللجوء إلى القضاء إلجراء التصحيح يستطيع الجاري المفتوح لدى المصرف، وأيضاً 

 ترفع دعاوى تطلب فيها مصارف، ونجد العمالء لديهلألخطاء الحاصلة في أحد أو بعض حسابات ال
                                                 

  . المستشار القانوني لبنك القدس للتنمية واالستثمار،ديمة سحويلمقابلة شخصية، . 86
  .١٩٩٥ سنة ٦٤٢،  صفحة )١٠٤٢/٩٣(تمييز حقوق رقم . 87
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- ١: "وقد جاء في حكم لمحكمة التمييز اللبنانية. وقع منهاخطأ ب الجاري نتيجة لتصحيح الحسا

طالما أن قيد الفائدة قد جرى احتسابه بطريق الخطأ المادي فمن حق البنك مطالبة العميل بكل ما 

  ٨٨".يترتب له بذمة العميل نتيجة غلط مادي أو غلط في الحساب

 اللجوء إلى مصرفالقضاء حق مكفول للجميع، ومن حق الالقانون ينص على أن االلتجاء إلى     و

  .  فقطعميلالقضاء فهذا الحق ليس مقتصراً على ال

باالعتراض لدى المصرف  إما أن تكون  وإعادة النظر فيهطرق تصحيح الحساب الجاري    و

اتفاقية ، أو )، المبحث الثانيسلطة النقد(عن طريق اإلدارة ، أو )المبحث األول(خالل مدة معينة 

دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر  (  أو باللجوء للقضاء)القيد العكسي، المبحث الثالث(

  ).فيه،المبحث الرابع

  

  

  

  

  

                                                 
  .٣٥٣.، ص٢٠٠٤الراي، بيروت، معتصم سويلم نصير، األحكام القانونية للمعامالت المصرفية، دار .أ. 88
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  المبحث األول

  االعتراض لدى المصرف خالل مدة معينة

  

لى ما  ععميلعملياً نجد أن المصارف كثيراً ما تضمن كشوفاتها بنداً مفاده أن عدم اعتراض ال     

يعني موافقتهم على ما جاء في تلك )  يوم١٥غالباً في فلسطين واألردن ( جاء فيها خالل مدة معينة

  .الكشوفات

    وبدراسة نصوص المواد القانونية للتشريعات التجارية في الدول العربية، ال نجد نص قانوني 

  ):٣٧٨( جاء في المادة ينظم وجود ذلك الشرط وأثاره، باستثناء قانون التجارة اليمني، حيث

يعتبر كشف الحساب المقدم من البنك إلى العميل موافقاً عليه من قبل هذا األخير، إذا انقضت "  -١

  .مدة معقولة يحددها البنك دون اعتراض

على أن الموافقة على الكشف ال تمنع من جواز طلب تصحيح غلطات القلم وغلطات الحساب  -٢

  ."نة من استالم كشف الحسابواإلغفال أو التكرار، وذلك خالل س

   يتضح من المادة المذكورة أعاله أن المشرع اليمني نص على االعتراض لدى المصرف خالل 

مدة معينة باعتباره وسيلة لتصحيح الخطأ الذي قد يعتري بعض مفردات الحساب، وترك تقدير تلك 

لى كشوفات الحساب من قبل المدة للمصرف، كما أنه لم يجعل من الموافقة الصريحة أو الضمنية ع

المعتمد عائقاً لطلب تصحيح األخطاء التي قد يكتشفها الحقاً، ولكنه حصر قبول هذه التصحيحات 

فقط باألغالط المادية أو الحسابية على أن تقدم خالل سنة من تاريخ استالم العميل كشف الحساب 

  . الخاص به

ة اليمن إلدراج مثل ذلك الشرط في نماذج فهذه المادة تشكل سنداً قانونياً للمصارف في دول

  .عقودها، وهذا أمر لم يرد في باقي التشريعات



 

76 
 

    كما أشار المشرع اليمني لمسؤولية المصرف عن الخطأ في قيود الحساب، فنص في المادة 

)٣٧٦:(  

يكون البنك مسؤوالً عن أي قيد غير صحيح للمدفوعات في حساب العميل، أو أي تنفيذ غير  " -١

  .حيح للسحب من الودائع، ما لم يثبت البنك أن القيد أو السحب قد جرى بخطأ العميلص

  ." يسأل البنك عن تنفيذ تعليمات العميل طبقاً لقواعد الوكالة-٢

    وترى الباحثة أن المصرف مسؤول دون حاجة إلى إثبات خطئه، وأيضاً حتى لو ثبت بعده عن 

  . يمارسهاأي خطأ استناداً لمخاطر المهنة التي

    وقانون التجارة األردني الساري المفعول في فلسطين لم يتناول النص على االعتراض لدى 

المصرف خالل مدة معينة، كما لم يرد نص مماثل في مشروع قانون التجارة الفلسطيني، وتقترح 

  . الباحثة أن يضمن المشرع الفلسطيني في مشروع قانون التجارة نصاً بهذا الشأن

ولكن المصارف العاملة في فلسطين ضمنت نماذج عقودها شرطاً يحدد للعميل مدة معينة     

لالعتراض على البيانات الواردة في كشوفات حسابه المرسلة إليه، وإال اعتبر نهائياً وموافقاً عليه، 

  :ومما جاء بهذا الشأن

لطلب موافقاً عليه نهائياً، ما يعتبر كشف الحساب المرسل إلى العميل على عنوانه المعتمد في ا    " 

  ٨٩".لم يصل البنك اعتراض عليه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله للعميل

يعتبر كشف الحساب المرسل إلى العميل على عنوانه المسجل في الطلب موافقاً عليه نهائياً،     " 

  ٩٠."لعميلما لم يصل البنك اعتراض عليه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إرساله ل

                                                 
  .الشرط الثامن امة التي تطبق على جميع الحسابات، الشروط واألحكام الع، نموذج عقد فتح حساب جاري لدى بنك األردن.  89
  .نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك التجاري األردني، الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات،الشرط الثامن. 90
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ألجل تسهيل سير معامالتنا التي تتعلق بأي حساب، نقر ونعترف أنه إذا لم يصلكم منا موافقة     "

على كشف الحساب المذكور المرسل إلينا حسب عنواننا المسجل في دفاتركم خالل خمسة عشر 

  ٩١."يوماً من تاريخ إرساله إلينا يمكنكم اعتبار هذا الحساب موافقاً عليه منا نهائياً

إن كشوفات الحساب ترسل للعميل بالوسائل المتاحة دورياً في المواعيد التي يحددها البنك،     " 

وفي حال اعتراض العميل على الكشوفات يتوجب عليه تسليم البنك إشعاراً خطياً يوضح 

االعتراضات خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال تلك الكشوفات، وبخالف ذلك فإن العميل 

  ٩٢". بصحة تلك الكشوفاتيقر

يرسل البنك للعمالء كشوفات حساب دورية في المواعيد التي يحددها، وللعميل أن يطلب     "

  .تزويده بها، ويعتبر العميل أنه تسلم تلك الكشوفات بعد مضي عشرة أيام على إرسالها

 خطياً خالل ال يقبل أي اعتراض على القيود المدرجة في كشوفات الحساب ما لم يتسلمه البنك

خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال كشوفات الحساب، شريطة أن يكون االعتراض محدداً للحركات 

  ٩٣".المعترض عليها وأسباب االعتراض

    يتضح أن الشروط السابقة متشابهة، وأن المصارف المذكورة قد حددت مدة االعتراض على 

جميعها اعتبرت عدم رد العميل خالل المدة كشوفات الحساب من قبل العميل بخمسة عشر يوماً، و

المحددة بمثابة موافقة ضمنية على ما جاء في كشوفات حسابه، كما أنها لم تبين كيف يثبت العميل 

موافقته الصريحة على تلك الكشوفات، وفي ذات الوقت اشترطت أن يكون االعتراض من قبل 

هذا يمثل إجحافاً بحق العميل، فعادةً ما يوقع العميل خطياً، أو بالبريد المسجل، وترى الباحثة أن 

األخير على عقد فتح الحساب دون أن يقرأ هذا الشرط أو حتى يناقش فيه، والمصرف يضع 
                                                 

  .نموذج عقد فتح حساب جاري لدى بنك فلسطين المحدو، الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات،  الشرط األول. 91
  ).ج(فقرة) ٣١(نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك العربي،الشروط واألحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات،الشرط. 92
ي لدى بنك اإلسكان للتجارة والتمويل،الشروط واألحكام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات،الشرطين نموذج عقد فتح حساب جار. 93
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شروطه التي تحمي حقه، لكن العميل ال يكون له أي دور في تلك الشروط سوى قبولها، وهذا 

وفات الحساب يعدها المصرف، الشرط على قدر من الخطورة، خاصة كما سبق وأن ذكرت أن كش

وإذا ارتكب أحد موظفيه غش أو تالعب بحسابات العميل قد ال يكتشف بسهولة، فقد يكتشفه بعد 

مضي المدة المحددة من قبل المصرف لالعتراض، وهنا يبرز دور القضاء في حسم النزاع مع 

  .األخذ بعين االعتبار أن المصرف يستقل وحده في إعداد نماذج عقوده

أن هذا الشرط يعتبر موجوداً ولو لم يرد ذكره في الكشف " وهناك بعض من الفقه يرى      

  ٩٤."، وذلك على أساس أنه أصبحت له صفة العادة والتقليدعميلالمرسل لل

وجود أخطاء حين يكتشف  الذي عميل فهل مثل هذا الشرط يستطيع المصرف التمسك به أمام ال    

  دة المحددة من قبل المصرف لالعتراض؟مادية في الحساب بعد مضي الم

 والمصرف على إدراج مثل هذا الشرط في عميلهناك من يرى أنه إذا كان هناك اتفاق بين ال    

كشف الحساب، فإن هذا الشرط يعد صحيحاً باعتبار الرجوع إلى العقد األصلي بين المصرف 

يما إذا كان العقد األصلي بين  يؤيد وجوده، ولكنه في ذات الوقت يتساءل عن الوضع فعميلوال

طرفي الحساب يخلو مما يدعم وجود مثل هذا الشرط ؟ فيرى أنه ال يكون للمصرف الحق بتقييد 

خير بمدة هو يحددها لالعتراض ويكون هذا الشرط كأن ال وجود له، بحيث يستطيع األعميل ال

ل المصرف باعتبار أن الطعن واالعتراض على مفردات الحساب دون أن يقيد بمدة محددة من قب

  . ٩٥مثل ذلك الشرط هو شرط باطل

إن االتفاق في عقد اعتماد الجاري مدين على أن دفاتر "جاء في قرار لمحكمة التمييز األردنية     

البنك وحساباته تعتبر بينة قاطعة إلثبات المبالغ المستحقة أو التي تستحق للبنك وأن قيود البنك 

، وأنه إذا لم يصل من العميل إلى البنك اعتراض على كشف الحساب وحساباته هي نهائية وصحيحة
                                                 

    .٢٠٠.ص-،١٩٩٢إلياس ناصيف، الحساب الجاري في القانون المقارن، بيروت، .د. 94
  .٣٤. ناصر علي حجاوي،المرجع السابق،ص.د. 95
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المرسل إليه من البنك خالل مدة معينة من تارخ إرساله يكون هذا الحساب موافقاًَ عليه ونهائياً، هو 

اتفاق غير ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو اآلداب وهو عقد صحيح فهو مشروع بأصله 

هله مضاف إلى محل قابل لحكمه وأوصافه صحيحة ولم يقترن به شرط ووصفه وصادر عن أ

   ٩٦".مفسد، وبالتالي يتوجب تنفيذه طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية

 أعاله بأنه حتى يكون الشرط الذي يضعه المصرف في المذكورهذا القرار يؤيد الرأي      

ي االتفاق األصلي بين طرفي الحساب ما يجيز ذلك، وأن اتفاق كشوفاته صحيحاً يجب أن يكون ف

   .طرفي الحساب على مثل ذلك الشرط هو اتفاق صحيح وغير مخالف للنظام العام أو اآلداب

 في عميلإذا لم يكن في االتفاق األصلي بين طرفيه ما يجيز مثل هذا التحديد والتقييد لل     ف 

ي كشف الحساب، فإن شرط المصرف يعتبر كأن لم يكن االعتراض على المفردات الواردة ف

  . االعتراض دون التقيد بتلك المدةعميلويستطيع ال

     ترى الباحثة أنه يحق للعميل أن يطلب تصحيح ما يكتشفه في بيانات حسابه من أخطاء ولو بعد 

مصارف واحدة، انتهاء المدة المحددة لالعتراض، باعتبار أن المدة المحددة لالعتراض من قبل ال

وكذلك استقلت األخيرة بتنظيمها دون مناقشة العميل فيها،  فعلى الرغم من مصادقة العميل صراحةً 

أو ضمناً على ما جاء في كشوفات حسابه فإنه إذا جاء فيها غلط مادي، كإغفال قيد دفعة قام بها، 

البة المصرف ولم يعترض على إغفالها، أو صادق على الكشف، فإن ذلك ال يحرمه من مط

بتصحيح الخطأ، وال يقبل من المصرف أن يمتنع عن إجراء التصحيح للقيد الخاطئ بحجة موافقة 

المعتمد على كشف الحساب، أو أن التصحيح يعيق انتظام حساباته، أو أنه يعرقل استقرار 

ن المعامالت، ذلك ألن الخطأ حصل من المصرف، وبالتالي عليه أن يتحمل نتائجه، وأيضاً أل

                                                 
  .١٩٩١ابة المحامين ، لسنة مجلة نق٧٦٤/٩١تمييز حقوق رقم . 96



 

80 
 

العميل عندما قبل كشوفات الحساب كان مفترضاً صحة ما جاء فيها، وعليه فالمصرف يعد مسؤوالً 

  .عن أي قيد غير صحيح في حساب العميل
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  المبحث الثاني

  )سلطة النقد( الوسيلة اإلدارية

  

راسة  فهذه الجزئية مرتبطة بموضوع الدمعتمدين، فيما يتعلق بحسابات الدور رقابيسلطة النقد     ل

عمالء هنا، كونها الضابطة والحامية لمصالح الناس كافة قبل الوقوع في خالفات معقدة ما بين ال

 خطأ؟ خاصة فيما يتعلق بالفكيف تمارس ذلك الدور أو أثناء وقوع تلك الخالفات، ، مصارفوال

  . أو الغيرمصرفالمتعمد في الحسابات سواء من موظفي ال

، نظراً للوضع الراهن والذي أصبحت فيه علة من قبل سلطة النقدرقابة الفا للهناك ضرورة     

 فيكون في عميلن المتميز ع تتطور وتتقدم في تقديم خدماتها وتحتفظ لنفسها بمركز مصارفال

  . عقود المصرفيةموقف ضعيف أمام شروط ال

قع في العمل نحرافات السلبية واألخطاء التي قد تإن طبيعة العمل الرقابي هي الكشف عن اال     

كانت  ومن ثم القيام باإلجراءات التصحيحية الالزمة من أجل تحقيق األهداف المرجوة وللتأكد إذا

كد مما إذا كان التأ :"قد تحققت فعالً، وقد عرف الفرنسي هنري فايول الرقابة بأنها األهداف ذاتها

محددة، وأن غرضها هو  للخطة الموضوعة والتعليمات الصادرة والمبادئ الكل شيء يحدث طبقاً

اإلشارة إلى نقاط الضعف واألخطاء بغرض معالجتها ومنع تكرار حدوثها وهي تنطبق على كل 

  ٩٧.شيء

تلك الرقابة التي تأخذ طابعاً إدارياً، : أما بالنسبة لمفهوم الرقابة اإلدارية على األموال فيقصد بها    

إلدارية على األموال عن األخطاء أي أنها تمارس بصفة إدارية وتكشف تقارير الرقابة ا

تحد : واالنحرافات وتحدد إجراءات عالجها، وللرقابة على أعمال المصارف أهمية من حيث أنها

                                                 
  .٢٢. ،ص٢٠٠١علي عباس،الرقابة اإلدارية على المال واألعمال،الطبعة األولى،مكتبة الرائد العلمية،عمان،.د. 97
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من وقوع األعمال غير المشروعة، كما أنها تساعد في التحقق من تطبيق القوانين واللوائح وتدقيق 

 شعوراً بالراحة واالطمئنان لوجود عمالء مما يعطي ال، مع المصارفعمالءمعامالت وحسابات ال

 وحساباتهم تحت تصرف شخص أو عمالء، فال تكون أموال المصرفرقابة تدعم اطمئنانه لل

موظف محدد في المصرف بل إن المصرف بأكمله هدفه الحفاظ على تلك المصالح، كما أن الرقابة 

ها من العمل الممتاز، ونتيجة تساعد المصرف على النمو واالزدهار نتيجة للسمعة الجيدة التي يجني

 مصارفوالرقابة على أعمال ال، الكشف عن األخطاء التي قد تؤدي به إلى التراجع والخسارة

  .نوعان رقابة داخلية ورقابة خارجية

  :٩٨الرقابة الداخلية-١

هي تتضمن تهيئة إدارة بإجراءات من قبل مجلس إدارة المصرف والرقابة الداخلية     تتحدد 

، فينشئ مثالً لجنة من أعضائه تسمى لجنة الرقابة عليهاسائل داخلية لمراجعة عملياته و ومصرفال

 الصغيرة بتكليف مصارف الكبيرة، كما يمكن أن يكتفي في المصارفالمراجعة هذا إذا كان من ال

أحد أعضائه بالتفرغ لمهمة المراجعة، وتكون تحت يد هذا العضو إدارة متخصصة في عملية 

  :مصرفالتفتيش الداخلي والهدف من عملية المراجعة الداخلية للالمراجعة و

  .التأكد من أن العمليات التي يدخل المصرف فيها تعتمد طبقاً لسياسة اإلدارة العليا -١

التأكد من أن العمليات المعتمدة طبقاً للبند السابق يتم تسجيلها بدقة، وهذا األمر هو موضوع  -٢

رف تجنبه الوقوع في األخطاء وما ينجم عنها من طلب التصحيح دراستنا، فدقة عمليات المص

  .وإعادة النظر في الحساب

التأكد من أن أصول المصرف محمية من أي استخدام متعمد أو غير متعمد، أي أنه ال يتم  -٣

 كالسحب منها من قبل أشخاص محتالين سواء أكان من يستخدم عمالءاستخدام حسابات ال

                                                 
  ..٣٧٩.ص-،١٩٩٣محي الدين اسماعيل علم الدين ، موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعملية، الجزء األول، .د. 98
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 موظفي المصرف أم من قبل أشخاص آخرين من خارج المصرف، مثل  أحدعمالءحسابات ال

  . عبر اإلنترنت والتالعب بهاعمالءالدخول على حسابات ال

أن يتم على فترات معقولة مقارنة السجالت بأصول وخصوم المصرف، والتأكد من أنه تم  -٤

 لجان للمراجعة  بتشكيلكما يقوم المصرف. اتخاذ اإلجراءات السليمة لمعالجة أي فرق يتضح

قيام المصرف بتشكيل لجان للمراقبة والمراجعة يشكل رقابة فعالة تحمي حقوق و.والتدقيق

  .المودعين عامةً كما تجنبه األخطاء وتعود عليه بأداء دقيق وجيد

  :منه تنص )٢٤( وبقراءة نصوص قانون سلطة النقد نجد المادة

  -:التاليةيقوم مجلس إدارة أي مصرف مرخص بالمسؤوليات " -١

  .الرقابة على أنشطة المصرف وفق القوانين واألنظمة والتعليمات النافذة -ب

  . انتخاب لجنة التدقيق الداخلي من أعضاء مجلس اإلدارة-ج

على جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف المرخص أداء مهامهم الوظيفية بكل أمانة وإخالص -٢

فردين عن أي إهمال أو خلل يحدث نتيجة عدم  مسؤولين بصفتهم مجتمعين أو مننوسرية ويكونو

  ."قيامهم بواجباتهم
  

  :الرقابة الخارجية-٢

الرقابة الخارجية ال تختلف عن الرقابة الداخلية سوى من حيث الجهة التي تمارسها، فتقوم بها     

 البنك يتولىأجهزة رقابية متخصصة من خارج المصرف وتكون تبعيتها في الغالب للدولة، 

  كما هو الحال في  التجاريةمصارفعلى أعمال ال معظم الدول مهمة ودور الرقابةي في المركز

   . التجاريةلمصارف، وكذلك رقابة سلطة النقد في فلسطين على أعمال ااألردن، 

وهي مؤسسة ، )١٩٩٤ ( عامهاتم تشكيل    أما عن دور سلطة النقد الفلسطينية في هذه المهمة، فقد 

لها الرقابة على المصارف بما يحقق األمان و ،عامة ذات دور هام وفعال في االقتصاد الفلسطيني
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 النمو االقتصادي الفلسطيني، فلها الحق في مراقبة المصارف سواء  مما ينعكس أثره علىللمودعين

من قانون ) ٤٠(مادة  وبهذا الشأن تنص ال.فيما يتعلق باالحتياطي اإللزامي أو التقيد باالستثمار

مع مراعاة أحكام هذا القانون، ال يجوز ممارسة األعمال المصرفية إال  :"على ما يلي سلطة النقد

بعد الترخيص بذلك من سلطة النقد وتسجل المصارف المرخص لها في السجل المعد لذلك لدى 

المادة لك ورد في وكذ ٩٩".ةسلطة النقد كما ينشر القرار الصادر بالترخيص في الجريدة الرسمي

   :من قانون سلطة النقد) ٣٨(

  :يلي لسلطة النقد أن تحدد بتعليمات ما "

  :الشروط الواجب اتخاذها نحو -٣

  .دقة وصحة المعلومات المعطاة لعمالء المصرف للحفاظ على مصالحهم وعدم تضليلهم-ب

  .معالجة شكاوى المتعاملين مع المصارف-د

  ."أية مراكز مخاطرة أخرى-ه

عمالئها نظم تعامل المصارف مع تتعليمات إصدار المواد السابقة أن لسلطة النقد  يتضح من    

فيما ينشأ عن هم  أم من حيث التعامل مع الشكاوى المقدمة منهمسواء من حيث المعلومات المعطاة ل

  .المعامالت المصرفية التي تتم بين طرفي العالقة

ي من شأنها إنهاء الخالف الذي يكون المصرف طرفاً فيه سلطة النقد لها اختيار الطريقة الت    و

  .ولكن كل هذا مرتبط بمراعاة النصوص القانونية في األمر ذاته

 األفضل أن تتضمن هذه المادة الشروط الخاصة بمعالجة الشكاوى واآللية التي      ترى الباحثة أن

في القانون فيتمكن المواطن العادي  ى هذه اإلجراءاتعليتم النص تتابع من خاللها الشكاوى، بحيث 

من اإلطالع عليها، فيعلم متى يلجأ لسلطة النقد ومتى يلجأ للقضاء خاصة وأن الثقافة المصرفية لدى 

                                                 
   .١٩٩٧، نشر في الوقائع الفلسطينية في العدد الحادي واألرعين، سنة )٢(النقد رقم قانون سلطة . 99
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 ليست على قدر عال، وقد يقال إن مثل هذه الشروط تحددها سلطة النقد بموجب غالبية العمالء

النقد بموجب التعليمات ال يخدم المواطن  تحديدها من قبل سلطة ولكن ،تعليمات إذا شاءت ذلك

العادي، ألنها لن تكون تحت يده كما القانون الذي يستطيع الحصول عليه إذا رغب بذلك أو احتاج 

