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أقر أنا مقدم الرسالة أهنا قدمت  عبامعة القدس لنيل درجة اؼباجستَت وأهنا نتيجة 
أحباثي اػباصة باستثناء ما مت اإلشارة إليو حيثما ورد ، وأن ىذه الرسالة أو أي جزء 

. منها مل يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد 
   

 
:  التوقيع 
مفيد عبد العزيز اضبد خبليلة  : االسم 
 . 9/8/2004: التاريخ 
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شكر وتقدٌر  
 ********

      أتقدم بالشكر الجزٌل واالمتنان ألستاذي ومشرفً الدكتور غسان خالد  على ما 
أحاطنً به من رعاٌة واهتمام وسهر وتواصل أثناء إعداد هذه الرسالة  وبعد إقرارها 

. وما بذله من جهد مخلص إلنجازها على اكمل وجه 
أتتقدم بالشكر والتقدٌر لعمادة الدراسات العلٌا بجامعة القدس ، وألعضاء الهٌئة 

الذٌن كان لهم الفضل ف إعدادي  لهذه - الدراسات العلٌا _ التدرٌسٌة  بكلٌة الحقوق 
. المرحلة 

   كما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى أستاذي الدكتور عثمان التكروري   والدكتور أمٌن 
دواس على ما أبدٌاه من نصح وإرشاد وتوجٌه ومالحظات ساهمت فً تحقٌق غاٌة 

. هذه الرسالة 
. إلى كل من ساعدنً وقدم لً العون والرعاٌة أتقدم بجزٌل شكري وامتنانً 

 
 

الباحث   
 

 
ملخص 

إغبلق اغبساب اعباري 

      الحساب الجاري من العمليات المصرفية واسعة الشيوع واالنتشار في التعامل والنشاط 

التجاري في العصر الحديث ، نتيجة لما يوفره ىذا النوع من العمليات المصرفية من سرعة وأمان 

وسهولة وثقة، للمتعاملين بو من تجار وغيرىم ،فهو من ناحية  ، يجنب المتعاملين بو مخاطر السرقة 
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وضياع األموال ، ومن ناحية أخرى يتم بسهولة ويسر ، مما يسرع ويسهل انتقال األموال بين أطراف 

. وبين المتعاملين معهم من جهة أخرى، الحساب الجاري من جهة 

      ونظرا لما للحساب الجاري من مزايا يوفرىا ألطرافو ، وللمتعاملين معهم ، فقد انتشر التعامل 

بو على نطاق واسع والقى إقباال كبيرا ، خاصة في ظل توسع وانتشار النشاط التجاري وما يتطلبو 

من سهولة ويسر وسرعة وثقة في التعامل ، ولما كان المشرع قد وضع أحكاما عامة ونصوصا مجردة 

لتنظيم التعامل بالحساب الجاري وبيان أحكامو، ونتيجة النتشار التعامل بالحساب الجاري ،  فقد 

ظهرت بعض اإلشكاليات التفصيلية ، والمسائل الفرعية الدقيقة ، التي لم يتطرق إليها المشرع 

– بالتنظيم والتقنين ، ما حدا برجال الفقو  والقضاء ، إلى التصدي لها بالبحث والدراسة محاولين 

استنباط أحكام تفصيلية من النصوص العامة لمواجهة اإلشكاليات العملية الكبيرة - ما أمكنهم ذلك

والكثيرة ، التي لم يتناولها المشرع بالتقنين العترافو الواسع بإرادة  طرفي  الحساب الجاري ، 

. وإخضاع ىذا العقد إلرادتهم 

من النشاط المصرفي ، فقد ظهرت بعض الصعوبات في - نسبيا–     ونظرا لحداثة عهد ىذا النوع 

. تطبيق أحكامو القانونية ، وغياب ىذه النصوص أحيانا أخرى
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     وفي دراستي ىذه ، أشرت إلى تعريف الحساب الجاري وبيان خصائصو ،  بشكل عابر وسريع 

، كما ذكرت أىم آثار عقد الحساب الجاري ، وطرق إيقاف ىذا الحساب ووسائل إنهائو باإلرادة 

الصريحة والضمنية ،  وأثر القوى الخارجية في سير الحساب  ، إال أنني ركزت البحث في أثر إنهاء 

الحساب الجاري ، وخاصة إذا ما تم ىذا اإلنهاء بإرادة أحد طرفي الحساب دون تدخل من الطرف 

اآلخر وكيفية تحديد وقت ىذا اإلنهاء ، أو حالة انتهاء الحساب بمؤثر خارجي ،  وأثر ىذا اإلنهاء  

. على استحقاق الفوائد 

   وخلصت في دراستي إلى وجود حاالت يتم فيها إغالق الحساب ضمنيا بإرادة أحد طرفي 

الحساب ،كما لو رفض البنك الوفاء بقيمة شيك مسحوب على الحساب الجاري مثال وقام 

بإرجاعو لحاملو دون صرف، أو حالة امتناع البنك عن قبول أي حركات جديدة فيو ، ووقف التعامل 

بو دون التصريح بإغالقو وىو يعرف باإلنهاء الضمني الفعلي للحساب بسبب تحقيق اثر اإلنهاء 

. وعدم العمل بالحساب 

 كما قد يكون اإلغالق لسبب ال دخل فيو إلرادة أي من طرفيو ، كما لو قام شخص من الغير 

بطلب إلقاء الحجز على دين الرصيد ،وتم إلقاء الحجز ، فان البنك يقوم بتصفية الحساب 
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واستخراج الرصيد ، إليقاع الحجز عليو تنفيذا لقرار المحكمة الذي ال يملك مخالفتو أو عدم 

. األخذ بو 

كما بحثت وسائل تصحيح األخطاء في الحساب وبينت انو يجوز للبنك تصحيح األخطاء في 

الحساب أثناء فترة سريانو من خالل القيد العكسي ، أما بعد إنهاء الحساب ، فال يجوز للبنك 