فكما نعلم أن التعليمات هي شؤون داخلية تحدد للموظف بالدرجة األولى اآللية أو الكيفية التي . إليه

سابقة الذكر أعطت الخيار لسلطة ) ٣٨(عدا عن أن المادة سيمارس بها المهمة الموكلة إليه، هذا 

النقد في إصدار تلك التعليمات من عدمه، وكان األفضل لو أن المادة سابقة الذكر أوجبت على 

سلطة النقد أن تحدد بتعليمات كيفية معالجة شكاوى المواطنين باإلضافة إللزامها بمتابعة األمر حتى 

إال إذا عجزت عن حل الخالف ) ي يحق لسلطة النقد أن تقف عندهأي الحد األقصى الذ(نهايته 

وخرج من يدها للقضاء، فإعطاء الخيار لسلطة النقد قد يؤدي إلى تقاعسها عن القيام بما هو واجب 

  . عليها وتستطيع فعالً إنجازه

 الغش واالحتيال حيث وقعت عمليات غش    وتقدم شكاوى لسلطة النقد تتنوع موضوعاتها بين 

وقد تمت معالجتها من . واحتيال بمبالغ كبيرة جداً، وال يمكننا الخوض في تفاصيلها نظراً للسرية

، ، ونسبة هذه الشكاوى متفاوتة من عام آلخرقبل مسؤولي سلطة النقد دون اللجوء إلى القضاء

  .وغالبيتها تحل عن طريق سلطة النقد قبل أن يصل النزاع إلى القضاء

سواء عميل  يساهم فيه من العمالءأن السبب في وقوع األخطاء في حسابات ال  الباحثةرىتو     

، أما بالنسبة لآللية المعتمدة في تقديم الشكاوى لسلطة النقد وفي التعامل معها، فتقوم بجهله أو إهماله

أيام ) ٧-٣(سلطة النقد بإطالع المصرف على الشكوى المقدمة، والمصرف ملزم بالرد خطياً خالل 

ةً المستندات المؤيدة أن وجدت، وإذا وجدت سلطة النقد أن األمر يحتاج إلى تفتيش في مقر مرفق

المصرف ترسل من يقوم به، وفي حال تبين خطأ المصرف تطالبه بتصحيح الخطأ الحاصل منه، 
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وعادة تلتزم المصارف بقرارات سلطة النقد بهذا الشأن، ومن ال يلتزم من المصارف يكون عرضة 

  .لغرامة التي تتفاوت قيمتها تبعاً لنوع المخالفة المرتكبة من قبلهالعقوبة ا

    ومما تجدر اإلشارة إليه أنه قدمت من قبل كثير من المهتمين بمصالح الجمهور من محامين 

كي تقوم بدورها المرسوم في التشريع بها مالحظات  وشخصيات اقتصادية توصيات إلى سلطة النقد

طوير العمل المصرفي، أعدها مركز مساواة بمساعدة مئات المشاركين وطلبات من أجل خدمة وت

  .في ورش العمل والحوارات القانونية نشير إليها في التوصيات
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  المبحث الثالث

   القيد العكسي-الوسيلة االتفاقية 

  

 ، لذلك قد يخلط البعض بينهخطأالتصحيح إزالة ما يقع على أحد مفردات الحساب من ب     يقصد

وبين القيد العكسي، فيعتقد أن دعوى تصحيح الحساب الجاري هي ذاتها عملية القيد العكسي التي 

ولكن ،  في حساب جارٍعمالءحد الفي البيانات الحسابية ألمفردات اليجريها المصرف على بعض 

يعد القيد العكسي أحد وسائل تصحيح الحساب الجاري، فهو يعد وسيلة اتفاقية نص المصرف على 

  . حقه بإجرائه في نماذج عقوده

     بقراءة النماذج التي تعدها المصارف لعقود فتح الحسابات الجارية نجد بنوداً تحتفظ فيها لنفسها 

بحق إجراء التصحيح ألي خطأ قد يقع مستقبالً في حسابات عمالئها، فتحتفظ لنفسها بحق إجراء 

  :ء فيهاالقيد العكسي ألي قيد أجري عن طريق الخطأ، حيث جا

في حال قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ، يحق للبنك ودون الرجوع للعميل أن يقيد على " 

حسابه نفس المبالغ المقيدة له، وال يحق لألخير المطالبة بتلك المبالغ في أي حال من األحوال، 

  ١٠٠".يد العكسيوتنفيذاً لذلك يفوض العميل البنك مسبقاً تفويضاً نهائياً ومطلقاً للقيام بالق

في حالة قيد أية مبالغ لحساب العميل بالخطأ، يحق للبنك دون الرجوع للعميل أن يقيد على حسابه " 

  ١٠١."نفس المبلغ المقيد له، وال يحق للعميل المطالبة بهذا المبلغ بأي حال من األحوال

كما اختلف ، )المطلب األول(    وتناولت التشريعات نصوصاً توضح المقصود بالقيد العكسي 

  ).المطلب الثاني(الفقهاء في األساس القانوني للقيد العكسي 

                                                 
  .الشرط الثالث، نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك العربي، الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات . 100
ام العامة التي تخضع لها جميع الحسابات،الشرط الخامس نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك التجاري األردني،الشروط واألحك  101

وذات المعنى جاء في الشرط الثاني من عقد فتح حساب جاري لدى بنك فلسطين المحدود، و الشرط الثالث من عقد فتح حساب .عشر
  .جاري لدى بنك األردن
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  (cotre- passation) المقصود بالقيد العكسي: المطلب األول

  :من قانون التجارة األردني) ١٠٩( جاء في نص المادة 

إن الدفع بواسطة سند تجاري ال يعد حاصالًَ إال بشرط قبض قيمته ما لم يكن هناك اتفاق " -١

  .الفمخ

وإذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمسلمه مع االحتفاظ به على سبيل التأمين  -٢

  ."ومع استعماله الحقوق المنوطة به أن يقيد قيمته على حساب مسلمه

لصالح عميل يستفاد من نص المادة السابقة أنه إذا كان الدفع قد تم بواسطة سند تجاري حرره ال    

 بقيده عميل أن يقيد قيمته على حساب المصرفاستحقاقه فلل م بتسديد قيمته في موعد ولم يقمصرفال

  :من مشروع قانون التجارة الفلسطيني) ٣٦٩( جاء في المادةو عكسياً، 

إذا انقضى القيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب الحق لدخوله الحساب وجب إلغاء "

  ١٠٢" لذلك ده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاًقي

حيث يشترط في المدفوع الذي يتم قيده في الحساب الجاري أن يكون محققاً وخالياً من النزاع     

وال يجوز أن يكون الدين غير معين المقدار، فإذا قيد المدفوع في الحساب ثم أبطل العقد أو فسخ 

  .العقد الذي تولد عنه الدين وجب إلغاء القيد

  :على مايليمن قانون التجارة الكويتي ) ٤٠٣/١(المادةتنص   وأيضاً

 إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد -١"

ولو بعد إشهار إفالس من قدمها للخصم إلغاء ) المصرف(االستحقاق، جاز لمن خصم الورقة

  .القيد بإجراء قيد عكسي

                                                 
  .من قانون التجارة المصري) ٣٦٤(تقابلها المادة  102
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ل قيمة الورقة التجارية مضافاً إليها الفوائد القانونية من ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعاد -٢

  ".تاريخ االستحقاق والمصروفات في الجانب المدين من الحساب

  :من قانون التجارة حيث جاء فيها )٢٢٠( كما تناول المشرع العراقي القيد العكسي في المادة    

حتسب بدله إذا لم يدفع عند االستحقاق يعد قيد السند في الحساب الجاري صحيحاً، على أن ال ي" -ا

من ) ٢٣٧(وفي هذه الحالة تجوز إعادته إلى صاحبه، وعكس قيده على الوجه المبين في المادة 

  ".هذا القانون

والتي تبلور  تناولت المقصود بالقيد العكسي أنها المواد القانونية المذكورة أعاله     يتضح من نص

 كيفية صياغة المواد القانونية التي تناولت القيد العكسي إال  حولالتشريعات على اختالفها: مايلي

 القيد العكسي عبارة عن عملية تعديل لقيد سبق وأن تم قيده في على أن لنص في اتختلفال ا أنه

 وغالباً ما يكون نتيجة قيد مبلغ تم دفعه بواسطة ورقة تجارية حيث أن القيد العكسي له ،الحساب

وراق التجارية التي تدخل الحساب الجاري دون أن يتمكن القابض من تحصيل أهمية كبيرة في األ

قيمتها في موعد استحقاقها، كأن يمتنع المدين عن الوفاء فيكون للقابض الرجوع على الضامنين، 

 يه كما يكون للمصرف أن يجري قيداً عكسياً الذي قام بتظهير الورقة التجارية إلعميلوأولهم ال

لم يقبض قيمتها وهذا األخير عادةً ما تكتفي به المصارف، ذلك أن حق المصرف في لألوراق التي 

  ١٠٣:إجراء القيد العكسي اختياري فالمصرف يستطيع اللجوء إلى أحد خيارين

  .إما أن يلجأ إلى استعمال حقه في دعوى الصرف الناتجة عن الورقة التجارية -١

 بإجراء القيد العكسي إذا سقط حقه في )المصرف(أن يلجأ للقيد العكسي، وال يسقط حقه  أو -٢

دعوى الصرف الناشئة عن الورقة التجارية نتيجة عدم مراعاة المواعيد واإلجراءات 

 أن أهمية القيد العكسي تأتي على وجه يالحظالمنصوص عليها في القانون التجاري، 
                                                 

، ٢٠٠٤اح بطاح، آثار الحساب الجاري في العمليات المصرفية، الوراق للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، محمد توفيق عبد الفت.د. 103
  .٢٢٦.ص
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استحقاقها ولم الخصوص فيما يتعلق باألوراق التجارية التي تم قيدها في الحساب وحل ميعاد 

وقد يكون الحساب مفتوحاً فيستطيع المصرف إجراء القيد العكسي إن أراد ذلك، . يتم الوفاء بها

وإذا كان الحساب قد أقفل ولم يتمكن المصرف من استيفاء قيمة الورقة التجارية المقدمة إليه، 

ارية التي لم تدفع فإن الفقه والقضاء قد استقرا على جواز إجراء القيد العكسي لألوراق التج

قيمتها في موعد استحقاقها ولو بعد إقفال الحساب وهذا نتيجة للضرر الذي قد يصيب المصرف 

 استثناء من أحكام اإلفالس التي توجب هونتيجة حرمانه من حقه في إجراء القيد العكسي، و

 أو عكسية، إقفال الحساب أثر اإلفالس واالمتناع عن إجراء أي قيود جديدة سواء كانت أصلية

  ١٠٤.وهو استثناء يجنب البنوك مخاطر اإلفالس والخضوع لقسمة الغرماء

فالفقه والقضاء استقرا على أن األوراق التجارية تقيد في الحساب الجاري بشرط التحصيل      

، فإذا لم تدفع تبار أن شرط التحصيل موجود ضمنياً، باعب ليس نهائياًبمعنى أن قيدها في الحسا

 وبهذا يعادل عميلتجارية في الموعد المحدد الستحقاقها قيدت قيمتها في الجانب المدين للالورقة ال

القيد الثاني القيد األول وهذا هو المقصود بالقيد العكسي، والمفرد الذي يتم قيده في الحساب يتأثر 

ره بما يطرأ على الدين األصلي من تعديل، ذلك أن دخول المفرد الحساب ال يقطع صلته بمصد

األصلي وبما يكون به من أسباب مبطلة بحيث يتأثر بكل ما يطرأ على وجود الدين األصلي أو 

مقداره، فإذا صدر بعد قيد المفرد في الحساب ما يجيز إنقاص الدين األصلي أو إهداره كان للقابض 

  ١٠٥. يلغي به القيد األول أو ينقص مقداره عكسياًأن يجري قيداً

لو أن عقد البيع " من قانون التجارة المصري ) ٣٦٤(ية بشأن المادة جاء في المذكرة اإليضاح

الذي دخل الثمن الناشئ عن الحساب الجاري، فإن دين الثمن يخرج من الحساب مادام سببه أبطل، 
                                                 

، دراسة مقارنة، مطبوعـات جامعـة الكويـت،     ) الحسابات المصرفية في القانون الكويتي    (حسني حسن المصري، عمليات البنوك      .د .104
   .٢٧٣. ، ص١٩٩٤

وجيز في القانون التجاري، لعقود التجارية،األوراق التجارية، عمليات البنوك واإلفـالس، دار النهـضة   علي جمال الدين عوض، ال.د. 105
  .٤٣٦.، ص١٩٨٢العربية، مطبعة جامعة القاهرة، 
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كذلك إذا انقضى الدين المقيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب الحق لدخوله الحساب 

 لذلك وهو حل فرضه المنطق والعدل وأقره ه وتعديل الحساب تبعاًأو تخفيضوجب إلغاء قيده 

  ١٠٦".القضاء

إن طلب إجراء القيد العكسي هو ) ٢٦٨/٨٣( محكمة التمييز األردنية رقم كما جاء في قرار 

الوسيلة المحاسبية السليمة المطبقة في عمليات البنوك، لتصحيح القيد الباطل أو المغلوط كإجراء 

  .١٠٧".لمادي وتكون الدعوى المقامة بطلب ذلك صحيحة ومقبولة ابتداءبديل عن الشطب ا

، أو أن رفع دعوى الصرف استخدامه القيد العكسي إجراء اختياري للمصارف لها الحرية في إذاً

الناشئة عن الورقة التجارية، كما أن قيد المدفوع في الحساب، ال يقطع صلته بمصدره، بل يبقى 

ا المصدر بالبطالن أو الفسخ وجب إلغاء القيد الناشئ عنه وذلك بقيده عكسياً مرتبطاً به فإذا زال هذ

تم اإللغاء بقيده ) له( وليس بشطب القيد من الحساب، فإذا كان المدفوع قد قيد في جانب األصول

كما يظهر لنا . فيلغي كل من القيدين اآلخر والعكس صحيح) منه( مرةً أخرى في جانب الخصم

الصادر عن محكمة التمييز األردنية أن القيد العكسي وسيلة لتصحيح القيد )٢٦٨/٨٣(القرار رقم 

  . الباطل

 باعتباره وسيلة  وأنه.هناك من يرى أن القيد العكسي هو صورة من صور تصحيح القيودو    

منحها القانون لقابض السند تجاه الدافع فإنه يلزم تطبيق شروط القيد العكسي، ذلك أنه ال يكون 

ناً إال إذا تم تنظيم احتجاج عدم الوفاء ضد الساحب، تطبيقاً ألحكام االحتجاج التي نص عليها ممك

قانون التجارة إال إذا ورد في السند شرط يتضمن الرجوع بال احتجاج أو مصاريف، فإذا لم يقم 

جارة قابض السند بتنظيم احتجاج عدم الوفاء وتبليغه خالل الميعاد المنصوص عليه في قانون الت

فإنه يفقد حق إجراء القيد العكسي بالنسبة للمظهر األخير، وجميع الملتزمين في السند عدا الملتزم 
                                                 

  .٣٩٤.والتشريعات السابقة عليه، ص عبد الفتاح مراد، المقارنة بين قانون التجارة الجديد.م. 106
  .٤٤٤.السابق، صعلي جمال الدين عوض، المرجع .د. 107
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األصلي وهو المسحوب عليه القابل أو الساحب في حالة عدم قبول المسحوب عليه أو عدم إيصاله 

   ١٠٨.مقابل الوفاء

ال فيما يتعلق باألوراق التجارية العكسي، إ ال يجوز إجراء القيد" وهناك رأي يذهب إلى أنه     

  ١٠٩". كل اتفاق على غير ذلكفع في موعد استحقاقها ويقع باطالًالتي لم تد

وكي ال تقوم المصارف بوضع شرط يجيز لها القيام بالقيد العكسي فيما يتعلق باألوراق     

 عل المشرع وفق ما وأقفل حسابه نتيجة لذلك جعميلالتجارية التي لم يحل ميعاد استحقاقها وأفلس ال

وفي حالة إفالس مسلم السند ال يحق " من قانون التجارة األردني) ١٠٣/٩( ورد في نص المادة

للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف أن يقيده في الحساب إال بعد أن يحل أجل االستحقاق ويثبت 

  ".عدم الوفاء

حظر إجراء القيد العكسي الذي ي من قانون التجارة المصري) ٣٧٥/٢(ويقابلها نص المادة      

 آمرة، فإذا تم االتفاق على ما يخالفها يقع باطالً ة قاعدباعتبارهلألوراق التجارية غير مستحقة الدفع 

ال يجوز إجراء القيد العكسي إال فيما يتعلق باألوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها  "حيث جاء بها 

  ".اتفاق على غير ذلكفي مواعيد استحقاقها ويقع باطالً كل 

إذا لم تظهر كشوف الحساب الجاري مدين بأن  " :وقد جاء في حكم لمحكمة التمييز األردنية    

البنك قد قام بإجراء أي قيد عكسي أو أن قيمة الكمبيالة قد قيدت على حساب المدين بتاريخ 

خصومة بدخولها في حساب استحقاقها فإنه ال يرد القول بأن البنك قد استوفى قيمة الكمبيالة الم

  .الجاري مدين

إذا كان الدفع في الحساب الجاري بواسطة : من قانون التجارة أنه) ١٠٩(يستفاد من نص المادة و

في موعد ) الكمبيالة(، ولم يقم بتسديد قيمة السند مصرفسند تجاري حرره العميل لصالح ال
                                                 

  .٦٦.ه، ص١٤١٩عودة سليمان محمد أبو جودة، الحساب الجاري في التشريع األردني ، .أ.ر. 108
  .٧٩.م، دار صفاء للنشر، ص٢٠٠١ى الطبعة األول، تشريعات مالية ومصرفية، أجمال جويدان الجمل. 109
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لقضاء للمطالبة بقيمة السند أو أن يقيد  استعمال حقوقه المنوطة به، باللجوء للمصرفاستحقاقه فل

  ١١٠."وعليه فال تثريب على البنك إن اختار المطالبة القضائية. قيمته على حساب العميل

بالعودة لنص و ، إجراء القيد العكسيِمصرففنصوص التشريعات وأحكام القضاء أجازت لل     

 التي يتم فيها إلغاء القيد ذلك أنه من قانون التجارة المصري نجدها قد ذكرت الحالة) ٣٧٥( المادة

 ورقة عميل من المصرف وقد استلم المصرف والعميلمن المفروض أن هناك حساباً جارياً بين ال

 قبل عميلفي الجانب الدائن للمصرف تجارية عن طريق تظهيرها تظهيراً ناقالً للملكية فقيدها ال

على سبيل التوكيل في تحصيل قيمتها فال  مصرفتحصيل قيمتها، لكن إذا سلمت الورقة التجارية لل

يجوز قيد قيمتها إال بعد حصول الوفاء بها لذا فهنا ال توجد مشكلة، لكن في حالة تظهير الورقة 

 لقيمتها بالرغم من تقييده في الجانب مصرف تظهيراً ناقالً للملكية وعدم استيفاء المصرفالتجارية لل

إجراء قيد عكسي لذلك المبلغ، وفي حال أن كان مصرف ل، فإنه من حق اعميلالدائن من حساب ال

، فإن مصير الحساب الجاري هو اإلقفال الستخراج رصيد الحساب، ولكن عميلقد أشهر إفالس ال

 مصرفولم يحصل العميل هنا قيمة الورقة التجارية التي قيدت في الجانب الدائن من حساب ال

   المفلس؟معتمد بباقي دائني ال لقسمة الغرماء أسوةمصرفقيمتها، هل يخضع ال

 من قانون التجارة األردني و المصري األمر بإجازة إجراء القيد العكسي لقيمة الورقة حسم كُل    

التجارية التي حل ميعاد استحقاقها، فأوضحا أن إجراء القيد العكسي ال يتم إال فيما يتعلق باألوراق 

اقها وأي اتفاق على غير ذلك يكون باطالً، لذا ال يجوز التجارية التي لم تدفع قيمتها في موعد استحق

 في نماذج مصارف استخدام القيد العكسي في غير الحالة المذكورة، وكل شرط تضعه المصرفلل

  .عقودها يمنحها الحق في إجراء القيد العكسي في غير الحالة الواردة في القانون يكون باطالً

                                                 
  . ٩٧٥.، ص)س-ت( الثامن ، مجلة نقابة المحامين، عمان، الجزء١٩٩٤لسنة -٩١ /٨٤٤تمييز حقوق رقم .- 110
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 لشروط تطبيق القيد العكسي و مصرف رهن بمراعاة ال بإجراء القيد العكسيلمصرف وحق ا    

منها تنظيم احتجاج عدم الوفاء ضد المسحوب عليه عمالً بأحكام االحتجاج الواردة في قانون 

   ١١١.التجارة األردني

  

  األساس القانوني للقيد العكسي: المطلب الثاني

 من اآلراء التي قيلت في هذا اختلفت آراء الفقه في تحديد األساس القانوني للقيد العكسي و    

  :األساس ما يلي

حيث ذهب البعض إلى القول، بأن الشرط الفاسخ هو األساس القانوني للقيد : الشرط الفاسخ -أ

في ميعاد استحقاقها يعد بمثابة عدم تنفيذ  العكسي، ذلك أن عدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية

  . سي حتى بعد صدور حكم اإلفالسالتزام مما يبرر الفسخ وبالتالي القيد العك

قد قيل بعدم صحة هذا الرأي لعدم اتفاق آثار الفسخ مع قواعد الرجوع بمقتضى الورقة     و

 لترتيب خاص يخضع لتقادم قصير وهذا أمر لم يقل  المخصومة فالرجوع بها يكون وفقاًالتجارية

  ١١٢.فاق صريح بين الطرفينبه أحد على األقل في الحالة التي ال يكون فيها الفسخ موضع ات

                                                 
احتجاج عدم الوفاء في سند السحب هو ورقة رسمية ينظمها الكاتب العدل بناء على طلب حامل السند إلثبات امتناع المسحوب عليـه  . 111

الشيك فقـد   أما في   . عن الوفاء، وهي توجه إلى موطن الملتزم بوفاء الورقة أو موطن األشخاص المعينين في الورقة لوفائها عند االقتضاء                 
بيان صـادر عـن     .٢.بورقة احتجاج رسمية  .١:من قانون التجارة أن إثبات االمتناع عن الوفاء يتم بإحدى الطرق التالية           ) ٢٦٠(بينت المادة 

بيان مؤرخ صادر من غرفة المقاصة يذكر فيه أن الشيك قـدم فـي              .٣.المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك مع ذكر يوم تقديمه          
من قانون التجارة أن تقديم االحتجاج لعدم الوفاء يكون وفقاَ لألوضاع المقـررة فـي               ) ١٩٢(وقد بينت المادة  .دد ولم تدفع قيمته   الوقت المح 

ويجب أن يوجه إلى موطن الملتزم بالوفاء أو إلى آخر موطن معروف         . قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية و بواسطة الكاتب العدل        
من قانون التجارة على حامل السند أن يرسل لمن ظهره له وللساحب إشعاراَ بعدم الوفاء في خالل أربعة أيـام                    ) ١٨٣(وأوجبت المادة   . له

ويجب على كل مظهر في خالل يومي       . العمل التالية ليوم االحتجاج، أو ليوم تقديمه للوفاء فيما لو اشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف               
شعار أن يحيط مظهره علماَ باإلشعار الذي تلقاه مبيناَ له أسماء وعناوين من قاموا باإلشعارات السابقة وهكـذا                  العمل التاليين ليوم تسلمه اإل    