. عكس أي قيد في الحساب اال بموافقة العميل ، أو بالحصول على قرار من المحكمة المختصة 

 وبينت في دراستي الفوائد التي يستحقها البنك على دين الحساب الجاري ، وأشرت إلى أن 

استيفاء فوائد مركبة على دين الحساب الجاري أثناء فترة سريانو ولو – استثناء – المشرع أجاز 

تجاوز راس المال ، كما بينت أن الفوائد المركبة ال تعني بأي حال إجازة تجاوز النسبة المسموحة 

% .  9قانونا وىي التي ال تتجاوز 

 وضمنت التوصيات ، اعتراف المشرع بحالة اإلنهاء الضمني للحساب ، وإدراجها ضمن الحاالت 

الواردة بهذا الخصوص ، واعتماد لحظة وقف التعامل بالحساب وتاريخ قيد آخر دفعة فيو كتاريخ 

 . إنهاء الحساب ضمنيا بإرادة منفردة 
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Abstract 

 

 

The expirement of the current account 
 

The commercial bank established in the recent ages, its 

operation branched and its activities waded to give the 

increasable needs of commercial development, which 

require speed and simple facilities and gradate. 

       The basic most important of banking operation is the 

current account contract, I deal with subject started its low 
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and legalistic definition and what definition will be take 

into account in the diligence of judgment in definite of the 

current account concept, I labeled the deferent definitions 

for these account and the characteristics of it, from 

payment over lapis and its change ability and penalization 

of these account, and I a pent the influence and traces 

which be appears in renewals the depts. . 

    As result of consolidate of debt or demanding any item 

individually and undo the execute clearance from its item 

and desalination, the ancient of this account through its 

valid tux and I labeled some exclusives of incapability to 

partition the debt as temporary stopped for the account and 

get the benefits and the validity of preserve the  deposit. 

And I mentioned the influence of these accounts on the 

agreement of interests and l.   

Make researching for example of expiring the current 

account by the agreement or grantee with acceptance of 

his both parts . if the are accept to open this account for a 

limited period of time or finishing it with clear acceptance 

from one of its both sides . 

     Burt on certain procedural which be handed from the 

side who desire to closed or finished and choose the 

suitable time for the other side which be don’t make 

negative inferences or tracers as are cult of closing the 

account by the in dirtball determination. 

    I mentioned the cases of expiring or closing the current 

account without the agreement of any its both sides these 

cases which be forced to finish this account as a result of , 

or external effects such as the case of inflation for its one 

side or die or any of its side be under occupation on in the 

cases of war . I mentioned the exclusive cases for closing 
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or finishing the account in deadfall determination such as 

freezing the account without announcing the other side to 

termination without declaring about this, this cases 

happened to much in these period cause quietly there a 

special traces happened such as a delivery of agree mental 

interests. 

     As a result of the recently age of banking operation and 

a very of legal laws which be judge the banking operation 

and a very of legal laws which be judge the banking 

operation and the comprehensive law of these operation. 
The judgments perceive to encounters these problems to 

solve the issues, which hang to current account by 

diligence to solve these issues. And we depend in the 

diligence of Jordan and Egypt judgment because we 

consider it different schools in dealing with and handing 

of banking operation and the commercial law. 
 

      There are text   law related with the current account in 

both countries and the Palestinian commercial law after 

the detailed research in comparing to solve the issues 

related by current account contract, extant some 

recommendation from these study which be basically 

represented that admonition of virtual termination of the 

current account, and the most important effects of 

termination is to stop the validation time of agree mental 

interests on the debt of the deposit of the current account. 

     On another account I demonstrate there is legalistic 

lack in choosing the suitable time to terminate or closed 

the current account contract in determination of its one 
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side , there is no enough legal texts corer this subject 

widely. 
I also demonstrate attempt empty the commercial low 

items from its contents from its contents from which 

related to the current tender. 

 

    The items of commercial law complement each other 

and not commanded. The law allow to infringement which 

give the bank a big authority in passing on the much of 

item law , especially the item which related which the 

bank client a demitted of the his dept to the bank and his 

agreement to terminate or closed the account in 

determination of the bank. 
I ended my research by recommendation, related to the 

current account tender such as prevent of passing on the 

items law which related by the future duties or rights.        

                         . 
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إىداء 
إلى روح والدي الذي أنار لً درب العلم 

 
إلى والدتً التً سهرت اللٌالً ألجلً 

 
إلى أشقائً وشقٌقاتً 

 
إلى زوجتً الصابرة 

 
اهدي هذه الرسالة 

  
 
 

شكر وتقدٌر 
 ********

      أتقدم بالشكر الجزٌل واالمتنان ألستاذي ومشرفً الدكتور غسان خالد  على ما 
أحاطنً به من رعاٌة واهتمام وسهر وتواصل أثناء إعداد هذه الرسالة  وبعد إقرارها 

. وما بذله من جهد مخلص إلنجازها على اكمل وجه 
أتتقدم بالشكر والتقدٌر لعمادة الدراسات العلٌا بجامعة القدس ، وألعضاء الهٌئة 

الذٌن كان لهم الفضل ف إعدادي  لهذه - الدراسات العلٌا _ التدرٌسٌة  بكلٌة الحقوق 
. المرحلة 

   كما أتقدم بالشكر والتقدٌر إلى أستاذي الدكتور عثمان التكروري   والدكتور أمٌن 
دواس على ما أبدٌاه من نصح وإرشاد وتوجٌه ومالحظات ساهمت فً تحقٌق غاٌة 

. هذه الرسالة 
. إلى كل من ساعدنً وقدم لً العون والرعاٌة أتقدم بجزٌل شكري وامتنانً 
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الباحث   
 
 
 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
. المقدمة                                                  

  واكب التطور االقتصادي تطور النشاط اؼبصريف ، حبيث يليب حاجة ىذا النشاط ، وديثل العمل       

اؼبصريف الشريان الرئيسي ؽبذا اغبقل ، حيث إن مراحل تطوره كانت متزامنة ومتوافقة مع ىذا النشاط ، 

ومع كل مرحلة من مراحل منو النشاط االقتصادي ، كان ينمو ويتطور النشاط اؼبصريف بشكل يليب 

حاجات اغبقول االقتصادية اؼبختلفة ،  فالعمل اؼبصريف أو البنكي ىو انعكاس حقيقي للتطور االقتصادي 

، واغبساب اعباري ىو أحد العمليات اؼبصرفية اليت تؤثر بشكل رئيسي باغبقل االقتصادي باعتباره النشاط 

األكثر شيوعا وانتشارا ، نتيجة ؼبا يوفره من سهولة وما يًتتب عليو من  ثقة وائتمان للتجار ، فقد اخًتت 

الكتابة يف موضوع اغبساب اعباري ، ويف جزئية دقيقة وصغَتة ، لكنٍت اعتقد إن ؽبا أثرا كبَتا وىاما ، وىي 

انتهاء اغبساب اعباري ، فاغبساب اعباري يف طبيعتو ىو عقد رضائي ملزم عبانبيو ال ينعقد إال بالتقاء 

ارادتُت وتطابقهما ، دبا يتطلبو ىذا العقد من شروط موضوعية تتمثل يف الرضا واألىلية واحملل والسبب ، 

. وال داعي للتطرق ؽبذه الشروط ػبروجها عن موضوع الدراسة
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     وؼبا كانت دراسة حاالت انتهاء عقد اغبساب اعباري واسعة ، دبا ال يسمح بإصباؽبا يف دراسة واحدة 

، وكانت آثار ىذا اإلهناء زبتلف من حالة ألخرى ،  فقد ركزت  دراسيت ىذه يف أثر إغبلق اغبساب 

اعباري بإرادة البنك اؼبنفردة ، وكيفية ربديد وقت اإلهناء  ومدى قانونية ىذا اإلهناء الذي يعمد إليو البنك 

دون مراعاة الوقت اؼببلئم للعميل دبا ال يلحق بو ضررا ، ودون اتباع اإلجراءات القانونية السليمة 

والصحيحة من جهة أخرى ، وال خيف أن البنك بذلك خيالف القانون ، مستندا إىل الشروط اؼبسبقة اليت 

يضعها بنفسو ويقيد  هبا الطرف اآلخر ، مستندا يف فرض ىذه الشروط إىل اعًتاف القضاء هبذه الشروط 

. ومشروعيتها ما دامت ىذه الشروط ال زبالف النظام العام والقواعد القانونية اآلمرة  ، كما سيأيت بيانو

     فالبنك يف عبلقتو بالعميل يف عقد اغبساب اعباري دينح العميل سقفا للمديونية ، دبا يوجب على 

العميل عدم ذباوزه ، ولكن الغالب يف الواقع العملي ، حدوث ذباوز ؽبذا السقف يؤدي إىل تعديل ضمٍت 

لو برفعو ما دام البنك يثق بعميلو ،إذ األصل يف عمليات البنوك عموما  ىو توفر الثقة بُت أطرافها ، فهي 

غالبا ما تقوم على اإلعتبار الشخصي للعميل ، ومدى ثقة البنك بو ،  باإلضافة ؼبا يقدمو من ضمانات  

. أو عينية كرىن أو كبوه/سواء أكانت على شكل ودائع نقدية و

       وقد يفقد البنك ثقتو بالعميل أثناء فًتة سريان اغبساب اعباري ألسباب متعددة ،  فبا يقوم معها 

البنك بإعادة النظريف عقد اغبساب اعباري  ، والسعي لتحصيل ديون ىذا اغبساب أو اغبد منها،  فيلجأ 
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يف سبيل ذلك لئلستفادة من القيود والشروط واالستثناءات اليت قيد هبا العميل يف عقد اغبساب اعباري  

الذي وقعو العميل مع البنك ، والذي مت إعداده حسب العرف اؼبصريف من قبل البنك دون أي دخل أو 

. سلطة أو صبلحية تعديل من جهة العميل ، الذي ال ديلك إال اؼبوافقة على ىذه الشروط 

    ومن ضمن ىذه الشروط ، إشًتاط حق البنك يف إهناء اغبساب بإرادتو اؼبنفردة ، ويف الوقت الذي 

يرتأيو البنك ،  كما قد يقوم البنك بإغبلق اغبساب وإيقاع اؼبقاصة النهائية بينو وبُت اغبسابات األخرى 

للعميل ، خاصة وأن البنك عادة ما يطلب من عميلو إيداع مبلغ نقدي يف حساب ودائع آلجل ،  

كضمان لدين الرصيد اؼبستقبل الناتج عن  عقد اغبساب اعباري ، دون أن يقوم البنك بتوجيو إخطار 

قانوين للعميل برغبتو يف إهناء اغبساب ، فهل يعترب ما قام البنك بو من ربقيق فعلي آلثار إقفال اغبساب 

دبثابة إقفال فعلي للحساب؟ وكيف يتم ربديد وقت اإلهناء ؟ وىل يستحق البنك نتيجة ذلك فائدة ذبارية 

على دين الرصيد منذ غبظة استخراجو بعد إقفال اغبساب فعليا؟ ومىت  (تراكمية)بسيطة أو اتفاقية مركبة 

. تستحق ىذه الفائدة؟ ىل من تاريخ إقفال اغبساب ؟أم من تاريخ اؼبطالبة القضائية ؟

        وسأحاول اإلجابة على ىذه التساؤالت يف ىذه الدراسة ، بعد التمهيد ؽبا ببيان تعريف اغبساب 

كما عرفو الفقو  والتشريع التجاري يف األردن ، باعتباره القانون الساري اؼبفعول  يف الضفة الغربية ،أما يف 

قطاع غزة فتخضع أحكام عقد اغبساب اعباري للقواعد العامة ، حيث مل يتضمن قانون التجارة العثماين 
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أية إشارة أو تنظيم ألحكام عقد اغبساب اعباري ، وبسؤال رجال القانون واؼبشتغلُت بو يف قطاع غزة 