وليس هناك طريقة إلجراء اإلشعار فيجوز أن يتم شفاهة أو كتابة، على أن يتم في الميعاد الـذي حـدده                    . حتى تبلغ ساحب السند أو الشيك     
عثمان التكروري،الـوجيز فـي شـرح       .د.لتزم أن يثبت بكافة الطرق أنه قام باإلشعار خالل هذا الميعاد          القانون وفي حال النزاع يجوز للم     

  .٣٢١و٣٢٤.، ص٢٠٠٠القانون التجاري، الجزء الثالث، األوراق التجارية، لطبعة الثانية، 
  . ١٩٩.عبد الفتاح مراد، موسوعة البنوك، المرجع السابق، ص.د. 112
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ن القيد العكسي يستند لنظرية السبب، ذلك أن القيد الذي يجريه           بأهناك من قال    : نظرية السبب  -ب

القابض في الجانب الدائن من حساب الدافع، يجد سببه في نقل قيمة الورقة التجاريـة المقدمـة                 

 عليه عدم دخولها في الجانب      للخصم من الدافع للقابض وعدم وفاء قيمة الورقة التجارية يترتب         

اإليجابي من ذمة القابض، لذلك فإن القيد المذكور يفقد سببه ومن ثم يصبح ذلك القيـد بـاطالً                  

تعرض هذا الرأي لالنتقاد كونه يقوم على فهـم غيـر دقيـق             بطالناً مطلقاً النعدام السبب، وقد    

بض بل يتمثل هذا السبب في انتقـال        لسبب القيد، باعتباره ال يتمثل في الوفاء بقيمة المدفوع للقا         

ملكية هذا المدفوع إليه بمجرد تظهير الورقة التجارية تظهيراً ناقالً للملكية وصيرورة المظهـر              

  ١١٣.ضامناً لوفائها

صحة االنتقاد الموجه لهذا الرأي، ذلك أن القيد يبقى قائماً على سبب حتى ولو لـم                الباحثة  ى  تر

، فإذا  مصرفية في ميعاد االستحقاق، والسبب هو انتقال ملكيتها إلى ال         يتم الوفاء بقيمة الورقة التجار    

  .ال تصلح هذه النظرية كأساس للقيد العكسي

هناك رأي يفسر الحق في إجراء القيد العكسي بشرط التحصيل وهـو شـرط              : شرط التحصيل  -ج

أي أثـر إال    يتضمنه عقد الحساب الجاري، وبموجبه ال يكون لقيد الورقة التجارية في الحساب             

 افتـرض   وإذا لم ينص على هذا الـشرط صـراحةً        بشرط تحصيل قيمتها في موعد استحقاقها       

وجوده، باعتبار أنه شرط فاسخ ضمني فإذا حل ميعاد استحقاق الورقة التجارية ولم تدفع قيمتها               

يعمل بالشرط، ويكون ذلك بإلغاء قيدها عن طريق إجراء قيد عكسي ويكون لهذا اإللغـاء أثـر                 

  ١١٤.جعي باعتبار القيد الملغى كأن لم يكنر

                                                 
، دراسة مقارنة، مطبوعات جامعة الكويت، )الحسابات المصرفية في القانون الكويتي(يات البنوك حسني حسن المصري، عمل.د. 113

 .٢٧٤.، ص١٩٩٤
 .٢٧٦. حسني حسن المصري،عمليات البنوك ،الحسابات المصرفية في القانون الكويتي،المرجع السابق، ص.د. 114
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وقد تعرض هذا الرأي لالنتقاد على أساس أن الحق المعلق على شرط واقف ال يجوز قيده في 

  ١١٥.الحساب إال بعد تحقق الشرط

ذهب رأي أخير إلى أن األساس القانوني للقيد العكسي هو االئتمان بإعطاء المصرف : االئتمان -د

، بحيث يقبل خصم األوراق التجارية دون أن معتمديهعلى قبول ائتمان مركزاً ممتازاً يشجعه 

يشعر بالقلق حول آلية استرداد حقه إذا لم تدفع قيمتها في موعد االستحقاق، فيتم إعطاء 

 مركزاً متميزاً عن باقي دائني مقدم الورقة التجارية فيما لو أفلس بهدف حمايته من مصرفال

  ١١٦.هاقواعد اإلفالس واستثنائه من

أن األساس الذي يبنى عليه القيد العكسي يتمثل شرط التحصيل، فلو استوفى الباحثة رى     وت

 قيمة الورقة التجارية في ميعاد االستحقاق لما قام بإجراء القيد العكسي، أي أن هذا مصرفال

  .اإلجراء مرتبط بتحصيل قيمة الورقة التجارية من عدمه، فهو مرتبط به وجوداً وعدما

والقول بأن األساس القانوني للقيد العكسي يتمثل في االئتمان نراه ليس مبررا معقوالً     

بمختلف أنواع المعامالت ، وهي تقبل خصم األوراق  معتمديها جميعا تتعامل مع مصارففال

  .  لديهاعمالءالتجارية كونها تعود عليها بالفائدة كما وأنها قد تساهم في زيادة عدد ال

ل دراسة ماهية القيد العكسي ومن خالل تحليل نصوص المواد القانونية التي صاغها من خال    

المشرعون في الدول العربية سابقة الذكر ودراسة اآلراء التي قيلت في األساس القانوني للقيد 

إن القيد العكسي يختلف عن دعوى تصحيح الحساب الجاري ونجمل هذه : يمكن القول العكسي

  :النحو التالياالختالفات على 

 الذي يكتشف خطأ ما في كشوفات عميلإن دعوى التصحيح توجه إلى القضاء حيث يلجأ ال -١

حسابه إلى القضاء طالباً منه استصدار حكم يلزم المصرف بتصحيح القيد المعيب وما يترتب 
                                                 

 .٢٣٤.يات المصرفية، المرجع السابق، صمحمد توفيق عبد الفتاح بطاح، آثار الحساب الجاري في العمل.د. 115
 .٢٣٦.محمد توفيق عبد الفتاح بطاح، المرجع السابق، ص.د. 116
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لياً على ذلك التصحيح، بينما القيد العكسي يجريه المصرف دون اللجوء إلى القضاء إجراء داخ

  .عن طريق موظفي المصرف

 بينما القيد ، أن يتوجه بها إلى القضاءعميلدعوى التصحيح يستطيع كل من المصرف وال -٢

 أن يقوم به وحده ويكون القيد عميل فقط، وال يستطيع المصرفالعكسي إجراء يتم عن طريق ال

ناء ما ذهب إليه العكسي غالبا أثناء سريان الحساب الجاري وخالل القيود اليومية باستث

 بالقيد العكسي في حالة األوراق التجارية التي قدمت مصرفالمشرعون من جواز قيام ال

للمصرف وأشهر إفالس من قدمها قبل استيفاء قيمتها وكان أن ميعاد استحقاقها حل قبل إشهار 

  .إفالس مقدمها

) التجارية التي لم تدفع قيمتهافيما يتعلق باألوراق (كي يتمكن المصرف من القيام بالقيد العكسي  -٣

يجب أن يقوم بتنظيم احتجاج عدم الوفاء، إال إذا تم االتفاق على عدم تنظيم االحتجاج وفق ما 

ورد في قانون التجارة، بينما دعوى تصحيح الحساب الجاري ال يشترط لرفعها تنظيم مثل ذلك 

اشرة أو قد يطلب إلى االحتجاج، وإنما يستطيع طالب التصحيح رفع الدعوى للقضاء مب

  .المصرف تصحيح ما اكتشفه في حسابه من أخطاء

يسقط الحق في رفع دعوى تصحيح الحساب بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قفل الحساب  -٤

بينما إجراء القيد العكسي غير محدد بمدة، فباستثناء حالة األوراق التجارية التي لم يحل ميعاد 

 مقدمها يستطيع المصرف إجراء القيد العكسي دون التقيد بمدة عميلاستحقاقها بعد وأفلس ال

  .محددة مادام القيد غير صحيح أي ليس له تقادم

القيد العكسي يختلف عن دعوى تصحيح الحساب الجاري في األمور المذكورة أعاله، ولكن     

أن هذا ال ينفي رغم االختالفات السابقة بين دعوى التصحيح والقيد العكسي في بعض الجوانب إال 

 في الواقع العملي مصارفحقيقة أن القيد العكسي هو صورة من صور تصحيح الحساب الجاري وال
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 الصورة القانونية لدعوى تصحيح نظراً ألنال تفرق بين دعوى تصحيح الحساب وبين القيد العكسي 

لقانون وحتى الخبرة فيها غير كافية من قبل رجال اوالحساب الجاري غير واضحة في فلسطين، 

  .مصارفموظفي ال
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  المبحث الرابع

  دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه

  

 تصحيح ما قد يقع في حساباته معتمدهذه الدعوى هي الوسيلة القضائية التي من خاللها يمكن لل    

فدعوى تصحيح الحساب الجاري مع المصرف من أخطاء أو إعادة النظر في حساباته بأكملها، 

، كما لها شروط عامة وخاصة )المطلب األول(وإعادة النظر فيه كأي دعوى لها محل تنصب عليه 

، وتمارس هذه الدعوى من قبل صاحب المصلحة أي من يملك الحق في ممارستها )المطلب الثاني(

، وأن يقدمها خالل مدة )المطلب الرابع(، وعلى رافع الدعوى أن يثبت دعواه )المطلب الثالث(

  ).المطلب الخامس(ة وإال سقط حقه في رفعها معين

  

  محل الدعوى: المطلب األول

، والمقصود بمحل الدعوى تدرس الباحثة في هذا الفرع محل دعوى تصحيح الحساب الجاري    

موضوعها، فال توجد دعوى من غير محل تنصب عليه، ومحل هذه الدعوى هو مفردات الحساب 

  .الجاري

يد في الحساب الجاري مدين تنشأ من مصادر مختلفة، كدفعات نقدية أو     إن الدفعات التي تق

تحصيل أوراق تجارية أو عمليات خاصة باألوراق المالية، أو خطابات ضمان أو كفاالت مصرفية، 

أو اعتمادات مستندية أو غير ذلك، وكل دفعة مهما كان مصدرها تفقد صفاتها األصلية إليفاء الدين 

بتلك  ج في الحساب ويندمج مع غيره من البنود، وال يكون هناك دائن أو مدينوتتحول إلى بند يدر

الدفعة، وتجري عملية مقاصة واحدة بين مجموع الدفعات وعند إجراء تلك المقاصة تتحدد صفة 

  .الدائن والمدين
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     فالمفردات التي تدخل الحساب الجاري تعبر عن الحقوق ولكنها تظل متماسكة فيما بينها، وال

يجوز معاملة كل مفرد منها معاملة خاصة دون غيره من المفردات وهذا ما يسمى بتشابك 

  :من قانون التجارة األردني) ١١١(المدفوعات، وبهذا المعنى جاء في المادة 

 إن الديون المترتبة ألحد الفريقين إذا دخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها -١"

بعد ذلك قابلة على حدا للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاة، وال إلحدى طرق الذاتي، فال تكون 

  .التنفيذ، وال للسقوط منفردة بالتقادم

 وتزول التأمينات الشخصية أو العينية المتصلة بالديون التي أدخلت في الحساب الجاري، ما لم -٢

  ."يكن هناك اتفاق مخالف بين الفريقين

  :خل الحساب الجاريمن شروط المدفوعات التي تد

اشتراط أن تكون المدفوعات من المثليات هو شرط نظري، أما : أن تكون المدفوعات متماثلة" -أ

من الناحية العملية فإن المدفوعات تكون دائماً من النقود، لذا ال يجوز الخلط بين المدفوع 

  .ومصدره، فالمدفوع هو دائماً حق شخص موضوعه دفع مبلغ من النقود

ن تكون المدفوعات التي تدخل الحساب جميعها من نوع واحد كي يمكن إجراء المقاصة فيجب أ

، ويشترط في المدفوعات أن تكون من المثليات كي تندمج في بينها واستخالص الرصيد

الحساب وتعد من مفرداته التي تسهم في استخراج الرصيد النهائي عن طريق المقاصة، فذلك 

 بين هذه المدفوعات، إذ ال يمكن تحول المدفوعات إلى مفردات شرط طبيعي لتحقيق االندماج

تقبل المقاصة إال إذا كانت من نوع واحد، أي مثلية، وحتى تصبح مثلية يتعين تحويلها إلى نقود 

  .كي يمكن إجراء المقاصة بينها

قوق ال يدخل الحساب إال الح: يكون المدفوع معين المقدار محقق الوجود غير متنازع فيهأن  -ب

القائمة للدافع ضد القابض، فإذا كانت قد انقضت بتسوية خاصة أو لسبب ما، فال محل لدخولها 
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الحساب، إذ ال يتصور تسويتها مرتين، كما يلزم أن تكون هذه الحقوق مؤكدة خالية من النزاع، 

، ولكن فهو محقق الوجودوال يوجد ما يمنع من دخول الدين المضاف إلى أجل في الحساب 

إذا لم يحل األجل قبل قفل الحساب فإن المدفوع ال ط أن يقيد في خانة الديون المؤجلة، بشر

  :والمدفوع المعلق على شرط واقف فيه رأيان  يرتب أثراً في الحساب،

 فال يجوز  يرى عدم قبوله في الحساب ألن وظيفة الحساب تأبى قيد المدفوعات المؤقتة،األول  "-أ

واقف، ألن المدفوع يندمج في الحساب بمجرد قيده، في حين أن قيد مدفوع معلق على شرط 

  .المدفوع المعلق على شرط واقف لم يوجد بعد حتى يقيد ويندمج في الحساب

 رأي آخر يرى أن الدين المعلق على شرط واقف أو المؤجل يدخل في الحساب ولكن في -ب

   ١١٧."الجانب المؤجل حتى يتحدد مقداره فينتقل إلى الجانب الحال

أما المدفوع المعلق على شرط فاسخ، والمدفوع المقترن بأجل، فإن الرأي الراجح يذهب إلى أنه 

يعد مدفوعاً محقق الوجود فيجوز قيده في الحساب، على أن المدفوع المعلق على شرط فاسخ حتى 

  .يقيد في الحساب ويعد من مفرداته يشترط فيه عدم تحقق الشرط

ي أن تتوافر هذه الشروط في المدفوع ال عند قيده في الحساب، وإنما يرى جانب من الفقه أنه يكف

عند قفل الحساب، وعلى ذلك يصح في نظرهم قيد المدفوع المعلق على شرط واقف أو غير 

  .المقدر

ويرى بعض الفقهاء أن هذا الرأي غير سليم، ألن اندماج المدفوعات في الحساب يتعين أن يتم 

  .ب ال عند قفلهعند قيد المدفوع في الحسا

أنه ال يوجد ما يمنع من دخول الحقوق المعلقة على شرط الحساب، ما دامت الباحثة رى تو    

  .تدخل في الجانب المؤجل وهو جانب الضمان حتى تتوفر شروط وفائها

                                                 
  .٢٠٨.علي جمال الدين عوض، عمليات النوك من الوجهة القانونية، المرجع السابق، ص.د. 117
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ذلك أن القابض يقيد في الحساب مقابل ما يتلقاه، لذا فهـو            : أن تسلم للقابض على وجه التمليك      -ج

 أن تقيد القيمة في حسابه المدين، إال إذا كان قد تلقى المدفوع على سبيل التمليك، ونقـل                  ال يقبل 

ملكية المدفوع إلى القابض ليس أثراً لدخوله الحساب الجاري، بل هو مسألة سابقة على دخولـه                

الحساب فهو شرط في المدفوع لكي يدخل الحساب الجاري، فإذا تبين أن المدفوعات لـم تـسلم       

   ١١٨". على وجه التمليك لم يكن الحساب جارياًللقابض

أي أن يكون قصد طرفي الحـساب أن تـدخل          : أن تتم المدفوعات على وجه التبادل والتشابك      . د

، وتـشابك  الحساب مدفوعات من كليهما بحيث يكون كل منهما أحيانـاً دائنـاً وأحيانـاً مـديناً              

ات الطرف اآلخر بحيث مـن كـان        أن تتخلل مدفوعات أحد الطرفين مدفوع     : المدفوعات يعني 

وهكذا بحيث ال يظل أحد الطـرفين محافظـاً علـى ذات            . دائناً تتغير صفته إلى مدين والعكس     

الصفة طوال مدة الحساب، وتبادل المدفوعات شرط أساسي العتبار الحساب جارياً وبدونه يعد             

آلخر بدور القابض دائماً، لم     حساباً بسيطاً، فإذا قام أحد طرفي الحساب بدور الدافع دائماً وقام ا           

يكن الحساب جارياً لتخلف شرط تبادل المدفوعات، وهناك من يرى أن شرط التـشابك غيـر                

الزم، ويكفي أن يكون تبادل المدفوعات ممكناً وأن يكونا قد ابتغيا سلسلة من العمليـات تـدخل                 

  ١١٩.الحساب وتذوب فيه

ه شرط تبادل المدفوعات، ألن تحقق هـذا        وترى الباحثة أن شرط التشابك غير الزم، ويغني عن        

الشرط يؤدي إلى النتيجة ذاتها التي يهدف إليها شرط التشابك، ذلك ألن تبادل صفة الدائن والمـدين                 

تتراوح بين المصرف والعميل خالل فترة تشغيل الحساب، وهذا يعنـي أن المـدفوعات تتـداخل                

  .رفين محاطة بمدفوعات الطرف اآلخرويتخلل بعضها بعضاً، بحيث تكون مدفوعات كالً من الط

                                                 
،  منشأة المعارف ١٩٩٩لسنة ) ١٧٩(قم عبد الحميد المنشاوي، التعليق على القانون التجاري الجديد في ضوء الفقه والقضاء، ر.د. 118

  ..٢٧٦.باإلسكندرية ص
  .٢٢٠.علي جمال الدين عوض، المرجع السابق، ص.د. 119
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  :يترتب على تماسك المدفوعات و تحويل الدين إلى بند في الحساب اآلثار اآلتية

بحيث ال تجوز المطالبة باستحقاق أي مفرد فـي         : عدم قابلية الدفعة أو الدين لإليفاء المستقل      " -أ

  . حتى وقت قفل الحسابالحساب، ويقوم هذا الحكم على إرادة الطرفين تأجيل تسوية الديون

تزول الضمانات الشخصية أو العينية المرفقة بالدين       : زوال ضمانات الدين الشخصية والعينية     -ب

الذي يدرج في الحساب الجاري، بما فيها الرهونات والتأمينات والكفاالت، وال فـرق بـين أن                

الرصيد النهائي للحـساب    تكون هذه الضمانات اتفاقية أو قانونية، وال تنتقل هذه الضمانات إلى            

 على اتفاقهما، فلهما الحق باالتفاق على بقاء الضمانات المتعلقة بالـديون المقيـدة فـي                إال بناء 

  ١٢٠.الحساب الجاري فتتحول عند االقتضاء إلى رصيد الحساب الدائن

ألن المقاصة وفاء واستيفاء، والدفع في الحساب الجـاري         : عدم وقوع المقاصة بين المفردات     -ج

 فلو كان المدفوع وفاء لما كان متصوراً إال من الطرف المدين وحده في حين أن كل                 ،ليس وفاء 

  .طرف يقدم مدفوعاً ولو كان دائناً، فال تقع المقاصة إال مرة واحدة عند قفل الحساب

 كيف أن تداخل المدفوعات وتماسكها يشكل شرطاً أساسياً إلطالق صفة الحساب الجاري يتضح

ات التي تتم بين طرفيه، ويترتب على هذا التداخل تماسك المدفوعات وعدم قابليتها على العملي

 وأساس مبدأ عدم ،للتجزئة، فتوجد مفردات تقيد في جانب الخصوم وأخرى في جانب األصول

تجزئة الحساب الجاري، هو نية طرفي الحساب إرجاء تسوية تلك العمليات إلى حين قفل الحساب 

 ،ي وجوب وجود دفعات قابلة للتحويل إلى بنود دائنة أو مدينة في ذات الحسابنهائياً، وهذا يعن

 بحيث تكون محددة القيمة، ،وهذه الدفعات كما سبق ذكره يجب أن تتصف بكونها تمثل ديوناً أكيدة

كما يجب أن تكون الدفعة التي توضع في الحساب الجاري من الناحية القانونية بوسع المستلم 

رية تامة أي محررة غير مقيدة بدين آخر أو مخصصة لوفاء دين آخر وكما سبق التصرف بها بح

                                                 
  .٤٩٦.إلياس ناصيف، الكامل في قانون التجارة، الجزء الثالث، عمليات المصارف، نشورات بحر المتوسط وعويدات، ص. د 120
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القول فإنه من المتفق عليه أنه من الجائز أن يقيد في الحساب الجاري دين مقيد بأجل، ألن مثل هذا 

القيد ال يفترض القابلية لألداء فوراً ولكن إذا كان األجل قد حل بعد وقت إقفال الحساب فإنه يجب 

اء قيد معاكس، من أجل استخالص رصيد الحساب المستحق، فيجوز قيد الديون المصحوبة إجر

بأجل، ألن األجل ال يحول دون نشوء الدين ويقتصر أثره على تأخير الوفاء ويتم اإللغاء بإجراء قيد 

  .عكسي

    فالمفردات في الحساب الجاري تمثل محل دعوى تصحيح الحساب الجاري أو دعوى إعادة 

في داخل الحساب إذا ) القيود(ظر في الحساب الجاري، بحيث تنصب هذه الدعوى على المفردات الن

تبين وجود خطأ ما فيها، وقد يكون هذا الخطأ ناشئاً عن خطأ محاسبي، أو نتيجة لتقييد المصرف 

مبلغ مالي غير صحيح على العميل، وعليه عندما يتقدم أحد طرفي الحساب الجاري إلى المحكمة 

لب لتصحيح الحساب الجاري أو إلعادة النظر فيه، إنما تنصب تلك الدعوى على المفردات داخل بط

  .الحساب الجاري

  

  شروط قبول الدعوى: المطلب الثاني

     يجب أن تتوافر في دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه الشروط العامة لقبول 

تختلف شروط قبول دعوى ل هذه الدعوى وأي دعوى قضائية ، كما توجد شروط خاصة لقبو

لذا تدرس الباحثة  ،تصحيح الحساب الجاري عن شروط قبول دعوى إعادة النظر فيه اختالفاً بسيطاً

  :هذه الشروط على النحو التالي
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   :الشروط العامة لقبول الدعوى: أوالً

  : أي الشروط التي يجب توافرها لقبول أي دعوى قضائية وهي

مـن قـانون أصـول      ) ٣(افع الدعوى مصلحة في رفعها، حيث جاء في المـادة            أن يكون لر   -١

  :المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني

  .ال تقبل دعوى أو طلب أو دفع أو طعن ال يكون لصاحبه مصلحة قائمة فيه يقرها القانون " -١ 

دق أو االسـتيثاق     تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب االحتياط لدفع ضرر مح            -٢

  .لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه

 إذا لم تتوافر المصلحة وفقاً للفقرتين السابقتين قضت المحكمة من تلقـاء نفـسها بعـدم قبـول                   -٣

  ."الدعوى

    فإذا انتفت المصلحة ال توجد دعوى وهذه القاعدة تعني أنه إذا انتفت المصلحة انتفى الحق 

ن الحكم بعدم قبولها، والمصلحة يجب أن تكون شخصية ومباشرة وحالة، في تحريك الدعوى، وتعي