،خاصة منهم ؿبامو البنوك ، فقد أجابوا بان عقد اغبساب اعباري خيضع ألحكام العقد باعتباره شريعة 

للمتعاقدين دبا ال يتعارض مع القانون والنظام العام ، أما فيما يتعلق باستحقاق الفوائد وحساهبا يف غزة 

فتخضع ألحكام قانون سلطة النقد ونظام اؼبراحبة العثماين ، ومقارنا دراسيت  مع أحكام مشروع قانون 

  1999 لسنة 17التجارة الفلسطيٍت  ، وقد أشرت يف دراسيت ألحكام قانون التجارة اؼبصري اعبديد رقم 

، باعتباره األصل التشريعي ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، حيث يبلحظ على مشرعنا الوطٍت ، نقلو 

بالنص اغبريف عن قانون التجارة اؼبصري اعبديد ، مع اإلشارة ىنا إىل أنٍت اعتمدت نسخة  مشروع قانون 

التجارة الفلسطيٍت ، اؼبرفقة  مع اؼبذكرات اإليضاحية لو والصادرة عن ديوان الفتوى والتشريع ، وكذلك 

. اغبال بالنسبة ؼبسودة  مشروع القانون اؼبدين الفلسطيٍت 

ػبصائص ىذا اغبساب ، وما جيب توافره فيو من – غَت ـبل –      وحىت يكتمل البحث ، أشرت بإجياز 

تبادل مدفوعاتو، وتداخلها، وتشابكها، وعموميتها، مبينا آلثار عقد اغبساب اعباري ، خاصة ما يعرف 

بتجديد الدين وعدم قابليتو للتجزئة، أوردت بعض االستثناءات الواردة على ىذا األثر، مثل جواز إيقاع 

. اغبجز على دين الرصيد 
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    كما أشرت فيما يتعلق باستحقاق الفوائد على رصيد اغبساب اعباري ، إىل أن القانون التجاري خرج 

:- عن األصل يف استيفاء الفوائد اؼبركبة على دين الرصيد ،من عدة وجوه 

اغبساب اعباري أثناء فًتة سريان ىذا اغبساب فقط  (رصيد)على دين  (الًتاكمية)أجاز الفائدة اؼبركبة - 1

. حىت لو ذباوزت الفائدة مقدار رأس اؼبال باالستناد ألحكام نظام اؼبراحبة العثماين  

وخرج اؼبشرع عن األصل يف إقرار الفائدة من غبظة إيداع اؼبدفوع يف اغبساب  ، وليس من تاريخ - 2

 .اؼبطالبة القضائية باالستناد ألحكام قانون التجارة األردين 

:-  وحبثت ذلك ، وفق التقسيم التايل 

. تعريف اغبساب اعباري وبيان خصائصو :  الفصل األول 

. أثر اغبساب اعباري :الفصل الثاين 

. إنتهاء اغبساب اعباري :الفصل الثالث 
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الفصل األول 

تعريف الحساب الجاري وخصائصو 

        تعريف اغبساب اعباري ليس باألمر السهل ، وقد اختلف الفقهاء يف تعريفهم للحساب اعباري 

الختبلف نظرهتم لو ، فبينما عرفو بعضهم بالنظر ؼباىيتو وإبراز أركانو ، ذىب فريق آخر إلبراز ظباتو وبيان 

أثره ، وسأحبث يف ىذا الفصل يف تعريف اغبساب اعباري يف مبحث أول  ، وخصائص اغبساب اعباري 

:- يف مبحث  آخر ،  على النحو التايل

. تعريف اغبساب اعباري:اؼببحث األول

. خصائص اعباري  :اؼببحث الثاين
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المبحث األول 

 تعريف الحساب الجاري

        يعترب اغبساب اعباري من النشاطات اؼبصرفية واسعة اإلنتشار يف العصر اغبديث وىو نوع من 

، و الشرائع القددية (1)العمليات اغبديثة اليت مل تكن معروفة منذ القدم ، حيث مل يتطرق القانون الروماين

بأي إشارة أو تقنُت ألحكام اغبساب اعباري، وؽبذا سوف نتطرق ؽبذا النوع من العمليات البنكية يف 

القوانُت اغبديثة ، مطلعُت على ما جاءت بو القوانُت اؼبنظمة  لو، وعلى مواقف كل من الفقو والقضاء يف 

. ىذا اجملال 

تعريف التشريع  

الساري  –1966لسنة (12)     لقد نظم اؼبشرع األردين أحكام اغبساب اعباري يف قانون التجارة رقم

، حيث  (114-106)يف الباب اػبامس من الكتاب الثاين يف اؼبواد من - اؼبفعول يف الضفة الغربية 

،  مث ربدث بعد ذلك عن مدى اغبساب اعباري وأنواعو ،  (106)تناول تعريف اغبساب اعباري يف اؼبادة

وإنتاجو للفوائد وأثر ىذا اغبساب منذ بدء سريانو وحىت إنتهائو ، أما مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت   

                                                           
 .  221 ،صفحة 1984علي صبال الدين ،عمليات البنوك من الوجهة القانونية، القاىرة ، بدون سنة نشر ، طبعة :  عوض (1)
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فقد أشار ألحكام اغبساب اعباري ونظمها يف الفصل العاشر من الباب الثالث وذلك يف اؼبواد من 

. ، وقد تأثر إىل حد كبَت بقانون التجارة اؼبصري ونقل عنو (409- 393)

الذي -     إال أن اؼبشرع مل يتناول صبيع األحكام فبا جعلنا نتوجو الستقراء اجتهادات الفقو والقضاء

فيما مل يرد بو - اسًتشد إىل حد كبَت بالعرف اؼبصريف  كمصدر أساسي يف تكوين قناعتو كما سيأيت بيانو

. نص ،أو ما كان نصو حباجة إىل توضيح وشرح 

يراد " بقولو (106)اغبساب   اعباري يف اؼبادة1966 لسنة 12    وقد عرف قانون التجارة األردين رقم

بعقد باغبساب اعباري االتفاق اغباصل بُت شخصُت على أن ما يسلمو كل منهما لآلخر بدفعات ـبتلفة 

من نقود وأموال وأسناد ذبارية قابلة للتمليك يسجل يف حساب واحد ؼبصلحة الدافع ودينا على القابض 

دون أن يكون ألي منهما حق مطالبة اآلخر دبا سلمو لو بكل دفعة على حده حبيث يصبح الرصيد 

". النهائي وحده عند إقفال اغبساب دينا مستحقا ومهيئا لؤلداء

. من قانون التجارة السوري  (298)  وقد اقتبس قانون التجارة األردين ىذا التعريف عن اؼبادة 
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اغبساب اعباري ىو عقد دبقتضاه يلتزم "     وعرف قانون التجارة  اؼبصري القدًن اغبساب اعباري بقولو

شخصان بتحويل اغبقوق والديون الناشئة عن العمليات األصلية اليت تتم بينهما إىل قيود يف اغبساب 

. (1)" تتقاص فيما بينها حبيث يكون الرصيد النهائي عند إقفال اغبساب وحده دينا مستحق األداء

اغبساب اعباري عقد - 1"  بقولو (361)         أما قانون التجارة اؼبصري اعبديد فقد عرفو يف اؼبادة

يتفق دبقتضاه طرفان على أن يقيدا يف حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون اليت تنشأ عن 

العمليات اليت قد تتم بينهما حبيث يستعيضان عن تسوية ىذه الديون تباعا بتسوية واحدة تقع على 

. اغبساب عند قفلو 

ال يعترب حسابا جاريا اإلتفاق على أال  تبدأ مدفوعات أحد الطرفُت إال حُت تنتهي مدفوعات -  2

.  الطرف اآلخر

. تسري أحكام ىذا الفرع على كل حساب جار ولو مل يكن أحد الطرفُت بنكا - 3

من ىذا القانون على اغبساب اعباري اؼبشًتك   (308)تسري األحكام اؼبنصوص عليها يف اؼبادة- 4

. اؼبفتوح لدى البنك 

                                                           
  143 ،صفحة 1998 ورد ىذا التعريف يف مؤلف الدكتور مصطفى كمال طو ،البنوك والعقود التجارية ، القاىرة، بدون رقم طبعة، (1)
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ناقبل بالنص  (393)           أما مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ،  فقد عرف اغبساب اعباري يف اؼبادة

اغبريف ما أورده قانون التجارة اؼبصري اعبديد وىو ،وإن كان موفقا يف إقتباس نص قانون التجارة اؼبصري 

اعبديد ، اال أنو ،يؤخذ عليو ، إغفالو لئلشارة بأن الدفعات اؼبقدمة من طرف للطرف اآلخر تقدم على 

. سبيل التمليك 

ويبلحظ على ىذه التعريفات التشريعية ، أهنا تعترب عقد اغبساب اعباري من األعمال التجارية بغض النظر 

عن صفة أطرافو ، وىو أيضا من العقود الزمنية احملددة اؼبدة ،  قوامو األساسي تسليم الدفعات على سبيل 

التمليك ، وتبادل ىذه الدفعات وتشابكها وتداخلها ، بشكل يسمح بإنتاج أثر ىذا اغبساب اؼبتمثل يف 

عدم قابليتو للتجزئة ، وىو عقد رضائي ،  ملزم عبانبيو ، فبا جيب معو إحًتام ىذه اإلرادة ، مع اإلشارة إىل 

بالكثَت من القيود واإلستثناءات اليت يفرضها  (العميل)أن إخضاع اغبساب ؽبذه اإلرادة يًتتب عليو إلزام  

البنك من خبلل الشروط اؼبسبقة اليت تتضمنها عقود اغبساب اعباري ، واليت ينظمها البنك بإرادتو اؼبنفردة 

،  مثل اإلقرار اؼبسبق بصحة الرصيد وكشوفات اغبساب اليت يصدرىا البنك ، ومثل شرط حق البنك يف 

إهناء اغبساب اعباري بإرادتو اؼبنفردة بدون توجيو إخطار بذلك للعميل ، ويكون دور الفريق اآلخر فقط 

ؾبرد اؼبوافقة عليها وتوقيع العقد بكل ما يتضمنو من شروط ، فبا يضعف من وجود الًتاضي ويفقده معناه 

اغبقيقي ، حبيث ال يكون من خيار أمام العميل إال اؼبوافقة على ىذه الشروط أو عدم توقيع االتفاق وعدم 
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إسبام العقد ، وذبدر اإلشارة إىل أن القضاء أجاز للطرفُت اشًتاط ما يشاءون من شروط  غَت ـبالفة للقانون 

. أو النظام العام

     كما يبلحظ  التشابو الكبَت الذي يكاد يصل حد التطابق أحيانا ، بسبب اقتباس ىذه القوانُت 

بعضها من بعض ، وقد حرصت ىذه التشريعات من خبلل تعريفها  للحساب اعباري على إبراز أىم 

خصائصو ، مثل عموميتو ، وتبادليتو ، وتشابكو ، مع اإلشارة إىل آثاره مثل وقوع اؼبقاصة بُت بنوده فقط 

. عند إقفالو وعدم قابليتو للتجزئة ، وسنبحث بالتفصيل ذلك يف موضعو الحقا

 موقف الفقو 

حساب خاضع لكل قواعد "         اختلف الفقهاء يف تعريفهم للحساب اعباري حيث عرفو ىامل بأنو

اغبسابات من حيث األىلية والفوائد والعمولة وقفل اغبساب ونتائج قفلو ، يتميز بأنو حساب معد 

الستقبال عمليات كثَتة تتعاقب بسرعة وتقيد فيو القيود على التوايل  فاقدة استقبلؽبا حبيث تصبح كل 