وقد تكون المصلحة مادية أو أدبية، فالمصلحة تعبر عن الفائدة العملية التي تعود على رافع الدعوى 

وإال اعتبرت مجرد دعوى كيدية، ويشترط أن تكون هذه المصلحة قانونية أي موضوعها المطالبة 

وهذا الشرط يجب توافره في دعوى تصحيح الحساب الجاري، بحيث يلجأ . يبحق أو مركز قانون

العميل إلى القضاء للمطالبة بحق له تم االعتداء عليه من قبل المصرف بتوثيق بيانات خاطئة في 

وإذا لم يلحق بالحساب الجاري للعميل خطأ يستدعي تصحيح الحساب أو إعادة . حسابه الجاري

 بعدم قبول الدعوى النتفاء الخطأ والضرر، أي ال يوجد حق يستدعي النظر فيه، قضت المحكمة

  .المطالبة به
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أال يكون قد سبق صدور حكم في موضوعها، فال يجوز للمحكمة أن تفصل في نزاع سبق أن          "-٢

حسمه حكم سابق تطبيقاً لمبدأ حجية الشئ المحكوم به، إال إذا كانت هذه المحكمة مختصة 

  .لموجه لذلك الحكمبنظر الطعن ا

 وهو يعد نوعاً من القضاء، لكنه قضاء خاص لـه           ١٢١" أال يكون قد اتفق على التحكيم بصددها،       -٣

خصائصه وأصوله التي تختلف عن قضاء الدولة، وقد أصدرت السلطة الوطنية فـي فلـسطين               

ب على  ، وهو يسري على كل تحكيم قائم بعد نفاذه، ويترت         )٢٠٠٠(لسنة  ) ٣(قانون التحكيم رقم    

اتفاق التحكيم التزام متبادل بامتناع كل منهما عن االلتجاء إلى القضاء في النزاع المحكم فيـه،                

ولكن االلتزام بعدم اللجوء إلى القضاء ال يتعلق بالنظام العام، ألنه نـشأ عـن إرادة الطـرفين                  

، فإذا قام أحد    وحدها فيكون لكل منهما النزول عن حقه بإرادته المنفردة سواء صراحةً أو ضمناً            

طرفي اتفاق التحكيم برفع دعواه أمام القضاء، هذا يعني أنه تنازل عن التمسك بالتزام خـصمه                

بعدم اللجوء إلى القضاء، فإذا تكلم الخصم اآلخر في موضوع الدعوى فإن ذلك يعني أنه تنازل                

ـ                سك األخيـر   هو اآلخر عن التمسك بالتزام المدعي بعدم االلتجاء إلى القـضاء، ولكـن إذا تم

باالتفاق على التحكيم فإن المحكمة تقرر وقف السير في الدعوى وتطلب من المدعي االلتـزام               

باتفاق التحكيم، فإذا كان موضوع النزاع تصحيح بعض القيود الخاطئة في كشف حساب العميل              

واتفق على التحكيم لحل النزاع القائم بينه وبين المصرف، وتمسك المـصرف بوجـود اتفـاق                

تحكيم ال تنظر المحكمة في دعوى العميل، وإذا كان النزاع بين المصرف والعميل بشأن القيود               ال

الخاطئة قد تم حسمه بموجب التحكيم ال تنظر المحكمة في دعوى تصحيح وإعادة النظـر فـي                 

  .الحساب الجاري نظراً ألن التحكيم يأخذ الصبغة القضائية

                                                 
  .١٤٣.،مرجع سابق، ص)٢٠٠١(لسنة) ٢(المحاكمات المدنية والتجارية، رقم عثمان التكروري، الوجيز في شرح قانون أصول .د. 121
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 فال يجـوز    ١٢٢.بين الطرفين ة الحساب قد تمت صلحاً      ا كانت تسوي  ال تقبل دعوى التصحيح إذ     - ٤

، إذ أنه بمقتضى الصلح ال يعتـد        أن ينظر القضاء نزاعاً سبق وأن تم حسمه بالصلح بين طرفيه          

بما كان للخصوم من حقوق سابقة شملها ذلك الصلح، وبالتالي ال يكون لديهم دعوى لحمايتهـا،                

حقوق أطرافه فهذا جائز، والصلح غير مقيد بمدة        أما إذا ثار النزاع بصدد تفسير الصلح وتحديد         

معين ويمكن اللجوء إليه في أي مرحلة كانت عليها الخصومة، والقاضي بما لـه مـن سـلطة                  

تقديرية يحدد الزمان والمكان اللذين يراهما مناسبين إلجراء الصلح، ما لـم توجـد نـصوص                

وم والقاضي وأمين الضبط    خاصة تقرر خالف ذلك، ويثبت الصلح في محضر يوقع عليه الخص          

ويودع بأمانة ضبط الجهة القضائية، ويصبح الصلح محضراً تنفيذياً بمجرد التأشير عليـه مـن               

  .قبل القاضي وإيداعه بأمانته

    بناء على ما سبق يتبين أن الصلح في النزاع الذي يكون موضوعه خطأ في قيـود ومفـردات                  

 النزاع ويحسمه، لذا ال تقبـل دعـوى لتـصحيح           الحساب الجاري لعميل ما لدى المصرف، ينهي      

الحساب الجاري وإعادة النظر فيه وقد تم حسمها بتصحيح الخطأ بالصلح كونـه يتـضمن تـسوية                 

مباشرة للنزاع تتضمن نزول كل من طرفيه عن بعض ما يدعيه مقابل ما تنازل عنه الطرف اآلخر                 

   . بالتراضي

  :ري وإعادة النظر فيهاالحساب الجتصحيح قبول دعوى الخاصة لشروط ال: ثانياً

تصحيح الحساب الجـاري وإعـادة       من الشروط لقبول دعوى      يشترط القضاء في األردن عدداً    

  : هيالنظر فيه

                                                 
، منشأة المعارف باالسكندرية، ٢٠٠٣أحمد محمود جمعة،أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد، الطبعة األولى.د. 122

  . ١٨٨.ص
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أن يرفق بدعوى التصحيح جميع ما يؤيده من مستندات، كي تتمكن المحكمة من بناء قناعتهـا                 -١

يتفـق  : "في قرار محكمة التمييز األردنية    وتصورها بناء على ما قدم لها من مستندات، فقد جاء           

وحكم القانون عدم استجابة المحكمة لطلب المدعى عليه بإجراء المحاسبة إذا لم يحدد على وجه               

الدقة المفردات المطلوب تصحيحها من حسابه الجاري مدين في البنك ولم يقدم المستندات التي              

  ١٢٣".تؤيد وجهة نظره 

 "فردات المطلوب تصحيحها، قضت محكمة التمييز في حكم آخر لها         أن يحدد على وجه الدقة الم      -٢

وبما أنه لم يحدد على وجه الدقة المفردات المطلوب تصحيحها من حسابه الجاري مـدين فـي                 

البنك، ولم يقدم المستندات التي تؤيد وجهة نظره كي تستطيع المحكمة بحث جدية طلبـه فـي                 

  ١٢٤".لك المحكمة لطلبه في محلهإجراء المحاسبة وعليه فإن عدم استجابة ت

وجوب أن تبنى دعوى التصحيح على مفردات محددة بحيث يذكر : يتضح من األحكام السابقة    

طالب التصحيح المفردات التي يطلب تصحيحها على وجه الدقة فيكون طلب التصحيح واضحاًَ 

خطأ أو إغفال أو سهو حساب من لى الومحدداً على أسباب جدية، مبيناً فيه نوع الغلط الواقع ع

الخ والمقصود ببناء دعوى التصحيح على مفردات محددة أن يكون الطلب وارداً على مفردات ..

بعينها أو على أجزاء من الحساب ال على الحساب بأكمله، فإن كان كذلك وكان الحساب قد أقفل 

  .اب والذي سندرسه الحقاًنهائياً فإن الطلب ال يقبل، ألننا في هذه الحالة نكون بصدد مراجعة للحس

   والمقصود بالمفردات بنود الحساب التي تعبر عن العمليات التي تمت بين طرفي الحساب، والتي 

نتج عنها قيد في الحساب يعد جزءاً منه، وفي حال لم يحدد طالب التصحيح المفردات التي يطلب 

 محلها، ذلك أن المفرد تصحيحها يرد طلبه لعدم توافر شرط جوهري وأساسي في الدعوى وهو

  .المطلوب تصحيحه يعد المحل الذي يقع عليه التصحيح، وإذا انتفى المحل رد الطلب
                                                 

  .١٩٩١قابة المحامين األردنية لسنة، المنشور في مجلة ن٤/٩/١٩٩١ ، صدر بتاريخ ٣٦٣/٩١تمييز حقوق رقم . 123
  .١٩٩١ ،المنشور في مجلة نقابة المحامين األردنية لسنة٩١ /٥٨٥تمييز حقوق رقم. 124
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    أما فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، فال توجد قضايا في المحاكم الفلسطينية من هذا النوع، لذا 

 الحساب الجاري تم يمكن القول أن الشروط التي يشترطها القضاء في األردن لقبول دعوى تصحيح

من قانون التجارة األردني الساري ) ١١٣(التوصل إليها من ماهية الدعوى التي نصت عليها المادة 

  .المفعول في الضفة الغربية

أن ترفع الدعوى إلعادة النظر والحساب مازال قائماً، أي أن الحساب لم يغلق بعد بتسويته  -٣

تخذ هذه الدعوى وسيلة إلعادة مراجعة الحساب كلياً، ، وهذا كي ال تواستخراج الرصيد النهائي

والحساب الذي تمتنع مراجعته هو الحساب الختامي المغلق نهائياً، فإذا كان الحساب غير مغلق 

  .أو تمت تسويته بصورة مؤقته فإنه يمكن مراجعته 

 وأقرها الطرفان      بينت الباحثة سابقاً أنه ال يجوز المنازعة في نتيجة تصفية الحساب إذا تمت

تسوية (صراحةً أو ضمناً، وعليه فإن المنازعة في تلك النتيجة غير جائز عمالً بمبدأ سلطان اإلرادة 

، أو كانت تسوية قضائية وذلك احتراماً لقوة الشئ المقضي فيه، فإعادة النظر في الحساب )رضائية

م على عناصر جديدة غير الجاري تنطوي على منازعة في الحساب برمته بعمل حساب جديد يقو

تلك التي اتخذت أساساً للحساب األول الذي حصلت المنازعة بشأنه، ولكن إذا اتفق الطرفان على 

تسوية الحساب كان لهما بعد ذلك مراجعته، ألن االتفاق الالحق على مراجعة نتيجة الحساب ال 

ت بموجب حكم قضائي فال يتنافى مع مبدأ سلطان اإلرادة، ولكن إذا كانت تسوية الحساب قد تم

    .يجوز للطرفين مراجعتها من جديد سواء بتعديلها أو بالخروج عنها

  

  حق رفع الدعوى: المطلب الثالث

ه إلى القضاء طلباً للتصحيح وإعادة النظر يجب أن يثبت أحقيته في رفع مثل هذه جمن يت    

  الدعوى، فلمن يثبت هذا الحق؟ 
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  عميلال: أوالً

 صاحب الحساب هو صاحب الحق األصيل في ممارسة هذه الدعوى، عميل ال:صاحب الحساب .١

لذا فإنه ليس بحاجة الستئذان في ممارسته لهذا الحق متى توافرت شروط دعوى التصحيح 

  .سابقة الذكر، ومتى توافرت في طلبه الشروط التي اشترطها القضاء لقبول طلبه

  ى لتصحيح الحساب الجاري؟؟هل يجوز للخلف العام رفع دعو:  الخلف العام. ٢

ورثة المتوفى الشرعيون وبالتالي من حقهم أخذ تركة مورثهم والتي من ضمنها : الخلف العام هم

 المتوفى يرثه بكافة قيوده عميلحسابه لدى المصرف، إن الخلف العام باعتباره وارثاً لحساب ال

تي من ضمنها الطعن بأي وسجالته لدى المصرف، وما يستتبع ذلك من حقوق تجاه المصرف وال

 المتوفى كشف عميلأما عن حالة ما إذا قبل ال. قيد قد ال يكون صحيحاً ألي سبب من األسباب

الحساب المرسل إليه من المصرف بال تحفظ، هل يملك الورثة إذا اكتشفوا أخطاء في حساب 

النظر في  بعدم صحة القيود الواردة في الكشف أو طلب إعادة مصرفمورثهم الطعن لدى ال

  الحساب؟؟

  :هنا يوجد ثالثة احتماالت

 لم عميليوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب، وأن يكون ال) ١٥( قبل مضي عميلأن يتوفى ال -١

 في القيود ضمن المدة مصرفيقبل بعد به، هنا يملك الورثة الطعن في الكشف ومراجعة ال

  .لمصارفالمتبقية، وهذا وفق ما اعتادت عليه ا

 بعد أن يكون قد قبل بكشف الحساب، فال يملك الورثة في هذه الحالة حق عميلتوفى الأن ي -٢

  .الطعن فيه بخالف ما أقر به مورثهم، ذلك أن اإلقرار سيد األدلة

يوماً من تاريخ إرسال كشف الحساب، وال يعلم به الورثة إال ) ١٥( قبل مضيعميلأن يتوفى ال -٣

 في مصرفحالة فإن حق الورثة الطعن في الكشف ومراجعة الالهذه في . بعد انقضاء هذه المدة
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القيود من تاريخ علمهم بالكشف، ذلك أن الخلف العام يخلف السلف في جميع ما له من حقوق 

 الخلف مقام السلف فنفترض أن السلف لم يعلم بكشف أي يقوموما عليه من واجبات، أي 

  . ه من تاريخ علمه بهحسابه، لذا يسري حقه في االعتراض عليه والطعن ب
  



 

112 
 

  : المتوفىعميلمن اإلجراءات التي تتبعها بعض البنوك فيما يتعلق بالتعامل مع ورثة ال

بعضهم يلزم الورثة بإحضار قرار قضائي يلزم المصرف بإعطائهم الكشوفات التي يريدون  -١

ددة ويكون لهم االعتراض، وطلب تصحيح بعض القيود إذا وجدوا خطأ فيها ضمن المدة المح

  ١٢٥.بالقانون في حال كان مورثهم لم يقبلها بعد

بعضها اآلخر يسمح للورثة أن يأخذوا كشف الحساب الخاص بمورثهم، وإذا تبين عدم صحة  -٢

بعض المفردات تقبل االعتراض عليها بشرط أن يكون ذلك خالل قيام مهلة رفع دعوى 

 أي أن يكون حق المورث في ،)١١٣(التصحيح المحددة في قانون التجارة األردني في المادة 

  ١٢٦.رفع دعوى التصحيح لم يسقط بانتهاء مهلة الستة أشهر

، بل هو حق للخلف العام بموجب مصارف أن هذا األمر ليس متروكاً لتقدير الترى الباحثةو    

من يخلف السلف في ذمته المالية كلها، جاء في نص المادة :  فالخلف العام هو،أحكام القانون

ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخالل : "لقانون المدني األردني أنهمن ا) ٢٠٦(

بالقواعد المتعلقة بالميراث، ما لم يتبين من العقد أو من طبيعة التعامل أو من نص القانون أن هذا 

لمدني من القانون ا) ١٤٥(ونص هذه المادة يطابق نص المادة " األثر ال ينصرف إلى الخلف العام

  .المصري

فاألصل أن الخلف العام يخلف السلف في ذمته المالية أو في حصة منها في كل ما تتناوله هذه     

الذمة من حقوق والتزامات، لذلك تنصرف إليه آثار هذه العقود التي عقدها السلف فيما ترتبه من 

 شخصية الوارث ما هي حقوق أو ما ينتج عنها من التزامات، وتفسر هذه الظاهرة على اعتبار أن

  .إال استمرار لشخصية المورث

  
                                                 

  .مقابلة شخصية، ديمة سحويل، المستشار القانوني في بنك القدس للتنمية واالستثمار. 125
  .مقابلة شخصية، مهند عساف، المستشار القانوني لبنك القاهرة عمان.  126
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  :)١٩٦٦(لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٣٢٧ (جاء في المادة: وكيل التفليسة .٣

 يترتب حتماً على الحكم بشهر اإلفالس ومن تاريخ صدوره تخلي المفلس لوكالء التفليسة عن "-١

  ".تي يمكن أن يحوزها في مدة اإلفالسإدارة جميع أمواله بما فيها األموال ال

  :من ذات القانون) ٣٢٨(كما جاء في المادة     

 تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم في وكالء التفليسة من غير تفريق بين الديون  "-٢

  ."التجارية والديون المدنية

 مصرف لدى معتمدس المن خالل النصوص القانونية المذكورة أعاله يتبين لنا أنه إذا أشهر إفال    

 لصالحه، فإن وكيل التفليسة هو من يباشر خيرفي حساب جارٍ وتبين وجود خطأ في حسابات األ

  .هذه الدعوى

   :١٩٦٧من القانون المدني األردني لسنة ) ٣٦٦( جاء في المادة ):عميلدائن ال(الخلف الخاص  .٤

سم مدينه جميع حقوق هذا المدين إال ما لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن يباشر با"  -١

  .كان منها متصالً بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز

 وال يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبوالً إال إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق -٢

  ."وأن إهماله من شأنه أن يؤدي إلى إعساره، ويجب إدخال المدين في هذه الدعوى

لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق األداء أن : من القانون المدني المصري) ٣٠٨(ا المادة يقابله   

يستعمل باسم مدينه حقوق هذا المدين المالية إال ما كان منها متصالً بشخصه خاصة أو غير قابل 

للحجز، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعماله إياها من شأنه أن يسبب 

  .عساره أو زيادة هذا اإلعسارإ

، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها هوال يلزم الستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار  

  ".وإال كانت غير مقبولة
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، عميل، وكان لصالحه أي من شأنه إظهار مبالغ مالية لل العميلخطأ في حساب    إذاً في حال وجد 

، ولكن يشترط كي تقبل هذه مصرف لتصحيح الخطألى الرفع دعوى عخير يستطيع دائن األ

  : عميلالدعوى من دائن ال

  . أو إهماالً عن المطالبة بحقوقه عن رفع هذه الدعوى سواء كان سكوته عمداًعميلأن يسكت ال -١

.  عن رفع الدعوى أن يؤدي إلى إعساره أو زيادة هذا اإلعسارعميلأن يكون من شأن سكوت ال -٢

  .مماثل لذلك ال يسري عندناوال يوجد لدينا نص 

ومتى قبل طلب التصحيح من قبل المحكمة، وقررت ضرورة إجراء التصحيح على القيد الذي     

طعن فيه أحد طرفي الحساب، فإن ذلك القيد يعتبر كأن لم يكن ويحل محله القيد الجديد الذي تقره 

ب على قيده احتساب الفوائد طبقاً المحكمة، ويعتبر قائماً من تاريخ وجود القيد غير الصحيح ويترت

  .للقيد الجديد وإلغاء أية فوائد تم احتسابها على أساس القيد الذي تم إلغاؤه
  

  :المصرف: ثانياً

من تلقاء تصحيح ال بإجراء  الجاري في الحسابخطأ ما اكتشاف عند مصرفيقوم الما غالباً    

  :تاليةفي الحاالت النفسه، وهذا يكون 

 دائناً، وإذا كان الحساب مديناً فإنه يأخذ موافقة عميليد العكسي مادام حساب العن طريق الق -١

  . إلجراء القيد العكسيعميلال

 الحساب ال يستطيع إجراء التصحيح إال باللجوء إغالق بعد خطأ المصرففي حالة اكتشاف ال -٢

  .إلى القضاء عن طريق دعوى التصحيح

بقيد دفعة غير مستحقة خطأ تصحيح في حالة كون ال للقضاء إلجراء اللمصرفكما يلجأ ا -٣

إجراء القيد خير  ورفض األ-أصبح الحساب مديناً -خير وسحبها األخطأ بطريق العميللل

  .العكسي واالعتراف بالمبلغ
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حكم قضائي بالحجز على رصيد الحساب عند صدور: حالة الحجز على رصيد الحساب الجاري -٤

 إجراء التصحيح من نفسه بل عليه اللجوء إلى القضاء صرفلم، ال يستطيع اعميلالجاري لل

 .إلجراء التصحيح

  

  إثبات الدعوى: المطلب الرابع

كي يثبت رافع الدعوى دعواه يجب عليه أن يقدم ما يعزز ادعاءه بالمستندات التي تثبته، كعقد     

ب وتؤكدها، وما فتح الحساب الجاري الذي وقعه، وفيش اإليداع التي تثبت مدفوعاته في الحسا

 من كشوفات، كما يكون من حق طرفي الحساب طلب إجراء الخبرة الفنية في مصرفوصله من ال

فما مدى حجية األوراق والبيانات الصادرة عن المصرف  ؟حال عدم توفر المستندات أو عدم كفايتها

  ؟ كيف يستطيع العميل إثبات العكس؟)تقديم دليل لنفسه(

 أو عمالئها في مواعيد محددة إما شهرياًكشوفات الحسابات الخاصة ب ترسلكانت المصارف     

ثم بعد دخول الوسائل الحديثة كما ذكر . كل ستة أشهر أو كل سنة حسب االتفاق أو العرف السائد

سالفاً أصبح إرسال الكشف يتم عن طريق الصراف اآللي واالنترنت، واقتصر إرسال تلك 

  .اه لعميلالكشوفات على حالة طلب ال

   ١٢٧:من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية) ٢٧( وقد جاء في المادة    

أي الفصل الثالث، والذي جاء فيه ". تسري أحكام هذا الفصل على وثائق نظام الحاسب اآللي" 

دفاتر التجار ال تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات الواردة ):" ٢١(المادة بهذا الصدد في 

". فيها عما ورده التجار تصلح أساساً يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة ألي من الطرفين

 يعد وفق قانون مصرففاألصل وفق القانون أن التاجر ال يحتج بدفتره على غير التاجر، وال

                                                 
 .٢٠٠١لسنة ) ٤(قانون رقم . 127
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  ال يحتج به عليه، إذا لم يكن تاجراًعميلالتجارة تاجراً وأعماله تجارية فكشف الحساب المرسل لل

  :من القانون المذكور) ٢٢(المادة  ويؤكد هذا القول ما جاء في ،فال تكون له حجية إال بين التجار

  " .تكون دفاتر التجار حجة عليهم منتظمة كانت أو غير منتظمة " -١

التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن ):" ٢٦(كما جاء في المادة     

 منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته، العكس، ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاًبت إلى أن يث

وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة 

  ".أصلية أخرى للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين

 التي ترسلها المصارف ال القول أن األوراق والبيانات يمكننا اد القانونية السابقةالمومن خالل     

 بحجة إرسالها له عبر الفاكس والبريد اإللكتروني مادام الطرف اآلخر لم عميلتعد حجة على ال

 يصنع من الدالئل لنفسه قدر ما يشاء وبالتالي حرمان مصرفيؤشر عليها، فال يمكن أن يترك ال

 لنفسه، وقد عميل، فال يجوز للشخص أن يصنع دليالًآلخر من طلب حقه بحجة إرسالها للالطرف ا

فما دام " .يفسر الشك لمصلحة المدين :"من مشروع القانون المدني الفلسطيني) ١٦٦(جاء في المادة 

 لكشف حسابه وإطالعه عليه ال يمكن االستناد له، وفي حال كان عميلال يوجد ما يثبت استالم ال