  .عملية فيو مفردة أو بند من بنود اغبساب اعباري

                                                           

 . 143 ، صفحة 1988مصطفى كمال ، القانون التجاري ، عمليات البنوك والعقود التجارية ،بدون رقم طبعة ،القاىرة ،:  طو 
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حساب يفتح عادة للتجار ولرجال األعمال وسبثل الودائع اؼبهنية وجيري تغذيتو "        وعرفو آخرون بأنو

عادة بإيداع األموال الفائضة لدى ىؤالء األشخاص ،كما تغذى أيضا حبسم السندات التجارية أو حسم 

 .سندات اػبزينة 

         ويبلحظ على ىذا التعريف أنو غَت دقيق يف بيان مفهوم واضح للحساب اعباري ، فباإلضافة إىل 

. إغفالو لشروط اغبساب اعباري وعدم إبراز أثره ، قبده حيصره بُت التجار ورجال األعمال 

إتفاق على تأجيل استحقاق الديون صبيعها حىت قفل اغبساب ووقوع اؼبقاصة : وعرفو فقهاء آخرون بأنو

". اعبماعية

    والذي أراه انو من الصعوبة دبكان وضع تعريف متفق عليو للحساب اعباري ، وعدم أمهية ذلك ، 

حيث إن  اؼبشرع حسم األمر ووضع تعريفا للحساب اعباري مبينا أىم األركان الواجب توافرىا يف عقد 

اغبساب من جهة ،  ومربزا ألىم اآلثار اؼبًتتبة عليو من جهة أخرى ، وعليو فان  التعريف األقرب لطبيعة 

انو  عقد رضائي ملزم عبانبيو ، يتفق فيو األطراف على دمج عمليات معينة بينهما " اغبساب اعباري ىو 

                                                           

 . 73انطوان ، مرجع سابق ، صفحة :  الناشف
. 231،مرجع سابق، صفحة 2000علي صبال الدين ، طبعة :  عوض 
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يف حساب واحد، ؿبدد اؼبدة والنطاق حسب اتفاقهما ، يقوم على أساس التبادلية والتشابك يف تقدًن 

" . الدفعات ، وىو عقد قائم على االعتبار الشخصي إىل حد كبَت ، ألن كبل طرفيو ؿبل اعتبار لآلخر 

      فالبنك ال يفتح اغبساب لعميلو إال إذا وثق يف شخص العميل وقدرتو على الوفاء ، الن أساس 

  .اغبساب اعباري يف الغالب منح ائتمان من البنك للعميل

         ويف ظل ورود تعريف تشريعي ، يغدو أمر اػببلف على تعريف فقهي للحساب اعباري غَت ذي 

. أمهية ، حيث إن  القضاة  وطريف  اغبساب ،  ملزمون دبا ورد يف القانون 

موقف القضاء 

    تعرض القضاء لتعريف اغبساب اعباري يف مواجهة اؼبشكبلت العملية أثناء التعامل التجاري ،  وهبدف 

إجياد اغبلول األقرب للدقة يف فض اػببلفات وحسم اعبدل الفقهي ،  فقد عرفتو ؿبكمة التمييز األردنية 

. بقوؽبا

اغبساب اعباري ىو اتفاق بُت شخصُت على أن كل ما يسلمو كل منهما لآلخر بدفعات ـبتلفة من "

نقود وأموال واسناد ذبارية قابلة للتمليك يسجل يف حساب واحد ؼبصلحة الدافع ودينا على القابض دون 

                                                           

 . 308علي ،مرجع سابق،صفحة :  البارودي
 
 
 



 
 
 

27 

أن يكون ألي منهما حق مطالبة االخردبا سلمو لو بكل دفعة على حدة حبيث يصبح الرصيد النهائي 

من قانون التجارة  (107) اؼبادة وحده عند إقفال ىذا اغبساب دينا مستحقا ومهيئا لؤلداء عمبل بنص 

. 1966 لسنة 12رقم 

يتوقف مدى اغبساب اعباري على إرادة اؼبتعاقدين ،فلهما أن جيعبله شامبل عبميع معامبلهتما أو لنوع - 

  .1966 لسنة 12 من قانون التجارة رقم 107معُت منها فقط ، عمبل بنص اؼبادة 

   1966 لسنة 12من قانون التجارة األردين رقم  (112)عمبل بنص الفقرتُت األوىل والثانية من اؼبادة  - 

فانو ال يعد أحد الطرفُت دائنا أو مدينا للفريق اآلخر قبل ختام اغبساب اعباري ،إذ أن إيقاف ىذا 

اغبساب ىو وحده الذي حيدد حالة العبلقات القانونية بُت الطرفُت وىو وحده الذي تنشأ عنو حتما 

 ".اؼبقاصة اإلصبالية عبميع بنود اغبساب من تسليف واستبلف وىو وحده الذي يعُت الدائن واؼبدين

      ويبلحظ أن ؿبكمة التمييز األردنية ويف تعريفها للحساب اعباري ، قيدت نفسها دبا ورد يف القانون ،  

واعًتفت باإلرادة وعنصر الًتاضي ، حبيث أجازت أي اتفاق بُت األطراف دون أي تدخل من قبلها لتقييد 

الذي يفرض ما يشاء من الشروط  (لكون العميل ىو الطرف الضعيف)حرية األطراف ، وخباصة البنك 

واالستثناءات غَت اؼبخالفة ألحكام النصوص اآلمرة والنظام العام  فبا يكاد يصادر من خبلؽبا حرية العميل 

                                                           

. 1989من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1799)اؼبنشور على الصفحة رقم  (1068/89 ) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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إذا مل يتفق " وإرادتو عند توقيع العقد ،  ويؤيد ذلك ما ذىبت إليو ؿبكمة التمييز األردنية حيث قضت بأنو

البنك مع العميل على أجل إلهناء عقد اغبساب اعباري ، فينتهي العقد حبسب إرادة أي واحد من الطرفُت 