  .ناك شك بصحة االدعاء يأخذ القاضي بعين االعتبار مصلحة المدينه

فالكتابة ال تعد دليالً كامالً في اإلثبات، إال إذا ألحق بها توقيع الشخص الذي تسند إليه، لذلك     

فالتوقيع هو العنصر الثاني من عناصر الدليل الكتابي المعد لإلثبات، بل إن التوقيع هو الشرط 

الورقة العرفية سواء في القانون المصري أو في قانون دولة اإلمارات العربية الوحيد لصحة 

 في قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني يعتبر التوقيع هو  وأيضا١٢٨ًالمتحدة،

                                                 
عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة اإللكترونية ونظامها القانوني، الكتاب األول النظام القانوني الحكومة االلكترونية، دار الفكر .د. 128

  ..٥٥٩.، ص٢٠٠٦الجامعي، االسكندرية،
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السند العرفي هو الذي يشتمل ): "١٥(الشرط الوحيد لصحة الورقة العرفية حيث جاء في المادة 

  .."من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمته، وال تتوافرعلى توقيع 

  :من قانون البينات المذكور أعاله) ١٨ (المادةجاء في 

  ".ال يكون السند العرفي حجة على الغير بالنسبة لتاريخه إال منذ أن يكون له تاريخ ثابت" -١

يع اإللكتروني، وقد وفي الوقت الحاضر هناك اتجاه نحو بديل للتوقيع اليدوي باستخدام التوق    

حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها  :"عرفه مشروع قانون التجارة اإللكترونية المصري بأنه

  ١٢٩".طابع منفرد تسمح بتحديد شخص صاحب التوقيع وتمييزه عن غيره

فإذا كان من حق طرفي العقد االتفاق على اعتبار رسائل البيانات الموقعة الكترونياً كأدلة     

بات، على خالف مقتضى قواعد القانون باعتبارها قواعد مكملة لشروط قبول الدليل، فحجية هذا إث

الدليل االتفاقي تبقى خاضعة لتقدير القاضي من حيث كونها دليالً كامالً أو ناقصاً وذلك في ضوء ما 

تابية تتعلق بالنظام يدله عليه تفسير قواعد القانون القائمة بشأن حجية األدلة، فقواعد حجية األدلة الك

  ١٣٠ .العام، باعتبار أن هذه القواعد ترتبط بأداء القضاء لوظيفته

 عدم تعلق تلك القواعد بالنظام العام، فإذا كانت األدلة الكتابية ملزمة للقاضي، إال     وترى الباحثة

  .أنها ليست ملزمة للخصوم، فيجوز لهم أن يعدلوا عن التمسك بها صراحةً أو ضمناً

القانون ال يعترف إال الكتابة المدرجة في محررات رسمية وعرفية والموثقة بأحد صور و    

التوقيع التي نص عليها القانون، وهذا التوقيع هو الذي يعطي الورقة المكتوبة حجيتها القانونية 

  .ويعبر عن إرادة صاحبها

                                                 
  .٥٦٢.عبد الفتاح بيومي حجازي،  مرجع سابق، ص. د. 129
علمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية، الجديد في أعمال المصارف من الوجهتين القانونية واالقتصادية، أعمال المؤتمر ال. 130

  .٣٢٦.،  ص٢٠٠٢الجزء األول الجديد في التقنيات المصرفية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
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وفلسطين لم تكن تعتمد الوسائط فالقواعد التشريعية المطبقة في البلدان العربية، ومنها األردن     

 ينطبق على ئل كاملة في اإلثبات، وهذا األمر أيضاًالحديثة التي تقوم على البرمجة اإللكترونية كوسا

  .التلكس والفاكس وغيره من الوسائط الحديثة

  حجية البيانات اإللكترونية الصادرة عن المصرف:  أوالً

يستطيع كيف ف، خطأفي السحب واإليداع قد يصحبه ) ةاإللكتروني(استعمال الوسائل المتطورة     

  العميل إثبات عكس ما جاء في تلك البيانات؟ وبالتالي كيف يتم تصحيح القيد الخاطئ؟

ذا كان النزاع بين مصرف وتاجر، فإن المعاملة هنا تجارية فيكون ألي منهما االحتجاج     إ

طلبه، وهنا يقوم القاضي بالتحقق من شروط لكترونية التي لديه كي يثبت دفعه أو باألسناد اإل

األسناد اإللكترونية لدى الطرفين، ولكن اشتراط المصرف في نماذج عقوده بأن قيوده وسجالته بينة 

 في موقف ضعيف ويشكل خطورة على مصلحته، معتمدملزمة ومقبولة في اإلثبات، يجعل ال

تبطل اتفاقات اإلثبات  " بعض إلى القولفالمصرف يتحكم في تصميم مستندات التعاقد، هذا ذهب بال

حين تحرم المتعاقد من حقه باإلثبات، وتلغي سلطة القاضي في تقدير مدى حجية الدليل، لذا يبقى 

  ١٣١".للقاضي سلطة تعديل الشروط المجحفة بالطرف المذعن باعتبار هذه العقود من عقود اإلذعان

متروك للقاضي إذا ونية الصادرة عن المصرف تقدير حجية البيانات اإللكترأن  الباحثةرى     ت

من القانون المدني األردني ) ٢٠٤( أن يبطله وفقاً ألحكام المادةله وجد أن ذلك الشرط شرط إذعان 

إذا تم العقد بطريق اإلذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل " التي جاء فيها

 وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطالً كل اتفاق على هذه الشروط أو تعفي الطرف المذعن منها

  ".خالف ذلك

                                                 
  .١٩٣.حازم نعيم الصمادي، مرجع سابق، ص. 131
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    إذاً البيانات اإللكترونية الصادرة عن المصرف ال تعد دليالً كامالً في اإلثبات، وإذا وجد العميل 

خطأ في بعض قيود حسابه الجاري، يطلب إلى المصرف تصحيحها باالستناد إلى فيشة اإليداع التي 

إذا رفض المصرف إجراء التصحيح يستطيع العميل اللجوء إلى القضاء ويمكن إجراء بحوزته، ف

  . الخبرة إذا رأت المحكمة ضرورة لذلك

  الواردة في بيانات المصرف) الخطأ في القيود( عكس القيود عميلإثبات ال: ثانياً

 من مصرفية على صورة من المستند الذي يتم بموجبه إجراء عمليةالعميل يحصل ما      عادةً

إيداع أو سحب، وعليه االحتفاظ بها لمقارنتها أو استخدامها عند الخالف لذلك ال يصعب عليه 

 في كشف حسابه قيداً ليس له مستند مقابل موقع منه يعد قيداً دون دليل عميلاإلثبات، فإذا وجد ال

) ١٥٦(في المادة وغير صحيح، ومن حق المحكمة إجراء الخبرة إذا رأت لزوماً لها وفق ما جاء 

للمحكمة عند االقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو " من قانون البينات الفلسطيني حيث جاء فيها

  ..."أكثر لالستنارة برأيهم في المسائل التي يستلزمها الفصل في الدعوى

إن مجرد كشف الحساب المستخرج من الحاسب اآللي يجب أن يؤيد بالمستندات المحفوظة لدى     

 ال يكفي أن يقدم عميل والمصرفوفي حال وجود خالف بين ال. عميلوالتي وقع عليها المصرف لا

 كشفاً بالحساب مستخرجاً من جهاز الكمبيوتر إلثبات ادعائه سنداً للشرط المذكور في مصرفال

جاء في كشف حسابه، أي   على ماعميلالعقد بل يجب تعزيزه بمستندات أخرى تثبت موافقة ال

لم يوقع على ما مفاده أنه علم بمضمون كشف العميل  مادامبادل الوثائق كما ذكرنا سابقاً، فيفترض ت

 عن طريق عميل بأنه رضي به، فالكشوفات التي يتسلمها اليمكن القولحسابه وأنه وافق عليه فال 

  . لذلكالصراف اآللي ال تكفي  أجهزة الحساب اآللي أو

 طلب الخبرة عميل والمستندات وحدة واحدة ويحق للالشرط المذكور يجعل من السجالت    و

للتحقق من أن ما ورد في كشف مطابق تماماً للمستندات المؤيدة للعمليات الواردة فيه من سحب 
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وإيداع، ويشترط في المستندات أن تكون صحيحة، فإذا ثبت أن هذه المستندات مزورة ال يسري هذا 

  .الشرط

ل محق في ادعائه حكمت بوجوب تصحيح القيد الخاطئ، بحيث     فإذا وجدت المحكمة أن العمي

يترتب على الدعوى نتيجة مفادها إعادة الحال إلى ما كان عليه، فإذا تقرر بأن قيداً ما هو قيد 

مكرر، فإن أثر التصحيح يعودِ إلى التاريخ الذي دخل فيه ذلك القيد المكرر في الحساب، فيعتبر 

 . وتبعاً لذلك يلغى كل ما ترتب عليه كاحتساب الفوائد-رجعيبأثر -ملغياً من ذلك التاريخ

  

 .أثر الشروط الواردة في عقد فتح الحساب في إثبات الدعوى: اًلثثا

  إذاً ما مدى صحة الشروط المدرجة في نماذج العقود المصرفية؟؟؟

ه توقيعك ها،    تشتمل العقود المصرفية على شروط ال يعلم بها العميل أو ال يفهم معناها وأهميت

في وتستند المصارف ، دون أن يكون قد اطلع عليه، ط معينعلى بيان مفاده أنه اطلع وعلم بشر

 في وضعها لمثل المصارفبلدنا فلسطين مثل بنك القاهرة عمان والبنك العربي وبنك األردن أن 

هذا األمر هو العميلديداً لعادة مصرفية، يلتزم بها ذلك البيان إلى أن تلك الشروط عادةً ما تكون تر

 ترى أن استمرار تطبيقها ألمر ما يجعل المصارفسبب التزامه بها وليس توقيعه هو الذي ألزمه، ف

 تخلط بين العرف وبين العادة االتفاقية، فالعادة االتفاقية يقصد مصارفمنه عادة ملزمة، فنجد ال

تهم دون االستناد إلى عقيدة اعتياد الناس في مجال معين على اتباع حكم معين في معامال :"بها

 فهي مجرد سنة ١٣٢إلزامية بوجوب مراعاة هذا الحكم واحترامه، وهي ال يجتمع فيها ركنا العرف،

                                                 
( الركن األول،هو اعتياد الناس على سلوك معين.فللعرف ركنان.س على سلوك معين والشعور بإلزام هذا السلوكالعرف هو اعتياد النا. 132

: ويقتضي لقيام الركن المادي توافر عدة شروط هي).ركن معنوي(والثاني هو اعتقاد الناس بأن هذا السلوك ملزم لهم) وهو الركن المادي 
محمد .  النظام العام ويعتبر العرف المصدر االحتياطي الثالث للقانون في النظام القانوني األردني ،دالعمومية والقدم والثبات وعدم مخالفة

. ٦١.ص-م١٩٩١ -١٤١١الطبعة األولى،  دار الفرقان للطباعة والنشر والتوزيع،موجز المدخل لدراسة القانون األردني، السعيد رشدي
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. تنقصها عقيدة اإللزام وإن كانت مطردة في العمل، وهي توجد بصفة خاصة في نطاق العقود

تفاقية ليست قانوناً لذلك فهي ال تلزم وتقوم هذه العادات بتفسير أو تكملة إرادة المتعاقدين، فالعادة اال

األفراد بذاتها، وإنما تلزمهم فقط إذا اتفقوا على اتباع حكمها، لذا ال تطبق إال على أساس أنها شرط 

من شروط العقد اتفق عليه المتعاقدان، فال يفترض في القاضي العلم بها وإنما يتعين على من 

عليه أن يثبت أن هناك اتفاقاً بشأن العمل بها ويخضع يتمسك بها أن يطلب من القاضي تطبيقها، و

  ١٣٣."هذا اإلثبات للسلطة التقديرية للقاضي وال يخضع في هذا لرقابة محكمة التمييز

  :بدراسة الشروط التي تضعها المصارف في نماذج عقودها نجد التالي

 في صحتها أو تعتبر دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة لنا وال يجوز لنا الطعن    "

االعتراض عليه أو طلب إبرازها، وتعتبر أية شهادة صادرة عن البنك بمضمون هذه الدفاتر بينة 

  ١٣٤"كافية بهذا الخصوص

  :يقر المعتمد ويوافق على "

أن يكون للصور المحفوظة أو المستخرجة من وسائل التقنية الحديثة وأجهزة الحاسوب   ) أ

ى المصرف حجية األصل في اإلثبات، وتكون تلك والصراف اآللي والبريد اإللكتروني لد

الصور والمستخرجات التي يقدمه البنك في أي نزاع هي بينة مقبولة وملزمة للمعتمد، ولن 

يكون البنك ملزماً بتقديم األصل، ويسقط المعتمد حقه بإنكار ماهو منسوب إليه من خط أو توقيع 

لمستندات بعد مضي خمس سنوات على تنظيم أو تقديم أصل ا/عليها أو مطالبة البنك بإبراز و

 .أي من المستندات المتعلقة بالعمليات التي تجري على الحسابات من سحب وإيداع وغير ذلك

                                                                                                                                                    
محمد . د" غير مدون في وثيقة رسمية كالتشريع وهو مصدر من مصادر القاعدة القانونية،ويسمى العرف بالقانون غير المكتوب نظراَ لكونه

  ".١٤٤.ص ،١٩٩٥ محاضرات في المبادئ العامة في القانون والقانون التجاري ،رفعت الصباحي
 ٢٠٠٦ ،الطبعة األولى، وقية منشورات الحلبي الحق، القاعدة القانونية، الجزء األول ،المدخل لدراسة القانون، محمد حسن قاسم.د.-133

  ٢٦٢.ص
  .الشرط السابع،الشروط واألحكام العامة التي تطبق على  جميع الحسابات، نموذج عقد فتح حساب جاري لدى بنك األردن. 134
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تتم /  أن تكون حسابات البنك وسجالته هي البينة المقبولة إلثبات الحركات واألرصدة التي تمت ) ب

للحسابات مستخرجاً من الحاسوب أو أي على الحسابات، ويكفي لهذه الغاية تقديم البنك كشفاً 

 .وسيلة من وسائل التعامل المتاحة

أن تكون دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للمعتمد، وال يجوز له الطعن في صحتها أو  ) ت

  ١٣٥."االعتراض عليها

إن القيود المستخرجة من أجهزة الحاسوب وأجهزة الصراف اآللي وأي أجهزة الكترونية " 

 البنوك والمختبرات الفلمية وصور المستندات الضوئية، هي بينة قانونية وكافية إلثبات تستخدم في

حقوق البنك، باعتبارها من واقع سجالت وقيود البنك المتفق على اعتبارها بينة نهائية وقاطعة ال 

  ١٣٦".يجوز للعميل االعتراض عليها

يجوز له الطعن في صحتها أو تعتبر دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة للعميل وال " 

االعتراض عليها، وأنه أي العميل يسقط حقه ويتنازل مطلقاً عن حقه بطلب إجراء الخبرة المحاسبية 

أياً كان نوعها وسببها وتعتبر أية شهادة صادرة عن البنك مقبولة وبينة قاطعة في مواجهتنا بكل 

  ١٣٧."ب الخبرة أو اليميناألحوال ال يجوز تقديم البينة على خالف مضمونها أو طل

تعتبر دفاتر البنك مصدقة وحجة قاطعة وملزمة لنا وال يجوز لنا الطعن في صحتها أو " 

  ١٣٨."االعتراض عليها

                                                 
  ).٣١(الشرط رقم ، الشروط واألحكام العامة التي تطبق جميع الحسابات، نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك العربي. 135
الشرط -الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات-ذج عقد فتح حساب جاري لدى بنك اإلسكان لالتجارة والتمويلنمو. 136

  .العاشر
  .الشرط السابع، الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات، نموذج عقد فتح حساب جاري لدى البنك التجاري األردني. 137
  .                الشرط الثالث، الشروط واألحكام العامة التي تطبق على جميع الحسابات، حساب جاري لدى بنك فلسطين المحدودنموذج عقد فتح. 138
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يالحظ من الشروط المذكورة أعاله أن بها تحقيقاً لمصلحة المصرف وحده دون العميل، فهي 

ونهائية، وهي حظرت على على بياناته وتعتبرها حجة قاطعة   تحظر على العميل االعتراض

  :األخير االعتراض بشكل عام، لذا فهذا ينطوي على أمرين

  . منع العميل من االعتراض على بيانات المصرف لدى القضاء-١

  . منع العميل من االعتراض لدى المصرف-٢

     وال يجوز منع العميل من االعتراض لدى القضاء فهذا حق مكفول لكل مواطن في القانون 

  :)٣٠(حيث جاء في مسي الفلسطيني األسا

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق االلتجاء إلى قاضيه الطبيعي " -١ 

  ".وينظم القانون إجراءات التقاضي بما يضمن سرعة الفصل في القضايا

 لجميع فالمنع من التقاضي والحرمان منه مخالفان للدستور الذي يقرر حق االلتجاء إلى القضاء

  .األشخاص

إذا تنازل صاحب . الدعوى حق من الحقوق وهي وسيلة حماية حق أو مركز قانوني آخر     

الحق الموضوعي عن حقه ترتب على هذا زوال حقه في الدعوى، وهذا سواء قصد من هذا التنازل 

حق في هذا األثر أم ال، فالتنازل عن الحق الموضوعي يؤدي إلى زوال أهم شرط الزم لوجود ال

تنقضي الدعوى مع الدعوى، وقد يتم التنازل عن الدعوى دون التنازل عن الحق الموضوعي فهنا 

 وهذا يحصل إذا كان لصاحب الحق الخيار بين دعويين، فإذا كان للمتعاقد دعوى بقاء الحق قائماً،

اء حقه  عن دعوى الفسخ مع بق تنفيذ العقد فإنه يعتبر متنازالًالفسخ ودعوى التنفيذ، وطلب

الموضوعي، لكن حق الدعوى ال يجوز االتفاق على عدم مباشرته ألن في هذا االتفاق إخالل بحق 

  .١٣٩مقدس تقتضيه المصلحة العامة ويحميه القانون العام، فحق الدعوى حق مطلق

                                                 
  .٢٨١.، ص٢٠٠٢أحمد هندي، أصول قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، اإلسكندرية، .د. 139
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حق االلتجاء إلى القضاء حق عام ال يجوز التنازل عنه وال يعتد بهذا التنازل ألنه مخالف للنظام     

العام، إنما يجوز تقييد هذا الحق، كأن يشترط المتعاقدان عرض ما قد ينشأ من نزاع في تنفيذ عقد 

معين على محكمين، أو يوجب المشرع عرض نزاع معين على محكمين فنكون بصدد تحكيم 

  . ١٤٠إجباري

فاه  أن مثل هذا الشرط يعد كأنه غير موجود في العقد حتى ولو اتفق عليه طر     ترى الباحثة

 ته االتفاق على التنازل عنه لمخالف باعتبار حق الدعوى حق مقدس، من النظام العام ال يجوز

  . للدستور

كما يتضح أن المصارف تحظر على العميل االعتراض لديها، وبهذا تناقض بين الشرط الوارد 

 في نماذج المصارف المذكورة أعاله الذي يعطي العميل الحق في االعتراض على كشوفات

  .الحساب خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسالها

  :باشتراط المصرف أن دفاتره وبياناته تعتبر بينة قاطعةوفيما يتعلق 

إن وجود شرط في اتفاق فتح الحساب على أن المميزين " جاء في محكمة التمييز األردنية 

قاطعة وملزمة لهما، وال يصرحان بأن قيود البنك المتعلقة بحسابهما صحيحة ونهائية وتعتبر بينة 

يجوز الطعن بصحتها أو االعتراض عليها، وأنهما يتنازالن مقدماً عن أي حق قانوني يجيز لهما أو 

ألحدهما طلب تدقيق حساب البنك وقيوده من قبل أي محكمة وإبراز قيوده أو دفاتره، وهو من 

ومضمون هذا الشرط .  البنوك لعقود فتح الحساب لدىلواردة في النماذج المطبوعة سلفاًالشروط ا

الطلب إلى ولكن هذا ال يسلبهما الحق في . هو أن قيود البنك تعتبر بينة قاطعة وملزمة للمميزين

 لتدقيق قيود البنك إذا ادعى المقترضان المميزان أن تلك القيود  محاسبياًالمحكمة أن تعين خبيراً

 ليست محصنة من الخطأ أو السهو وليس في شابها خطأ أو تكرار في القيود، وذلك ألن تلك القيود

                                                 
  .١٤٢.، ص٢٠٠٠لسنة ) ٢(شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم عثمان التكروري، الوجيز في . د. 140
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طلب تدقيق القيود أي مخالفة ألحكام القانون، وإنما فيه تحقيق مطلب محق يمكن المحكمة من التأكد 

من أن قيود البنك   صحيحة أو غير صحيحة وأن احتساب المبالغ المطالب بها تتفق وواقع حساب 

يب لطلبهما بإجراء الخبرة التي هي نوع من أنواع وكان على محكمة االستئناف أن تستج. المميزين

البينات التي تبنى عليها األحكام القضائية وبما أن محكمة االستئناف قد رفضت طلبهما فإن أسباب 

التمييز واردة على القرار المميز ولذلك نقرر باألكثرية نقضه وإعادة القضية إلى محكمة االستئناف 

   ١٤١"هذا القرارللسير بها على ضوء ما جاء في 

 وحساباته بينة قاطعة مصرفاعتبار قيود الب وجود شرط يتناول مسألةالقرار المذكور أعاله     

 إذا مصرف في صحة قيود ال العميلولكنه ال يعطي هذا الشرط أثراً مطلقاً بل من الممكن أن يطعن

من الخطأ وما  غير محصنة مصرفاكتشف أن بعض القيود بها خطأ أو تكرار باعتبار قيود ال

يمكن إجراؤه هنا وفق ما ذهبت إليه محكمة التمييز األردنية إجراء الخبرة إذا طلبها من يدعي 

  .الخطأ

إن "...وما ذهبت إليه محكمة التمييز في القرار المذكور أعاله هناك من خالفه على النحو التالي

نصرح : ( نص على ما يليالشرط السابع  من طلب فتح الحساب المشترك الموقع من المميزين ي

بموجب هذا بأن قيود البنك المتعلقة بهذا الحساب هي صحيحة ونهائية وتعتبر بينة قاطعة وملزمة 

لنا وال يجوز لنا الطعن بصحتها أو االعتراض عليها، ونتنازل مقدماً عن أي حق قانوني يجيز لنا 

كما ). وإبراز قيوده ودفاتره منهاأو ألحدنا طلب تدقيق حسابات البنك وقيوده من قبل أي محكمة/و

أنها انتهت كذلك إلى أن المميزين لم يقدما أي بينة على وجود خطأ في قيود البنك، أو الكشوفات 

ومن ذلك . المرسلة إليها، أو أن البنك سجل على حسابهما فوائد وعموالت تزيد عن الحد القانوني

ة إلى ما ورد في قرار محكمة االستئناف، تجد ومحكمتنا إضاف .انتهت المحكمة إلى رد هذه األسباب
                                                 

، ١٩٩٧، المجلة القضائية، المعهد القضائي األردني، المجلد األول، العدد الخامس ١/١١/١٩٩٧قرار محكمة التمييز األردنية في . 141
  .١٤٧و١٤٦.ص
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أن نص الشرط السابع المشار إليه، تمت اإلشارة إليه في الشرط الحادي عشر من شروط عقد فتح 

، إضافة إلى الشرط العاشر الذي يشير ٢٣/٩/١٩٨٢الحساب الجاري، الموقع من المميزين بتاريخ 