 من قانون التجارة اليت تنص على انتهاء عقد اغبساب حبسب إرادة أحد الطرفُت 114عمبل بأحكام اؼبادة 

، إذا ورد صراحة يف سندي التأمُت على أن اغبساب اعباري الذي وضعت أموال اؼبدين ضمانا لو ىو دين 

مستحق األداء للبنك عند الطلب من تاريخ كل سند فيعٍت ذلك أن إهناء عقد اغبساب اعباري حسب 

. "اتفاق الطرفُت رىن بإرادة البنك الذي حيق لو إهناءه يف أي وقت بعد تاريخ تنظيم السند ين 

      كما اعًتفت ؿبكمة التمييز األردنية بالشروط اػباصة اليت ال زبالف النظام العام والقانون  ، والذي 

يستفاد من البند السابع من " يفرضها البنك ابتداء، وقبل بدء العمل باغبساب حيث جاء يف أحد قراراهتا 

عقد اغبساب اعباري مدين ومن البند السادس من اؼبلحق اؼبشار إليو بأن من حق البنك إجراء مقاصة بُت 

أرصدة اغبسابات باعتبارىا تشكل حسابا جاريا واحدا ،  كما أن البنك مفوض بالتصرف جبميع أو بعض 

ىذه األموال اؼبودعة لديو ، وذلك ببيعها بالطريقة اليت يراىا مناسبة وبالسعر الذي يراه مناسبا وقيده يف 

اغبساب اعباري دون حاجة الستئذان أو تنبيو صاحب اغبساب الذي ال ديلك حق االعًتاض أو الطعن 

يف أية إجراءات يتخذىا البنك هبذا اػبصوص ،  وحيث أن اؼبقصود باألموال ىو العمبلت اؼبختلفة اليت 

                                                           

(  1799)اؼبنشور على الصفحة رقم  (288/1988) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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وحيث أن ما ورد يف البندين اؼبشار إليهما من الشروط ال خيالف القانون أو . أودعها اؼبميز ضده يف البنك 

النظام العام وىي ملزمة للمتعاقدين وفق ما استقر عليو الفقو واالجتهاد يف التعامل اؼبصريف ، وعليو فيكون 

قيام البنك بإبدال إحدى العمبلت اؼبودعة لديو إىل عملة أخرى مث قيامو بتغطية أي حساب مكشوف 

بتلك العملة بعد ربويلها إىل دنانَت أردنية يتفق مع ما ورد يف البندين اؼبذكورين وليس من حق العميل 

االعًتاض على ذلك وفقا لشروط العقد طاؼبا مل يثبت أن البنك كان سيئ النية أو أنو فرط يف حقوقو 

بإمهالو وألن العميل مل يكن يعًتض على الكشوفات اؼبرسلة إليو فبا يعٍت موافقتو لتصرفات البنك عمبل 

بالبند الثامن من عقد اغبساب اعباري ، كما انو مل يقدم أية بينة تثبت عدم صحة ما ورد يف الكشوفات 

أو اغبسابات اؼبربزة من البنك واليت تفيد إنشغال ذمتو دببالغ تزيد عن مطالبتو ، وحيث إن البنك يعترب 

وكيبل عن اؼبميز ضده وفقا ألحكام عقد الوكالة الواردة يف القانون اؼبدين ، وأنو مطلق التصرف ببيع 

العمبلت احملفوظة لديو ضمانا لدينو ، ومل يثبت اؼبميز ضده بأن البنك قد باع أو اشًتى العمبلت اؼبختلفة 

بسعر أقل من سعر السوق أو أنو كان سيئ النية يف تصرفاتو أو أنو ذباوز حدود وكالتو أو أمهل القيام فيما 

  ."وكل بو أو تعمد بإغباق الضرر بو

                                                           

. 1994من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (219)اؼبنشور على الصفحة رقم  (1314/1994) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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فقد اشًتطت ؿبكمة التمييز األردنية لصحة الشروط اػباصة اليت يضعها البنك ، باإلضافة لعدم ـبالفتها 

:-  النظام العام والقانون ،الشروط التالية 

. حسن نية البنك وعدم تعمده إغباق الضرر بالعميل  -1

.  عدم اإلمهال والتصرف كالوكيل العادي دبعٌت بذل عناية الرجل العادي  -2

.  عدم اعًتاض العميل عند تسلمو كشف اغبساب  -3

.  عدم ذباوز حدود الوكالة  -4

ىو اغبساب الذي يتضمن وجود " فقد عرفت اغبساب اعباري بأنو         أما ؿبكمة النقض اؼبصرية 

معامبلت متصلة بُت طرفيو يعترب فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا أخرى ،وتكون ىذه العمليات 

متشابكة يتخلل بعضها بعضا حبيث تكون مدفوعات كل منهما مقرونة دبدفوعات الطرف اآلخر، فإذا 

كانت ؿبكمة اؼبوضوع قد نفت يف حدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة اذباه نية الطرفُت إىل فتح 

حساب جار بينهماكما نفت عن اغبساب القائم بينهما اتصال العمليات اؼبدرجة فيو ببعضها وتشابكها 

وىو ما يلزم توافره يف اغبساب اعباري وانتهت إىل اعتبار اغبساب حسابا عاديا ال خيضع لقاعدة عدم 

  .التجزئة ال تكون قد أخطأت يف القانون أو خالفت الثابت يف األوراق

                                                           

قضاء النقض التجاري بدون رقم طبعة :  منشوري يف كتاب الدكتور اضبد حسٍت 31 سنة ق 289، والقرار رقم 20 سنة ق 362 قرار رقم 
. 212، اإلسكندرية ، بدون سنة نشر ، صفحة 
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       وأيا ما كانت اجتهادات القضاء فقد أصبعت تعريفاتو وتواترت قراراتو على بيان شروط جيمع عليها 

الفقو أيضا وىي ذبديد اغبساب وعدم قابليتو للتجزئة وتداخلو وتشابكو واتصالو ،وىو ما سنوضحو فيما 