حساب المرسلة إليهما خالل خمسة عشر يوماَ من إلى أنه، إذا لم يعترض المميزان على كشوفات ال

 وال يحق لهما االعتراض عليه، أو يعتبر يعتبر الحساب موافقا عليه نهائياًتاريخ إرساله إليهما، ف

   ١٤٢." ال رجوع عنه، وموافقة منهما على صحتهراض عليه خالل المدة هذه، إقراراًعدم االعت

ارد في عقد فتح الحساب الجاري ملزم وال يجوز  يعتبر أن الشرط الوالسابققرار المخالفة 

 باعتباره قد وقع على شرط عدم تدقيق قيود مصرفاالستجابة للطرف المدعي بعدم صحة قيود ال

 من أي محكمة، أي أن هذا الرأي يرى ضرورة إعمال الشرط وعدم إهماله لمصرفوحسابات ا

  .ذي يدعيه والذي يبرر طلب إجراء الخبرةباعتبار أن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت وجود الخطأ ال

عميل  شرط صحة القيود الواردة في كشف الحساب مرتبط بمطابقتها للمستندات الموقعة من ال

خالل عملياته بالسحب واإليداع، لذلك ال يمنع هذا الشرط من طلب الخبرة للتحقق من هذه المطابقة، 

  .أن قرار المخالفة غير صحيحالباحثة رى تلذا 

أن العقود المصرفية صحيحة وتخضع لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين طالما  "وهناك من يرى    

لم تتم مخالفة النظام العام واآلداب بشأنها وتخلو من شروط عقود اإلذعان التي بها انعدام لإلرادة 

تنعدم بها وتكون متعلقة بسلعة أساسية ال يستطيع اإلنسان االستغناء عنها، فالعقود المصرفية ال 

 بإمكانه طلب عميلإرادة الشخص المتعاقد وال يوجد احتكار، والشرط الذي يعترض عليه من قبل ال

   ١٤٣". سبب االعتراض واقتنع الطرفان بضرورة إلغائهمعتمدإلغائه وهذا يحصل إذا أبدى ال

قد يستقل    وترى الباحثة عدم صحة هذا الرأي ، فوفقاً للنظرية الحديثة يعتبر عقد إذعان أي ع

بإعداده أحد الطرفين دون اآلخر، والعقود المصرفية عبارة عن نماذج يعدها المصرف وحده، فهي 
                                                 

  .١٥٠.ة القضائية، مرجع سابق، ص، محكمة التمييز األردنية، المجل١٨٢٠/٩٧قرار مخالفة رقم . 142
  مقابلة شخصية، مهند عساف،المستشار القانوني لبنك القاهرة عمان. 143
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ليست عقوداً بالمعنى الصحيح، وإنما صياغة معدة مسبقاً تتضمن شروطاً تعاقدية تحقق مصلحة 

 المصرف فقط على حساب مصلحة العميل، باعتبار المصرف الطرف القوي الذي يفرض شروطه،

  .مع أن األصل أن يحقق عقد فتح الحساب الجاري مصلحة مشتركة لكل من المصرف والعميل

 يخالف النظام العام باشتراطه عدم مصرفلحرمان من التقاضي مخالف للنظام العام فالوا

 فليس مصارف لمحدودية عدد اليعكس لنا فعالً وجود احتكار نظراً له، كما أن الواقع عميلمقاضاة ال

واحداً ، وال يشترط في عقد اإلذعان أن يكون مقدم الخدمة شخصاً مصرفألي شخص فتح ممكناً 

  .  من األشخاص ولكن عددهم محدود وقليلفقط بل يمكن أن يكون عدداً

  هنا استثناء على قواعد اإلثبات في العقود التجارية حيث جاء في المادةمصرففشرط ال    

 للقواعد الحصرية ضع إثبات العقود التجارية مبدئياًال يخ"من قانون التجارة األردني) ٥١(

   ١٤٤.." بجميع طرق اإلثباتالموضوعة للعقود المدنية، فيجوز إثبات العقود المشار إليها

 فيما تشترطه في عقودها من حجية قيودها عليهم،  فقد جاء في مصارفالالباحثة ؤيد توال     

ك على أن تكون دفاتر البنك وحساباته بينة إلثبات إذا اتفق المقترض مع البن "حقوق  قرار تمييز

المبالغ المستحقة أو التي تستحق عليه وإلثبات الفوائد والعموالت المتحققة على القرض فإن هذا 

العقد ملزم للمقترض وال يحق له االعتراض على قيود البنك أو طلب إجراء المحاسبة على قيوده 

   ١٤٥"ت من النظام العامذلك أن البينات من حقوق الخصوم وليس

من قانون البينات الفلسطيني التي تجيز ) ٨٠(الحكم المذكور أعاله يخالف ما جاء في المادة     

للمحكمة طلب الشهود وسماعهم وكذلك يجيز هذا القانون للمحكمة طلب البينات الخطية، كما أن 

رف خصماً وحكماً في  يصنع حجته بنفسه والمنطق القانوني ال يرتضي أن يكون المصلمصرفا

                                                 
من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية ) ٦٨(من قانون البينات األردني، تقابلها المادة ) ٢٨(وهذا أيضاً ما نصت عليه المادة .  144.

  .الفلسطيني
  .٣٣٨٧. ، ص١٩٩٧، مجلة نقابة المحامين لسنة )١٨٠٠/١٩٩٧( األردنية رقم قرار محكمة التمييز. 145
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الحاسوب وانتشار وسائل جديدة في العمليات  آن واحد خاصة بعد التطور الحاصل في أجهزة

  .  المصرفية تعتمد على العمليات االلكترونية

    باإلضافة إلى أن الخطأ الذي يلحق بعض القيود في الحساب الجاري قد يرتكب عمداً أي 

بيان نوع الغش أو الخداع الذي أدى إلى وقوع الخطأ،  عميلنتيجة لغش وتواطؤ، فكيف يستطيع ال

كالتزوير مثالً أو إجراء قيد مزدوج عن قصد، فإذا تم االستناد إلى البيانات الصادرة عن المصرف 

  .وحدها سيكون إثبات الغش والتواطؤ صعباً

تراعي إمكانيات    فالمصرف لديه إمكانيات وكفاءة تفوق إمكانيات العميل، لذا على المحكمة أن 

المصرف، وأن المتعاملين معه يولونه ثقة تجعلهم يطمئنون إلى سالمة سلوكه وصدق ما يصدر 

عنه، وبالتالي يعد هذا اعتبار يجب مراعاته عند النظره في دعوى أحد أطرافها مصرف، وعلى 

يده، وأن يطلب العميل أن يحدد على وجه الدقة القيد المعيب، وأن يرفق كل ما لديه من مستندات تؤ

إجراء الخبرة الفنية إذا اقتضى األمر، أي أن ال ينظر إلى البيانات الصادرة عن المصرف كدليل 

  .كامل في اإلثبات، فهي من صنع المصرف وحده

 ويالحظ من الشرط السابع الوارد في عقد فتح الحساب الجاري لدى البنك التجاري األردني أنه 

رة أو طلب اليمين، وهذان األخيران كما هو معلوم لنا من أدلة يسقط حق الخصم في إجراء الخب

من قانون البينات في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني ) ٧(اإلثبات الوارد ذكرهما في المادة رقم 

  .٢٠٠١لسنة ) ٤(رقم 

    وترى الباحثة أن تقدير مدى الحاجة لالستعانة بخبير يعود للمحكمة، واشتراط المصرف 

ى العميل بإسقاط حقه في طلب الخبرة ال يمنع المحكمة من الحكم بندب خبير أو أكثر لألخذ عل

من قانون ) ١٥٦(برأيهم في المسائل التي ترى أن الفصل فيها يحتاج ذلك عمالً بأحكام المادة 

  .البينات الفلسطيني
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ون وتحديداً المواد     فيما يتعلق باشتراط المصرف عدم طلب العميل اليمين، هذا يخالف القان

من قانون البينات الفلسطيني التي تجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة ألي من ) ١٣١،١٤٦(

الطرفين، ذلك أن المشرع اعتبر البينات الموجودة في دفاتر التاجر ضد خصم غير تاجر مجرد 

  .قرينة بسيطة ينبغي دعمها باليمين المتممة إذا أراد ذلك القاضي

، ولذلك نرى أن توقيع عميل ليست ملزمة إذا لم يوافق عليها المصارفلتي تضعها الالشروط اف

الرغم من عدم علمه بها ال  على ما مفاده إطالعه على شروط معينة،  وأنه قد رضي بها بالعميل

، فالعادة االتفاقية كما عميل بها أنها أصبحت عادة إن أساس إلتزام المصرف، وال يؤخذ بقول اليلزمه

ملزم بها يجب أن يوافق صراحة عميل وكي نقول بأن الأن ذكرنا ينقصها الركن المعنوي، ق وسب

على األخذ بها أو أن يصدر منه تصرف يستدل منه ضمنياً أنه قد وافق عليها، فهي لم ترتق إلى 

  .مستوى العرف 

عض الشراح  بالتوقيع على النموذج المعد مسبقاً من قبل المصرف وحده، جعل بعميلإن قيام ال

ذج و على النمخيرذعن للشروط التي تضعها المصارف بحيث يوقع األي عميليرون أن هذا يجعل ال

 فإن فعل هذا رفض المصرف فتح الحساب له دون أن يجبر ،الحق في مناقشته دون أن يكون له

ه على إبداء سبب الرفض، وعادة ما تكون الشروط التي يضعها المصرف جوهرية كما أنها تتشاب

 يوقع على بيان مفاده أنه اطلع على شروط معينة وقبلها عميلمن مصرف آلخر، إضافةً إلى أن ال

  .١٤٦.مع أنه في الواقع لم يطلع عليها أو أنه لم يفهم المراد منها

نظرية السبب ( ضرورة توسع القضاء في تطبيق النظريات القانونية التقليدية "ويرى الفقه     

ة النظام واآلداب العامة ونظرية عيوب اإلرادة باإلضافة إلى نظرية التعسف ونظرية البطالن لمخالف

بحيث يراعى في هذا التوسع الطرف المذعن باعتبار هذه النظريات غير كافية ) في استعمال الحق

                                                 
  .٢١.علي جمال الدين عوض،عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية،ص.د. 146
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لحماية الطرف المذعن وتحقيق التوازن، وقد توصل القضاء لبعض الحلول في غياب النصوص 

  :التشريعية منها

، فأصبح ممكناً أن يقضي القاضي بعدم نفاذ أحد راط العلم لالحتجاج بالشروط التبعيةاشت-١

  .الشروط التي وقع عليها الطرف المذعن، ألنه لم يقبل بها أو ألنه لم يعلم بها

، عند التعارض بينها) المطبوعة(على الشروط العامة) المخطوطة(تغليب الشروط الخاصة -٢

ر بعضها بعضاً فتتساوى فيما بينها، فال سيادة ألي منه على اآلخر، فاألصل أن شروط العقد تفس

لكن القضاء الفرنسي لم يلتزم بذلك بصدد عقود اإلذعان فغلب الشرط الخاص المخطوط على 

الشرط المطبوع باعتبار هذا الشرط يكون علم المتعاقد به، وربما نقاشه أكبر من الشرط 

  .١٤٧" ن القضاء المصري وقضاء محكمة التمييز األردنيةالمطبوع وسار على هذه القاعدة كل م

، إال أن عمالء تسمح بإدخال تعديالت بسيطة على حسابات بعض المصارفوإن كانت بعض ال    

هذه التعديالت ال تمس الشروط الجوهرية لعقد فتح الحساب وبالتالي ال يغير من وصفه كعقد 

  .التي توصل إليها القضاء لحماية الطرف المذعن ضرورة إعمال الحلول  الباحثةرىتإذعان، لذا 
  

                                                 
-،٢٠٠١لسطين ر، خالد محمد أحمد السباتين،الحماية القانونية للطرف المذعن في عقود اإلذعان ، كلية الحقوق، جامعة القدس، ف-147
  .٨٤.ص
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  تقادم الدعوى: المطلب الخامس

 المشرع األردني لم يتعرض إلعادة النظر في الحساب الجاري وبالتالي فهو لم يخصه بتقادم     إن

وندرس تقادم دعوى تصحيح ). عشر سنوات(أنه يخضع للتقادم التجاريالباحثة رى تمعين، لذا 

  :ري على النحو اآلتيالحساب الجا

  المدة: أوالً

إن الدعاوى المختصة بتصحيح :"من قانون التجارة األردني ) ٣(  فقرة-)١١٣(جاء في المادة     

  ".إغفال أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام في مهلة ستة أشهر الحساب من جراء خطأ أو

  : فقد جاء فيهامن مشروع قانون التجارة الفلسطيني) ٤٠٨( المادة     أما

على غلط أو سهو أو تكرار وى بتصحيح الحساب الجاري، ولو كان الطلب مبنياً ال تقبل الدع -١"

القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات إال إذا حصل خالل هذه 

ثبت في حالة المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إلى اآلخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا 

  .الحساب مع المصرف، أن العميل لم يتلق من المصرف خالل المدة المذكورة أي بيان بحسابه

وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في  -٢

  ".تصحيح الحساب

  :من قانون التجارة المصري) ٣٧٦(هاتان المادتان تقابلهما المادة 

 على غلط أو سهو أو تكرار ري، ولو كان الطلب مبنياً تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاال -١

القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات إال إذا حصل خالل هذه 

المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إلى اآلخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو إذا ثبت في حالة 

  .ع البنك أن العميل لم يتلق من البنك خالل المدة المذكورة أي بيان بحسابهالحساب م
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وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في  -٢

  ١٤٨".تصحيح الحساب

 ال تسمع عند اإلنكار وعدم"من قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات ) ٤٠٨(جاء في المادة 

 على خطأ أو سهو أو حساب الجاري ولو كان الطلب مبنياًالعذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح ال

تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من سنة من تاريخ استالم كشف 

الحساب، ما لم يحصل خالل هذه المدة إخطار من أحد الطرفين لآلخر بتمسكه بتصحيح الحساب أو 

ذا أثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع مصرف أنه لم يتلق منه خالل هذه المدة إ

المذكورة أي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين ال تسمع الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ 

  ".غلق الحساب

اب، بينما والمشرع األردني قد حدد مهلة ستة أشهر لرفع الدعوى التي تتعلق بتصحيح الحس     

نجد المشرع المصري والمشروع الفلسطيني قد حددا تلك المهلة بثالث سنوات، بينما جعلها المشرع 

اإلماراتي سنة واحدة، ونجد أن المشرع اإلماراتي كان أكثر توفيقاً من المشرعين سابقي الذكر 

صيرة جداً كما بتحديد مهلة رفع دعوى تصحيح الحساب الجاري بسنة واحدة ذلك أنه لم يجعلها ق

فعل المشرع األردني، كما أنه لم يجعلها مدة طويلة كما فعل كل من المشرع المصري ومن بعده 

 عميلالمشروع الفلسطيني، فكانت مهلة وسطاً بين المدد المذكورة سابقاً، فكونها قصيرة قد يضر ال

س باألمر الجيد الستقرار إذا لم يكتشف الخطأ قبل المدة المحددة في القانون، وكذلك طول المدة لي

  .المعامالت المصرفية

                                                 
من قانون التجارة المصري، حيث ) ٣٧٦(المذكورة في مشروع قانون التجارة الفلسطيني هي نقل حرفي للمادة ) ٤٠٩(إن نص المادة . 148

من قانون التجارة األردني هو ) ١١٣(يبدو أن واضعي المشروع قد أخذوها عن المشرع المصري، لكن في الواقع نجد نص المادة 
  . به في الضفة الغربية حالياًالمعمول 
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  وقت بدء سريان مدة التقادم: ثانياً

المشرع اإلماراتي أكثر توفيقاً في صياغة نصوص المواد القانونية في تحديد الوقت الذي كان      

 تبدأ منه تلك المدة بالسريان حيث أنه حدد بدء سريانها من تاريخ استالم كشف الحساب، ولكن كل

فما التاريخ . المشروع الفلسطيني لم يوضحوا ذلك الوقتكذلك من المشرع المصري واألردني و

  الذي تبدأ منه مهلة التقادم في السريان ؟

نرى أنها تبدأ بالسريان السابقة، بما أن المشرعين لم يذكروا هذا األمر في النصوص القانونية      

 مصرفد سواء استلم الكشف أم لم يستلمه، فقد يقفل ال بإقفال وتسوية الرصيعميلمن تاريخ علم ال

 ويتأخر في إرسال اإلشعار، ولكن القضاء والفقه قد اتفقا وسارا على اعتبار عميلالحساب بعلم ال

  .تاريخ إقفال وتسوية رصيد الحساب هو تاريخ بدء سريان مهلة تقادم دعوى تصحيح الحساب

 متى يبدأ ١١٣/٣رغم من أن المشرع لم يبين في المادةعلى ال: "جاء في قرار محكمة التمييز    

 من المتفق عليه هسريان مدة الستة أشهر الواجب إقامة دعاوى تصحيح الحساب الجاري خاللها، فإن

فقهاً وقضاء على أنها ال تبدأ بالسريان إال بعد قفل الحساب الجاري على وجه نهائي، فهي ال تسري 

كشف الذي ينظم بنتيجة هذا الوقف وال على الكشف الشهري الذي على الوقف المؤقت وال على ال

يرسله البنك للعميل توضيحاً لموقفه المالي والذي يبقى تصحيحه خاضعاً للقواعد العامة سواء من 

  ١٤٩."حيث الشروط أو المهل

د وما جاء في قانون المعامالت التجارية لدولة اإلمارات يتفق مع ما جاء في القانون الموح     

االسترشادي لدول التعاون الخليجي الذي حدد مهلة رفع دعوى التصحيح بسنة واحدة من تاريخ 

  :منه )٤٤٥( استالم كشف الحساب حيث جاء في المادة

                                                 
  .١٣٣٣.  ص١٩٩٩ ، مجلة نقابة المحامين األردنية ، لسنة،١٠٦٨/٨٩قرار محكمة التمييز األردنية رقم . 149
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تكرار في القيود أو غير  ال تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ أو إغفال أو"

ن تاريخ استالم كشف الحساب المرسل بالبريد المسجل، ذلك من األخطاء المادية بعد انقضاء سنة م

) ال تسمع( ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أحد الطرفين وفي جميع األحوال تتقادم

بمضي خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تاريخ إقفال الحساب 

  ".الجاري

قانون الموحد االسترشادي لدول التعاون الخليجي نجد نص من ال) ٤٤٥(  وبالعودة لنص المادة

 لدى عميل أن إعالم البحيث أوضحت، وحا من النصوص القانونية السابقةهذه المادة أكثر وض

المصرف بنتيجة رصيد الحساب الناتج عن وقف أو قفل الحساب، تكون بإرسال الكشف بالبريد 

  .وجه التحديدالمسجل بحيث حدد الوسيلة إليصال الكشف على 

 عميل بحيث يثبت استالم الإرسال كشف الحساب بالبريد المسجل إجراء سليم،أن الباحثة رى ت 

للكشف الخاص به دون أن يدع مجاالً للقول بأنه لم يصل إليه وبالتالي ال تسري مهلة التقادم بحقه 

 أو العكس بأن يحتج كما أنه ترك المجال لمن يدعي بأن كشف الحساب لم يرسل إليه، أن يثبت ذلك

بالغش أو اإلهمال أو الخطأ الجسيم من قبل المصرف أو أن يدفع المصرف أيضا مثل تلك األسباب 

  .عميلكي يثبت الخطأ من قبل ال

المشرع الخليجي في نصه على هذه األمور قد أصاب، ونقترح على مشرعنا في مشروعه أن ف

 المقصود باألخطاء التي تجيز طلب تصحيح يأخذ بعين االعتبار مثل هذه األمور، بحيث يبين

عميل الحساب، و الوقت الذي تبدأ منه مهلة التقادم بالسريان، والوسيلة التي يتم بواسطتها تبليغ ال

  :بكشوف حساباته المصرفية، بحيث يكون نص المادة على النحو التالي
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ى غلط أو سهو أو تكرار ال تقبل الدعوى بتصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً عل -١"

القيود أو غيرها من األخطاء المادية وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها سنة من تاريخ 

  .استالم كشف الحساب الجاري المرسل ألحد الطرفين

وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ آخر عملية تم قيدها في  -٢ 

  .الحساب

  ض المدةعوار:ثالثاً

وقف السير في الدعوى هو عدم السير فيها خالل مدة معينة لسبب من أسباب الوقف،  ": الوقف-أ

وذلك حتى يزول هذا السبب باتخاذ اإلجراء الذي يتطلبه القانون، أو انقضاء المهلة التي حددها 

 تستبعد أي وإذا تقرر الوقف فإن الخصومة تبقى قائمة ولكنها تدخل في حالة ركود. قرار الوقف

  ١٥٠".نشاط فيها حتى ينتهي الوقف

  :قد تكون قانونية أو اتفاقية أو قضائية، نذكرها على النحو التاليوأسباب الوقف 

من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ) ٥١( الوقف القانوني، تناولته المادة : أوالً

ي الدعوى بسبب تقديم طلب معين،  فقد أوجب القانون في حاالت معينة وقف السير فالفلسطيني،

بحيث تقف الدعوى قانوناً من يوم حدوث سبب الوقف دون حاجة إلى صدور حكم من المحكمة 

  . بالوقف

، كأن يعرض أثناء نظر من القانون المذكور أعاله) ١٢٦(الوقف القضائي، جاء في المادة : ثانياً

عليها النزاع نوعياً أو وظيفياً الدعوى مسألة فرعية ليست من اختصاص المحكمة المعروض 

يتوقف عليها الحكم في الدعوى، فتوقف المحكمة السير في الدعوى األصلية إلى أن يتم الفصل في 

  .تلك المسألة

                                                 
  .٢٦٥.ص ،٢٠٠٢-٢٠٠١لسنة ) ٢( الوجيز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ،عثمان التكروري. د.أ. 150
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لم يشترط القانون في  ،من القانون المذكور أيضاً) ١٢٧(الوقف االتفاقي، نصت عليه المادة : ثالثاً

ي وقف الخصومة، بحيث يجوز لهم االتفاق على الوقف طلب الوقف تحديد سبب رغبة الخصوم ف

أياً كان سببه مادام مشروعاً، كما يجب أن توافق المحكمة على قرار الوقف، فبموجب السلطة 

التقديرية الممنوحة للمحكمة في هذا األمر تقرر إجابة الخصوم إلى طلبهم أو رفضه، ويشترط أال 

  .إقرار المحكمة لالتفاقتزيد مدة الوقف على ستة أشهر من تاريخ 

 يمكن وقفها بحكم المحكمة إذا طرأت مسألة إعادة النظر فيهالحساب الجاري وتصحيح ودعوى     

أولية ال بد من الحكم فيها قبل إصدار الحكم النهائي في الدعوى األصلية، كما يجب وقفها إذا قدم 

نزاع موضوع الدعوى، كما يمكن طلب معين أثناء السير فيها مثل طلب رد القاضي الذي ينظر ال

للخصوم االتفاق على وقف الدعوى مؤقتاً شريطة موافقة المحكمة وأال تزيد مدة الوقف عن ستة 

  .أشهر ولهم وقفها لمدة أقل من ذلك كشهرين مثالً

نهاية فينتهي األمر إلى إما السير فيها من جديد وإما  والدعوى ال تظل مؤجلة إلى ماال     

من قانون أصول المحاكمات ) ١٢٧(ن الحكم في موضوعها، فقد جاء في المادة انقضاؤها دو

المدنية والتجارية سابق الذكر أن المدعي يعتبر تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً الستئنافه إذا لم يتم 

تقديم طلب السير في الدعوى خالل أسبوعين من تاريخ انتهاء مدة التأجيل دون حاجة لتبليغ 

الطلب منهم تجديد الدعوى، وبانقضاء الخصومة تزول كافة اآلثار القانونية المترتبة على الخصوم و

قيامها إذا كانت مقامة أمام محكمة الدرجة األولى، أما إذا كانت أمام محكمة االستئناف فيصير 

الة، وإال الحكم االبتدائي نهائياً إذا كان قد تم تبليغه، ألن ميعاد الطعن يكون قد انقضى في هذه الح

   ١٥١."جاز تجديد استئنافه إذا كان ميعاد الطعن الزال قائماً لم ينقضِ

  

                                                 
  .٢٧١.الوجيز في شرح، المرجع السابق،صعثمان التكروري، . د.أ. 151



 

137 
 

المشرع المصري كان أكثر توفيقاً فيما يتعلق بالنص على دعوى التصحيح ذلك أنه  :االنقطاع -ب

  :نص على أن مهلة تقادم دعوى تصحيح الحساب تنقطع بـ

  .خر ويتمسك فيه بحقه في تصحيح الحساباإلخطار الذي يوجهه أحد طرفي الحساب إلى اآل -١

  . لم يتلق من المصرف خالل تلك المدة المذكورة أي بيان بحسابهعميلإذا ثبت أن ال -٢

مدة الثالث سنوات هي مدة لسقوط الدعوى وال مجال النقطاعها إال باألسباب المذكورة أعاله،     

تصحيح الحساب تنقطع مدة الثالث فإذا قام أحد طرفي الحساب بإبالغ الطرف اآلخر بتمسكه ب

سنوات وتبدأ بالسريان مدة تقادم جديدة هي مدة التقادم األول من تاريخ اإلخطار كما ال يجوز 

 إذا عجز عن تقديم ما يفيد قيامه بإخطار مصرف أن يتمسك بهذا التقادم في مواجهة المصرفلل

قيد بحسابه خالل المدة المذكورة وفي  عن أي بيان معميل، أو من يحل مكان األخير في حال وفاتهال

الحق في طلب عميل هذه الحالة تسقط الدعوى بمضي خمس سنوات من اليوم الذي نشأ فيه لل

  .تصحيح الحساب اعتباراً من تاريخ قيد المفرد الحسابي محل الخالف في الحساب

  كيفية حساب مدة التقادم: رابعاً

قانون التجارة األردني والقانون المصري حيث ذكرنا  في هذا نجد االختالف بين ما جاء في     

  :فيما سبق

أن مهلة تقادم دعوى تصحيح الحساب الجاري ستة أشهر، والمتفق عليه فقهاً وقضاء أن هذه  -١

  .المهلة تبدأ بالسريان من تاريخ إقفال الحساب

بدأ من تاريخ بينما وجدنا المشرع في مصر حددها بثالث سنوات فيما يتعلق بكل قيد على حدة ت -٢

  .قيد المفرد الحسابي داخل الحساب

دعوى التصحيح على قيد معين ممكن أن تكون خالل ستة أشهر من : "وهناك من يرى أن    

 لم يشر إلى هذا ولكننا ١١٣/٣تاريخ القيد، ألن هذا أمر منطقي رغم أن المشرع األردني في المادة 



 

138 
 

يخ اإلغالق، أما إذا أقيمت الدعوى والحساب مفتوح نرى أنه إذا أغلق الحساب فتسري المدة من تار

  ١٥٢".فهي خالل ستة أشهر من تاريخ إجراء القيد

 كما يقترح صاحب هذا الرأي وجوب إعادة صياغة مشروع قانون التجارة بحيث يساير     

التطورات الحديثة في المعامالت التجارية، ويوضح جوانب الغموض التي منها تحديد بداية احتساب 

  .هلة التقادمم

 بنص القانون أفضل من ترك األمر ألفضل أن يكون هذا التحديد واضحاً أنه من اترى الباحثةو    

بال تحديد بالنسبة للتقادم الذي يعمل به في طلب التصحيح ألحد مفردات الحساب وكان الحساب ال 

  . يزال قائماً

  :إذاً ما جرى عليه العمل لدى القضاء األردني 

   .ة تقادم دعوى تصحيح الحساب تبدأ بالسريان لحظة غلق الحساب نهائياً أن مهل-١

بينما .  حدد تلك المهلة للحساب بأكمله أي لجميع القيود بغض النظر عن تاريخ كل قيد على حده-٢

من ) ٤٠٨(من قانون التجارة الذي أخذ عنه نص المادة ) ٣٧٦(نجد المشرع المصري في المادة 

ة الفلسطيني قد حدد مهلة التقادم بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث مشروع قانون التجار

ردني، ففي التشريع المصري  بمجمل القيود كما فعل المشرع األسنوات وليس بالحساب بأكمله، أي

قد تختلف مهلة التقادم الخاصة بقيد ما عن القيد اآلخر في نفس الحساب، فمثالً إذا كان الحساب 

الث سنوات، وكان هناك قيود مر عليها ثالث سنوات وقيود أخرى في نفس الحساب مفتوحاً منذ ث

 دعوى تصحيح القيود التي لم يمض عليها سوى سنتين رغم أن فتقبللم يمض عليها سوى سنتين، 

 ما ذهب وترى الباحثة صحة. الحساب قد مضى عليه أكثر من ثالث سنوات بالنسبة لباقي القيود

  .إليه المشرع المصري

                                                 
  .المستشار القانوني لبنك القاهرة عمان، مقابلة شخصية، مهند عساف 152
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هل تتعارض دعوى تصحيح الحساب الجاري : والسؤال في ختام الحديث عن دعوى التصحيح هو

  مع مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري؟؟

 أهم آثار الحساب الجاري عدم قابليته للتجزئة بحيث أن     كانت الباحثة قد أشارت إلى أنه من

فيما بينها كتلة متماسكة ال يسمح المدفوعات تتحول بمجرد قيدها في الحساب إلى مفردات تشكل 

بانفصال أي مفرد عنها قبل إقفال الحساب واستخراج الرصيد النهائي، لذا فاألصل أنه ال يمكن 

عن بعض طالما استمر الحساب قائماً بين طرفيه فال يمكن إجراء  فصل مفردات الحساب بعضها

ة بين طرفيه لحظة إقفاله، كما ال مقاصة بين مفردين معينين داخل الحساب وإنما تقع مقاصة واحد

تجوز المطالبة بمفرد بذاته في الحساب الستخراجه منه بدعوى قضائية، ألن الفرض أن ذلك المفرد 

من قانون التجارة  )١١١( قد زالت عنه ذاتيته بدخوله الحساب، وقد أشارت إلى ذلك المادة

  :األردني

 الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها إن الديون المترتبة ألحد الفريقين إذا دخلت "-١

الذاتي، فال تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاة وال إلحدى طرق 

  ".التنفيذ وال للسقوط منفردة بالتقادم

ال تقبل المفردات المقيدة في الحساب : "من قانون التجارة المصري جاء فيها) ٣٦٢( والمادة     

من مشروع قانون التجارة ) ٣٩٤( يقابلها نص المادة" جزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيدالت

ال تقبل المفردات المقيدة في الحساب الجاري التجزأة قبل قفل الحساب "الفلسطيني فقد جاء فيها 

  ...".واستخراج الرصيد

هذه المحكمة أن الحساب من المقرر في قضاء : " في حكم محكمة النقض المصرية    وجاء أيضاً

الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة هو الحساب الذي يتضمن وجود معامالت متبادلة أي 

مليات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مديناً أحياناً ودائناً أحياناً أخرى وتكون هذه الع
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ونة بمدفوعات من  بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرمتشابكة، يتخلل بعضها بعضاً

الطرف اآلخر، ال تسوى كل منها على حدة بل تتحول إلى مجرد مفردات في الحساب تتقاص 

  ١٥٣...."داخله

هناك من الفقه من ذهب إلى أن القضاء استقر على أن لكل من طرفي الحساب أن يطلب إبطال 

ي مثل هذا الطلب، أي أن القيد إذا أبطل الدين الذي يمثله أو فسخ، كما استقر كذلك على حق الغير ف

طالب التصحيح يطلب النظر بمفرد بعينه ليطبق عليه حكماً خاصاً وفي ذلك مخالفة لمبدأ عدم 

  ١٥٤".التجزئة الذي يمنع النظر إلى مفرد على حدة

القيد في الحساب يذوب ويصبح جزءاً من كامل رصيد الحساب، التصحيح يرد : "من يرىهناك     

يمس بمبدأ عدم تجزئة الحساب، فال يمكن اإلبقاء على خطأ بحجة عدم على القيود ذاتها وال 

  ١٥٥".المساس بمبدأ عدم تجزئة الحساب

 على ما -الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزأة "نقض المصرية قضت محكمة ال    

 طرفيه يعتبر هو الحساب الذي يتضمن وجود معامالت متصلة بين -جرى به قضاء هذه المحكمة

 أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضاً ودائناً أحياناً فيها كل منهما مديناً أحياناً

  .بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات من الطرف اآلخر

ال يطبق مبدأ عدم التجزئة على الحساب الجاري عامة بغض النظر  الباحثة أنه يجب أن رى    ت

خصص تطبيق هذا المبدأ على الحساب الجاري الذي يوجد فيه تشابك وترابط بين يل عن نوعه، ب

الحساب الجاري (الدفعات، بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف اآلخر

تعارض بين مبدأ عدم التجزئة وطلب تصحيح الحساب سواء رضائياً أم قضائياً فيما  فال) مدين
                                                 

عباس مصطفى المصري، عقد الحساب الجاري، الضوابط القانونية والشبهات الشرعية في الفقه اإلسالمي والقانون .د.نقالً عن 153
  .٥٥. ،ص٢٠٠٤الوضعي، دار الجامعة الجديدة للنشر، 

   ٤٤٥.علي جمال الدين عوض،الوجيز في القانون التجاري والعقود، مرجع سابق،ص.د. 154
  .مقابلة شخصية، مهند عساف، المستشار القانوني لبنك القاهرة عمان. 155
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و لكن هذا األمر يبقى محل نظر وتفكير فيما يتعلق . جاري العادي والبسيطيتعلق بالحساب ال

  .بالحساب الجاري مدين

أن دعوى التصحيح هي استثناء قانوني على مبدأ عدم تجزئة الحساب، ذلك  :" من يرىهناكو    

أن المشرع أجاز رفع دعوى التصحيح خالل مدة محددة بعدها ال يجوز طلب التصحيح من أجل 

قرار المعامالت المصرفية، لذا فهو محدد بحاالت لها تبريرها، فالخوض بمفردات الحساب دون است

والقانون وضع لحماية . دعوى التصحيح غير مقبول، ألنه يتعارض مع مبدأ عدم تجزئة الحساب

حق الطرفين فإذا تنازلوا عن هذا الحق يمكن إجراء التصحيح للغلط الذي اعترى القيد دون اللجوء 

  ١٥٦.لقضاء عن طريق القيد العكسيل

إذا نظرنا إلى داخل الحساب وجدنا المفردات متماسكة مع الحساب ذاته،  : "رأي آخر يذهب للقول

فال يمكن استخراج رصيد منها أو المطالبة بأحدها، وال معاملة مفرد منها معاملة خاصة، وإذا 

 عن اآلخر كأنها فروع على  مستقالًمفرد منهانظرنا إلى عالقة المفردات فيما بينها وجدنا كل 

  ١٥٧"شجرة واحدة، فال عالقة بين مفرد وآخر

فمادام التصحيح : لطلب تصحيح الحساب الجاريتبريراً منطقياًُ  في هذا القول     تجد الباحثة

إلزالة خطأ شاب ذلك المفرد، فال يوجد ما يمنعه، باعتبار أن المفردات داخل الحساب الجاري في 

 لن يأتي لخاطئرنا إلى عالقتها ببعضها وجدناها مستقلة فإن إجراء التصحيح للمفرد احالة أن نظ

بضرر على باقي المفردات، كما أن الغش يفسد ما بعده لذلك في حال اكتشاف وجود خطأ ما يجب 

  . تصحيحه كي ال يستمر الخطأ ويتفاقم

                                                 
  . المستشار القانوني لبنك القاهرة عمان،مهند عساف.أ. 156
، دار ٢٠٠٠ في قانون التجارة الجديد وتشريعات البالد، الطبعة الثالثةعلي جمال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية.د. 157

  .٣٥٣.النهضة العربية القاهرة، ص
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 الحساب الذي يرتبط دائماً ، كشفلمترتبة على القطع الدوري للحساب من اآلثار اهكما أن    

 والذي بدوره يرتب آثاراً منها، عميلبالوقف أو القطع باعتبار أن من واجب المصرف إرساله لل

 على الكشف في حال اكتشافه أي خطأ، لذا فالقطع الدوري هو استثناء على عميلاعتراض ال

: اء بحيث يكون كاآلتي أن التصحيح هو استثناء االستثنترى الباحثةاستمرارية حركة الحساب و

الوقف الدوري االستثناء وطلب التصحيح مترتب على ذلك االستثناء هذا في حالة التصحيح الذي 

يطلب من طرفي الحساب أثناء سريانه، ذلك أن األصل هو سريان الحساب واستمرار حركته إلى 

ح بعض مفردات أن يغلق نهائياً لكن الوقف المؤقت هو استثناء على هذا األصل، وطلب تصحي

الحساب الجاري مترتب على ذلك االستثناء وهو نتيجة له، فنتيجة الوقف المؤقت بناء عليها يطلب 

 وهو يهدف تصحيح الخطأ الذي لحق  من أخطاء في حسابه الجاري،عميلتصحيح ما قد يكتشفه ال

 يجدر التذكير به  مماه أما بالنسبة لطلب التصحيح بعد غلق الحساب، فإنبالمفرد دون المساس به،

هنا أن قاعدة عدم تجزئة الحساب الجاري، ال تطبق إال خالل مدة سير الحساب أما بعد قفله 

  . واستخراج الرصيد النهائي فإنه يصبح خاضعاً للقواعد العامة باعتباره يصبح ديناً عادياً

ض مع مبدأ عدم تجزئة    نتيجة لما ذكر سابقاً، يجوز إجراء التصحيح للقيد الخاطئ، وهذا ال يتعار

) ٩(إن القانون الجديد الصادر في " الحساب الجاري، وقد سبق لمحكمة النقض الفرنسية أن قررت 

يواجه حالة من أصابه ضرر بسبب الحرب ويقضي بتمكينه من الحصول ) ١٩١٨(من مارس سنة 

 القواعد العامة، وال يمنع على إبراء من الفوائد المجمدة، وهو بذلك يضع إعفاء استثنائياً خارجاً على

من تطبيقه ال مبدأ عدم تجزأة الحساب الجاري وال األثر التجديدي للحساب، وبالتالي ال يحرم 

  ١٥٨."المستفيد منه من طلب تصحيح الحساب حيث أصبح دين الفوائد بال سبب

  
                                                 

 ،٢٠٠٣أحمد محمود جمعة، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد، منشأة المعارف باالسكندرية،الطبعة األولى، . د. 158
  ١٨٧.ص
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  الخاتمــــة

، وقد عادة النظر فيهدراسة النظام القانوني لتصحيح الحساب الجاري وإ       تناولت الباحثة

: الحساب الجاري بنوعيهب المقصود فأوضحت إنجاز هذا البحث على قدر االستطاعة حاولت جاهدة

 الفرق وبعد ذلك تم إيضاح ،الحساب الجاري طلب والحساب الجاري مدين وخصائصه وشروطه

ينصب بين إعادة النظر في الحساب وبين دعوى تصحيح الحساب الجاري فأوضحنا أن األخير 

على بعض مفردات الحساب الجاري بهدف تصحيحها بإزالة ما لحقها من غلط سواء أثناء سير 

الحساب أو بعد غلقه،  بينما إعادة النظر في الحساب الجاري تنطوي على إعادة مراجعة جميع بنود 

ومفردات الحساب الستخراج كشف جديد وهي ال تجوز بعد غلق الحساب واستخراج الرصيد 

  .يالنهائ

    كما تناولت الباحثة بالدراسة طرق تصحيح وإعادة النظر في الحساب الجاري وهي االعتراض 

، )القيد العكسي(، الوسيلة االتفاقية )سلطة النقد(لدى المصرف خالل مدة معينة، الوسيلة اإلدارية 

ة محل هذه ، فأوضحت الباحث)دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه(والوسيلة القضائية 

الدعوى وهي مفردات أو قيود  الحساب الجاري التي لحقها خطأ ما، وشروط قبول الدعوى بحيث 

يحدد من يرفع هذه الدعوى المفردات التي يطلب تصحيحها على وجه الدقة، وأن يرفق بدعواه 

أو المصرف،العميل (جميع ما يؤيدها من مستندات، والحق في الدعوى يثبت لصاحب المصلحة فيها

  ).ورثته، أو دائنه الخاص، أو وكيل التفليسة

ويتم إثبات دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه بالمستندات التي بحوزة العميل، 

وال تكون للبيانات الصادرة عن المصرف حجية كاملة في اإلثبات، حيث يجب مراعاة القضاء أنها 

 الذي استقل بإعداد بنود عقد الحساب الجاري وحده دالئل صنعها األخير لنفسه، وأنه الطرف القوي

  .وفرضه على العميل كي يقبله جملة أو يرفضه جملة واحدة
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وتم بحث موضوع الحجز على رصيد الحساب المؤقت من حيث مدى جواز إيقاعه وأثره على     

  -:دعوى التصحيح، من خالل هذه الدراسة يمكن للباحثة استخالص عدد من النتائج

اإلغفال  الخطأ والسهو أو سباب التي تجيز طلب تصحيح الحساب الجاري تتمثل في الغلط أواأل -١

  .والتكرار،  وقد وردت هذه األسباب في قانون التجارة األردني على سبيل المثال ال الحصر

ويلزم لقبول دعوى تصحيح الحساب، أن يكون الغلط المدعى به مادياً أما الغلط القانوني فال 

بباً لقبولها، ولكن محكمة التمييز األردنية أخذت تجيز الغلط القانوني في بعض الحاالت ينهض س

، والغلط المادي هو ما يقع في المسائل المادية لخطأ في عملية حسابية كسبب لتصحيح الحساب

أو في بيان اسم أحد الخصوم، بحيث يكون عبارة عما شاب مضمون الحساب من تحوير أو 

 مما يؤثر في نتيجته دون أن يلغيها أو يفقدها ذاتيتها، بينما الغلط في القانون زيادة أو نقصان

وهم يقوم في ذهن المتعاقد يصور له حكم القاعدة القانونية على غير الحقيقة، وهو يتساوى مع 

  .الغلط في الواقع، ذلك أن كالهما يجعل العقد قابالً لإلبطال إذا كان الغلط جوهرياً

 من المصادقة النهائية على رصيد الحساب الجاري أن ينازع أحد طرفيه في  يجوز بالرغم-٢

صحته في حالتين استثنائيتين، عندما تكون المصادقة قد شابها غش أو تدليس أو غلط، والحالة 

الثانية تتعلق بوقوع أخطاء مادية بحتة في الحساب كأن يسهو المصرف عن تقييد دفعة أجراها 

  .العميل

 إذا دفع بأنه لم يطلع عليها عميل، ال تلزم العقودها في نماذج مصارفتي تضعها الالشروط ال -٣

 أن مصرفولم يفهم ماهيتها، ويترك لقناعة قاضي محكمة الموضوع تقدير إلزامها، وال يجوز لل

 بها حتى ولو لم يرد ذكرها في العقد عمالئهيستند إلى اعتباره لتلك الشروط عادة كي يلزم 

ة االتفاقية ال ترقى إلى مستوى العرف فال تلزم الناس باتباعها، فكي نقول بإلزامها ذاته، فالعاد

  . يجب أن يعلم بها ويوافق عليهاعميللل
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التطور اإللكتروني في عمليات المصارف يقتضي التعامل معه بخصوصية في جميع مراحل  -٤

اذ كل ما يلزم لحماية  التماشي معه وبالتالي اتخالمعتمدينالتعاقد كونه يصعب على كافة 

 عند األخذ بالوسائل اإللكترونية وبمستخرجات عميل مصلحة ال القضاءحساباتهم، فيجب مراعاة

  .الحاسوب كأدلة إثبات

 في إجراء القيد مصرفدعوى تصحيح الحساب الجاري تختلف عن القيد العكسي، وحق ال -٥

 موعد استحقاقها وكل اتفاق على العكسي محصور في حالة األوراق التجارية التي لم تدفع في

  .غير ذلك يقع باطالً، ويجب اتباع البنك شروط إلمكانية القيام بالقيد العكسي

 دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه ال تتعارض مع مبدأ عدم تجزأة الحساب -٦

ء دين الجاري، ذلك أنه ال يقصد من التصحيح المساس بالمفردات ذاتها أو تخصيصها لوفا

  .معين، وإنما هو فقط إلزالة ما لحق بتلك المفردات من خطأ وإعادة الحال إلى ما كان عليه
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  التوصيـات

  :بعض االقتراحات والتوصيات هيل توصلت الباحثة في هذه البحث

 بحيث يساير التطورات الحديثة في المعامالت :إعادة صياغة مشروع قانون التجارة الفلسطيني-أوالً

وتوضيح جوانب الغموض في بعض األمور مثل تحديد بداية احتساب مهلة تصحيح . لتجاريةا

حساب الجاري، واالعتراض على كشوفات الحساب لدى المصرف باعتباره أحد طرق ال

  :المتعلقة بهذا األمر كالتالي) ٣٧٦(تصحيح الحساب الجاري، بحيث يكون نص المادة 

الجاري ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار  ال تقبل الدعوى بتصحيح الحساب -١

القيود أو غيرها من األخطاء المادية، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها سنة من تاريخ 

  .استالم كشف الحساب الجاري المرسل ألحد الطرفين

م قيدها في وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ آخر عملية ت -٢

  .الحساب

 يكون االعتراض لدى المصارف على ما يقع من أخطاء في مفردات الحساب خالل مدة يتفق -٣

عليها طرفيه، على أن مضي تلك المدة ال يمنع العميل من طلب تصحيح ما قد يكتشفه الحقاً من 

  .أخطاء مادية بحتة

 اإللكترونية وحجية المستخرجات  المشرع في نصوصه كيفية اإلثبات بالوسائليدرج أن -ثانياً

  . برصيده في الحساب الجاريعميل حالياً في تبليغ المصارفاإللكترونية التي تعتمد عليها ال

ضرورة وضع نصوص خاصة تنظم التعامل مع الشروط التعسفية التي تدرجها المصارف في -ثالثاً

نونية تضبطها وتنظم عقودها النموذجية نظراً النتشار هذه العقود وعدم وجود نصوص قا

  .أحكامها
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التوسع في شروط قبول دعوى تصحيح الحساب الجاري بحيث تشمل الغلط القانوني، -رابعاً

بموجب نص قانوني واضح وصريح عند وضع قانون التجارة الفلسطيني، كسبب يجيز 

التصحيح، فقيد الدين في الحساب الجاري ال يمنع من إقامة الدعاوى والتقاضي بشأن 

امالت األصلية التي أدت إلى ظهور الدين، فإذا تقرر إبطال تلك المعامالت وجب إلغاء المع

  .الدين الناشئ عنها

أن تلتزم المصارف بإطالع ورثة العمالء لديها على حسابات مورثيهم وتزويدهم بكشوفات -خامساً

ريان مبدأ حساباتهم ولو كان فتح الحساب قد تم قبل سنوات من وفاة العميل، نظراً لعدم س

  .السرية المصرفية على الورثة

  . ضرورة تزويد المصارف عمالئها بنسخة عن نماذج عقودهم-سادساً

 دعوة سلطة النقد إلى تفعيل دورها الرقابي الميداني، وزيادة فعالية دورها الرقابي على -سابعاً

ي ال تفاصيل وجزئيات العمل المصرفي، وفرض العقوبات والغرامات على المصارف الت

تلتزم باإلجراءات والتعليمات الصادرة عنها أو ال تراعي أحكام القوانين المنظمة للعمل 

  .المصرفي وعالقتها بعمالئها

من قانون سلطة النقد بما يلزم سلطة النقد باتخاذ دور إيجابي فاعل ) ٤٨(تعديل نص المادة -ثامناً

قد وبعد االنتهاء من الفحص إذا رأت سلطة الن: في الرقابة، بحيث يكون النص كاآلتي

والتفتيش أن المصرف قد خالف أياً من أحكام هذا القانون أو التعليمات أو األوامر الصادرة 

 عليها اتخاذ  فيجببمقتضاه، أو كانت عملياته تتم بطريقة مخالفة أو تضر بمصلحة المودعين

  .نوناالجراءات المناسبة لمعالجة هذه المخالفات وفقاً ألحكام هذا القا
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  قائمـة المصادر والمراجع

  

  المصادر

  .القانون األساسي الفلسطيني. ١

  .القانون المدني األردني. ٢

  .٢٠٠١لسنة ) ٢(قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الفلسطيني رقم. ٣

  . ١٩٩٦لسنة) ٩٣(رقم قانون البنك المركزي األردني  .٤

  .٢٠٠١لسنة) ٤(جارية الفلسطيني رقمقانون البينات في المواد المدنية والت. ٥

  .١٩٦٦ لسنة ١٢قانون التجارة األردني رقم. ٧

  .١٩٦٠لسنة ) ١٦(قانون العقوبات األردني رقم .٨

  .١٩٩٦لسنة ) ١١(قانون العقوبات األردني المعدل رقم. ٩

  .١٩٤٩لسنة ) ١٤٨(المرسوم التشريعي رقم ،قانون العقوبات السوري .١٠

  .٢٠٠٢لسنة ) ٢(فلسطيني رقم قانون المصارف ال.١١

  . ٢٠٠١لسنة ) ٨٥(قانون المعامالت االلكتروني األردني المؤقت رقم . ١٢

  . بشأن سلطة النقد الفلسطينية١٩٧٧لسنة ) ٢(قانون رقم . ١٣

  .١٩٩٧لسنة ) ٢(قانون سلطة النقد رقم  .١٤

  .مشروع القانون المدني الفلسطيني . ١٥

  .ينيمشروع قانون التجارة الفلسط. ١٦

  .٢٠٠٥ لسنة٣٥نظام جمعية البنوك رقم . ١٧

  المراجع
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، األردن،  عمـان ،  المطبعـة الجامعيـة   ،  موسوعة التشريعات المتعلقة بـالبنوك     ،محمدأبو بكر،   .١

٢٠٠٢. 

، بيـروت ،  لبنـان ،  الطبعة األولـى  ،  دار االختصاص للنشر  ،  الرقابة المصرفية  ،وائلأبو شقرا،   .٢

١٩٨٩. 

 .١٩٨٥، بيروت،بدون دار نشر، ت المصارفعمليا ،إلياسأبو عيد، .٣

الـوراق للنـشر    ،  آثار الحساب الجاري في العمليات المـصرفية       ،محمد توفيق عبد الفتاح    بطاح.٤

  .٢٠٠٤ ،اإلسكندرية، الطبعة األولى، والتوزيع

منشأة ، الطبعة األولى، أحكام عقد الحساب الجاري في قانون التجارة الجديد      جمعة،أحمد محمود ،  .٥

  ٢٠٠٣رف باإلسكندرية، عاالم

الطبعـة  ،  المكتبة الوطنية ،  العمليات البنكية المباشرة  ،الجزء األول ،العمليات البنكية  ،محمدجنكل،  .٦

  .٢٠٠٣، المغرب، األولى

 الكتـاب األول النظـام      ،الحكومة اإللكترونية ونظامهـا القـانوني      حجازي، عبد الفتاح بيومي،   .٧

  .٢٠٠٦، اإلسكندرية،ر الفكر الجامعي دا،القانوني للحكومة اإللكترونية

فلـسطين  ، نابلس، والعملية للحساب الجاري مدين الجوانب القانونية ،ناصر محمد عليحجاوي، .٨

٢٠٠٢.  

  .١٩٩٧، االسكندرية، المؤسسة الجامعية للنشر، النظام القانوني للتجارة ،هاني محمددويدار، .٩

 ، دار الفرقان للطباعـة والنـشر      ،قانون األردني موجز المدخل لدراسة ال    ،محمد السعيد رشدي،  .١٠

 .م١٩٩١،إربد، الطبعة األولى
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، األوراق التجاريـة  ،  عمليـات البنـوك   ،  العقود التجارية -القانون التجاري  ،فايز نعيم رضوان،.١١

 ،القـاهرة ، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية،       ١٩٩٩ لسنة   ١٧اإلفالس طبقاً ألحكام القانون رقم      

٢٠٠٣-٢٠٠٢.  

 .١٩٩٠ ، لبنان،دار الشمال للطباعة والنشر، دراسات في الفقه والقانون زيادة، طارق،.١٢

 المكتـب   ،دراسة مقارنة في الفقه   ،  مصادر االلتزام في القانون المدني األردني     ،  أنورسلطان،  .١٣

  .٢٠٠٢طبعة ، القانوني

  .٢٠٠٥ ،رة القاه، دار النهضة العربية،العقود النموذجية سليم، أيمن سعد،.١٤

، بيـروت ،  منشورات الحلبي الحقوقية  ،  القانون التجاري  ،عليوالبارودي، ،مصطفى كمال . طه.١٥

 .٢٠٠١،لبنان

الطبعة األولـى،   ،)الشيكات( حساب الصكوك ومسؤولية المصارف ،مؤيد حسن محمدطوالبة، .١٦

  .٢٠٠٤ ، عمان،دار وائل للطباعة

 ، عمان ،مكتبة الرائد العلمية  ، الطبعة األولى،    واألعمالالرقابة اإلدارية على المال     ،  عليعباس،.١٧

٢٠٠١.  

  .١٩٦٨،دار النهضة العربية، عمليات البنوك ،محمد حسنيعباس، .١٨

، الطبعـة الثالثـة   ،منـشأة المعارف  ،  المستحدث في القـضاء التجـاري      ،معوضعبد التواب،   .١٩

  .١٩٩٧،اإلسكندرية

، الـدار الجامعيـة   ،  جارية تحليل العائـد والمخـاطرة     تقييم أداء البنوك الت    ،طارقعبد العال،   .٢٠

  .٢٠٠١،اإلسكندرية
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) ١٨(العمليات المصرفية في قانون المعامالت التجارية االتحـادي رقـم         عبد المنعم، حمدي،    .٢١

 لدولة اإلمارات العربية المتحدة في ضوء الفقه والقضاء والنصوص المقارنة في دول ١٩٩٣لسنة

  .القاهرة، دار النهضة العربية، طبعة األولىال، مجلس التعاون الخليجي

دار يافـا  ،الطبعـة األولـى  ، مبادئ القانون التجاري ،  أحمد يحيى عواد، حازم ربحي، وجرادة     .٢٢

  .٢٠٠٠،األردن، عمان، للنشر والتوزيع

  .١٩٨٢،القاهرة، دار النهضة العربية، الوجيز في القانون التجاري ،علي جمال الدينعوض، .٢٣

  .٢٠٠٥، دار النهضة العربية، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ،ي جمال الدينعلعوض، .٢٤

  .١٩٦٨،بيروت،مطبعة النجوى،العقود التجارية وعمليات المصارف ،إدوارد عيد، .٢٥

  .١٩٩٧،لبنان، الجامعة اليسوعية بيروت، شرح قانون التجارةبيار،  وصفا، ،شارلفابيال، .٢٦

 منشورات الحلبـي    ، القاعدة القانونية  ، الجزء األول  ،خل لدراسة القانون  المد ،محمد حسن قاسم،  .٢٧

  . ٢٠٠٦، الطبعة األولى، بيروت،الحقوقية 

 .٢٠٠٠.،عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، محاسبة البنوك، عبد الحليم كراجة، .٢٨

، امعيـة الـدار الج  ،  العقود وعمليـات البنـوك التجاريـة      ،  القانون التجاري  ،عليالبارودي،  .٢٩

  .١٩٩١،االسكندرية

، بيـروت ، ، منشورات الحلبـي الحقوقيـة  قانون األعمال والشركات ،سعيد يوسف  البستاني،.٣٠

٢٠٠٥.  

الطبعة ،   األوراق التجارية  ، الجزء الثالث  ،الوجيز في شرح القانون التجاري     ،عثمانالتكروري،  .٣١

 .م٢٠٠٠، بدون دار نشر، الثانية

) ٢( رقـم  ،ز في شرح قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة         الوجي ،عثمانالتكروري،  .٣٢

 .٢٠٠١،بدون دار نشر، ٢٠٠١لسنة
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 عمـادة  ،العقود التجارية وعمليات البنوك في المملكة العربيـة الـسعودية          ،محمد حسن الجبر،  .٣٣

 .١٩٨٤،السعودية، الرياض،  جامعة الملك سعود،شؤون المكتبات

، عمـان ، دار صفاء للنـشر ، األولى الطبعة، ت مالية ومصرفية  تشريعا جمال جويدان،    ،الجمل.٣٤

  .٢٠٠١،األردن

  .٢٠٠٠،اإلسكندرية،  دار الفكر الجامعيوالجنبيهي، ممدوح محمد، ،منير محمدالجنبيهي، .٣٥

، مكتبـة الفـالح   ،  المعامالت المالية المعاصرة في ميزان الفقه اإلسالمي       ،علي أحمد السالوس،.٣٦

  .١٩٨٦، الكويت

  .١٩٩٣، الطبعة الثانية، النقود والمصارف ،ناظم محمد نوريشمري، ال.٣٧

  ١٩٨٩، منشأة المعارف باالسكندرية، الجرائم المالية والتجارية، عبد الحميد الشواربي، .٣٨

منــشأة المعــارف ، العقــود التجاريــة، القــانون التجــاري، عبــد الحميــد الــشواربي، .٣٩

  .١٩٩٢،باإلسكندرية

 كلية  ، شعبة الحاسب اآللي   ،محاضرات في المبادئ العامة في القانون      ،فعتمحمد ر الصباحي،  .٤٠

  .١٩٩٥، طنطا، الحقوق

، الطبعـة األولـى، دار      المسؤولية في العمليات المصرفية االلكترونية     الصمادي، حازم نعيم،  .٤١

  .٢٠٠٣وائل للنشر، عمان، األردن، 

 .١٩٩٩ي، المطبعة الجامعية، عمان،العطير، عبد القادر، الوسيط في شرح القانون التجار.٤٢

  .٢٠٠٣، األردن، عمان،بدون دار نشر، عمليات الودائع ،مهدي فكريالعلمي،.٤٣

  .١٩٩٠، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، مبادئ القانون التجاريالفقي، محمد السيد، .٤٤

دار صـفاء للنـشر     ،  الطبعة األولى ،  مبادئ القانون التجاري  ،  ياسروالسكران،   ،سالمالقضاة،  .٤٥

  .٢٠٠٠،األردن، عمان، والتوزيع
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، مكتبة عـين شـمس    ،  األوراق التجارية ،  القانون التجاري وعمليات البنوك    القليوبي، سميحة، .٤٦

١٩٩٠.  

 ، دار النهـضة العربيـة  ،نظرية األعمال التجارية والتاجر ،القانون التجاري  القليوبي، سميحة، .٤٧

  .١٩٩٤،القاهرة 

رح قانون العقوبات القسم الخاص في القانون الوضـعي والـشريعة            ش ،د أحمد محمالمشهداني،  .٤٨

  .٢٠٠١، الطبعة األولى، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة،اإلسالمية

دراسـة   )العمليات المصرفية في القانون الكـويتي ( عمليات البنوك، حسني حسنالمصري، .٤٩

  .١٩٩٤ ،مطبوعات جامعة الكويت، مقارنة

الضوابط القانونية والشبهات الشرعية فـي     ،  الحساب الجاري عقد  ،  عباس مصطفى المصري،  .٥٠

  .٢٠٠٤ة،إلسكندري،  دار الجامعة الجديدة للنشر، الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 فـي ضـوء   ١٩٩٩لسنة" ٧" التعليق على القانون التجاري الجديد رقم،عبد الحميد المنشاوي،  .٥١

  .٢٠٠٤ ،اإلسكندرية، أة المعارفمنش، الفقه والقضاء

الجزء ،موسوعة أعمال البنوك من الناحيتين القانونية والعمليـة       ،  محي الدين اسماعيل علم الدين    .٥٢

 .١٩٩٣، األول

مـن   عمليات البنوك في قرارات محكمـة التمييـز  ،طارق ربحيومصطفى، جمال مدغمش، .٥٣

 .١٩٩٣،جامعة بيروت، ١٩٩٣بداية عام ، ١٩٥٢سنة

  .المقارنة بين قانون التجارة الجديد والتشريعات السابقة عليه، عبد الفتاح د،مرا.٥٤

( مركز نشر وتوزيع الكتاب الجامعي    ،العقود التجارية وعمليات البنوك   مصطفى،أحمد بركات،   .٥٥

 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ الطبعة األولى ،)جامعة أسيوط

 .١٩٩٢،بيروت، الحساب الجاري في القانون المقارن ،إلياسناصيف، .٥٦
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 منشورات بحر ،)عمليات المـصارف ،الجزء الثالث (،الكامل في قانون التجارة    ناصيف، إلياس، .٥٧

  .بدون سنة نشر، المتوسط وعويدات

  .٢٠٠٤،بيروت، الراي  دار،األحكام القانونية للمعامالت المصرفية ،معتصم سويلمنصير، .٥٨

الطبعـة  ،  بة المؤسـسات الماليـة    محاس ،عبد الرزاق قاسم  وشحادة،   ،محمد جمال علي  هاللي،  .٥٩

  .٢٠٠٣،األردن، عمان، دار المناهج للنشر، األولى

،  دار الجامعـة الجديـدة للنـشر       ،قانون أصول المرافعات المدنيـة والتجاريـة       ،أحمد  هندي،.٦٠

  .٢٠٠٢،اإلسكندرية

، مكتبـة عبـد الحميـد شـومان    ، التفاقيـات جنيـف   األوراق التجارية وفقـاً  ،أكرمياملكي، .٦١

  .٢٠٠١،ردناأل

  :مواقع االنترنت

net/fatwa/sahm . 1.www 

www.adaleh.com . 2   
٣. net.almoqtafi.www  

  الرسائل الجامعية

 جامعـة آل البيـت      ،الحساب الجاري في التـشريع األردنـي       ،عودة سليمان محمد  أبو جودة،    .١

  .ه١٤١٩

، م التشريعي للعالقة بين المصارف اإلسالمية وسلطة النقـد الفلـسطينية          التنظي ،معنادعيس، .٢

  .٢٠٠١،فلسطين، جامعة بيرزيت

 ،عمادة الدراسـات العليـا    ،   دراسة مقارنة  ،إغالق الحساب الجاري   ،مفيد عبد العزيز  خاليلة،   .٣

  .٢٠٠٤أيلول ، جامعة القدس
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الجامعـة  ،  كلية الدراسات العليـا   ،  ردنيأحكام الحساب الجاري في القانون األ      ،عبد اهللا  دنون،   .٣ 

 .١٩٩٨ ،نيسان، األردنية

اسة مقارنة فـي     در ،دور العرف المصرفي في تطور عملية الحساب الجاري        ،معينالبرغوثي، .٤

  .٢٠٠٣، فلسطين، جامعة بيرزيتالقانون الفلسطيني، 

، كلية الحقوق ،  اإلذعانالحماية القانونية للطرف المذعن في عقود       ،  خالد محمد أحمد  السباتين،   .٥

  .٢٠٠١فلسطين ، جامعة القدس

لجامعـة  ،  االئتمان المصرفي فـي األردن    اللوزي، صالح، واللحام، محمود،والخياط، مصطفى،       .٦

 .١٩٩٢، األردنية

  :المجـالت

الجديد في أعمال المصارف     ،أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق بجامعة بيروت العربية        .١

 منشورات الحلبي   ، الجزء األول الجديد في التقنيات المصرفية      ،ن القانونية واالقتصادية  من الوجهتي 

  .٢٠٠٢ ، بيروت،الحقوقية

مجلة متخصصة في الشؤون المصرفية تصدر عن جمعيـة البنـوك فـي              ، البنوك في فلسطين   .٢

ادس والعـدد الـس    ،   ٢٠٠٦ لسنة ٢٨، العدد ٢٠٠٤لسنة،   ١٦العدد،   ٢٠٠٣ لسنة ،٢١ العدد فلسطين

   ..٢٠٠١تشرين األول   عشر

سامي محمـد   ،  مجلة شهرية بحثية متخصصة   ،  السياسة االئتمانية للبنوك العاملة في فلسطين      .٣

  .مقداد

معهـد األبحـاث والـسياسات      ،   المرجعية القانوني واإلدارية التي تحكم قطـاع المـصارف         . ٤

ارف الفلـسطيني تمـوز     مراجعة نقدية لمشروع قانون المـص     ) ماس( االقتصادية الفلسطيني 

٢٠٠٠   
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  .١٩٩٨ ، العدد الثاني، المجلد الثاني،المعهد القضائي األردني، المجلة القضائية. ٥

  .١٩٩٧ ، العدد الخامس، المجلد األول، منشورات المعهد القضائي األردني،المجلة القضائية. ٦

أعمـال  ،دورها الرقـابي  سلطة النقد و  ،  المركز الفلسطيني الستقالل المحاماة والقضاء مساواة     . ٧

  ٢٠٠٧،البنوك بين القانون والواقع

 .٢٠٠١ ،)٦( العدد، جامعة بيروت العربية،كلية الحقوق،  مجلة الدراسات القانونية. ٨

 الجزء الـسابع    ، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       ،نقابة المحامين  مجلة .٩

  .١٩٩١ وحتى نهاية سنة ١٩٨٩ منذ بداية سنة ،فني المكتب ال،عمان، )خ-أ( القسم األول

 الجزء الثامن   ، المبادئ القانونية لمحكمة التمييز في القضايا الحقوقية       ،مجلة نقابة المحامين   .١٠

  .١٩٩٥ وحتى نهاية سنة ١٩٩٢ منذ بداية سنة ،المكتب الفني، عمان، )ب-أ( القسم األول
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  قائمة المحتويات

  لصفحةرقم ا  الموضوع

    اإلهداء
  أ  اإلقرار

  ب  شكر وعرفان
  ج  الملخص بالعربية

  ح  الملخص باالنجليزية
  ي  المقدمة

  ١  ماهية الحساب الجاري المتوسط: الفصل التمهيدي
  ٣  التعريف بالحساب الجاري: المبحث األول
  ١٠  شروط الحساب الجاري وخصائصه: المطلب األول
  ١٠  يشروط الحساب الجار: الفرع األول

  ١١  متى يعد الدين قد دخل الحساب وصار من مفرداته؟ 
  ١٢  :االستثناءات على مبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري

  ١٣  خصائص الحساب الجاري: الفرع الثاني
  ١٣  :أوجه الشبه بين الحساب الجاري وغيره من العقود: أوالً
  ١٤  أوجه الخالف بين الحساب الجاري والحسابات األخرى: ثانياً

  ١٦  طبيعة الحساب الجاري وفوائده: المطلب الثاني
  ١٦  طبيعة الحساب الجاري: الفرع األول

  ٢٢  الحساب الجاري عقد من نوع خاص:أوالً
  ٢٦  الحساب الجاري عقد تفاوضي أم عقد إذعان؟:ثانياً

  ٣٠  أنواع الحساب الجاري: الفرع الثاني
  ٣١  )دائن(الحساب الجاري طلب : أوالً
  ٣٢  الحساب الجاري مدين: ثانياً

  ٣٥  تصحيح الحساب وإعادة النظر فيه: الفصل األول
  ٣٧  المقصود بتصحيح الحساب الجاري على وإعادة النظر فيه: المبحث األول
  ٤١  أسباب طلب تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه: المطلب األول

  ٤٨  هل يجوز طلب التصحيح في حالتي الغش والتدليس؟؟؟
  ٥٠  حق العميل في الطعن في صحة مصداقية على الحساب: المطلب الثاني
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  ٥٧  الحجز على الرصيد المؤقت للحساب على دعوى تصحيح الحساب الجاري: المبحث الثاني
  ٥٨  مدى إمكانية الحجز على الرصيد الجاري المؤقت: المطلب األول

  ٥٨  موقف التشريعات: أوالً
  ٦٠  موقف القضاء: ثانياً
  ٦٧  أثر الحجز على الرصيد المؤقت للحساب الجاري: مطلب الثانيال

  ٧٠  طرق تصحيح الحساب الجاري على إعادة النظر فيه : الفصل الثاني
  ٧٤  االعتراض لدى المصرف خالل مدة معينة : المبحث األول
  ٨٠  )سلطة النقد(الوسيلة اإلدارية : المبحث الثاني
  ٨١  الرقابة الداخلية

  ٨٥  خارجيةالرقابة ال
  ٨٦  الوسيلة التفاقية القيد العكسي: المبحث الثالث
  ٨٧  المقصود بالقيد العكسي: المطلب األول
  ٩٣  اإلجراء القانوني للقيد العكسي: المطلب الثاني
  ٩٨  دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه: المبحث الرابع
  ٩٨  محل الدعوى : المطلب األول
  ١٠٣  روط قبول الدعوىش: المطلب الثاني

  ١٠٤  : الشروط العامة لقبول الدعوى: أوالً
  ١٠٦  :الشروط الخاصة لقبول دعوى تصحيح الحساب الجاري وإعادة النظر فيه: ثانياً

  ١٠٨  حق رفع الدعوى: المطلب الثالث
  ١٠٨  عميلال: أوالً
  ١١٢  المصرف: ثانياً

  ١١٣  إثبات الدعوى: المطلب الرابع
  ١١٦  البيانات اإللكترونية الصادرة عن المصرفحجية : أوالً
  ١١٧  الواردة في بيانات المصرف) الخطأ في القيود(إثبات المعتمد عكس القيود : ثانياً
  ١١٨  أثر الشروط الواردة في عقد فتح الحساب في إثبات الدعوى: ثالثاً

  ١٢٩  تقادم الدعوى: المطلب الخامس
  ١٢٩  المدة: أوالً
  ١٣١  ء سريان مدة التقادموقت بد: ثانياً
  ١٣٣  عوارض المدة :ثالثاً
  ١٣٥  كيفية حساب مدة التقادم: رابعاً
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  ١٤١  الخاتمة
  ١٤٢  النتائج

  ١٤٤  التوصيات
  ١٤٦  المصادر والمراجع
  ١٥٥  فهرس المحتويات

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

160 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المالحق