. بعد 

      وقد تواترت قرارات ؿبكمة التمييز األردنية اليت أجازت من خبلؽبا أي شرط يضعو األطراف      

، وغالبا ما يقوم البنك وحده بوضع شروط _ شريطة عدم ـبالفتو ألحكام القانون اآلمرة أو النظام العام 

 كثَتة هبدف ربقيق القدر األكرب من الضمان وتقييد حرية الطرف اآلخر ، ومنها على سبيل اؼبثال القرار

األصل يف العقد رضا اؼبتعاقدين دبا التزماه يف التعاقد حسب " حيث جاء فيو ( 1088/1997)رقم

من القانون اؼبدين ، إن اتفاقية اغبساب اعباري اؼبنظمة بُت اؼبميز واؼبميز ضده اليت  (213)أحكام اؼبادة

تضمنت يف البند الثامن منها حق اؼبميز ضده يف اؼبطالبة يف أي وقت بتسديد قيمة اؼببلغ كما أن البند 

العاشر من ىذه االتفاقية أجازت للمميز ضده وقف عمليات ىذا اغبساب بدون إشعار مسبق ىي اتفاقية 

." ملزمة ؽبما طاؼبا أهنا ال زبالف القانون أو النظام العام 

                                                           

 . 1997من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (167)اؼبنشور على الصفحة رقم  ( 1088/1997) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 



 
 
 

32 

إن ذباوز العميل والبنك للحد األعلى اؼبتفق عليو يف عقود "  فقد جاء فيو(881/1982)  والقرار رقم

اغبساب اعباري مدين وتسهيبلت خصم الكمبياالت ال يعٍت أن ما يقبضو اؼبدين زيادة عن اغبد األعلى 

ىو من قبيل اؽببة أو التربع من البنك ، بل يعٍت اتفاق الطرفُت على تعديل ىذا السقف ما دام أن التعامل 

." يقوم على السحب من اؼبدين والصرف من البنك

   وبالتدقيق وإمعان النظر يف الشروط اػباصة قبدىا دائما وأبدا توضع  من قبل البنك وؼبصلحتو فبا يعٍت 

بالنتيجة خضوع اغبساب اعباري إلرادة البنك ، حيث يستند البنك للنصوص القانونية اليت أجازت تنظيم 

. عقد اغبساب اعباري دبا ال يتعارض مع النصوص القانونية  اآلمرة والنظام 

    وإذا كان الفقو والقضاء قد أجاز بعض الشروط اػباصة اليت ال زبالف القانون أو النظام العام ، إال أن 

ىناك بعض الشروط اػباصة اليت يضعها البنك وتكون ـبالفة للقانون والنظام العام ، وجيب على احملكمة 

اغبكم بتقرير بطبلن ىذه الشروط وعدم إنتاجيتها ألية أثر ، ومن ىذه الشروط اشًتاط البنك على العميل 

اإلقرار اؼبسبق باؼبديونية اؼبتحصلة نتيجة اغبساب اعباري واعتماد كشوفات البنك كبينة قاطعة لئلثبات ، ال 

تقبل إثبات العكس ، فمثل ىذا الشرط يكون باطبل وـبالف للقانون ، وإقرار بالتزام مستقبلي ؾبهول ، 

وقد يصحح ىذا الشرط بتقييده بعدم اعًتاض العميل على كشف اغبساب خبلل مدة قانونية معقولة ، 

                                                           

.  1982من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1381)اؼبنشور على الصفحة رقم  (881/1982) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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ومن الشروط اؼبخالفة للقانون واليت ال ديكن تصحيحها ، اشًتاط تنازل العميل عن حقو يف الطعن يف 

مقدار أو نسبة الفائدة ،حىت لو ذباوزت اغبد اؼبسموح بو قانونا ، فهذه الشروط وان وقع عليها العميل اال 

أهنا تعترب غَت ملزمة ، وجيب عدم االلتفات إليها ، ألن تنظيم أحكام الفوائد من القواعد القانونية اآلمرة ، 

اليت ذباوز – خاصة يف نسبتها -وال جيوز االتفاق على ـبالفتها ، فإذا ما ورد أي شرط يتعلق بالفوائد 

فيعترب ىذا الشرط غَت ملزم وجيب على احملكمة عدم االلتفات إليو % 9النسبة اؼبسموح هبا قانونا وىو 

. ؼبخالفتو للقانون اآلمر والنظام العام 

 

 

 

 

المبحث الثاني 

" خصائص الحساب الجاري "

اغبساب اعباري عقد لو قواعده اػباصة ، وأحكامو اليت استقر عليها مستندا على العرف اؼبصريف 

، الذي ساىم أيضا يف تنظيم األحكام القانونية لو ، حيث  يقوم اغبساب اعباري  على تبادل اؼبدفوعات 
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،  وتداخلها وتشابكها واتصاؽبا ، ويتحدد نطاقو بإرادة طرفيو ، سواء من حيث اؼبدة الزمنيةأومن حيث 

مشولو عبميع العمليات  ، أو قصره على نوع معُت منها ، وسنقوم بإيضاح ىذه اػبصائص يف ثبلثة مطالب 

: -  على النحو التايل 

. تشابك اؼبدفوعات:اؼبطلب األول

. تبادل اؼبدفوعات يف اغبساب:اؼبطلب الثاين

. عمومية اغبساب اعباري :اؼبطلب الثالث

 

 

 
 

 
 

المطلب األول 

تشابك المدفوعات 

        الدفع يف اغبساب ىو إدخال العمليات اليت سبت بُت الطرفُت يف إطار ؿباسيب ، فاؼبدفوع ىو حق 

( 106)الدافع يف مواجهة القابض وينشأ عن نقل اؼبلكية من الدافع للقابض ، وقد نصت على ذلك اؼبادة
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اغبساب اعباري ىو عبارة عن دفعات "  حيث جاء فيها 1966 لسنة 12من قانون التجارة األردين رقم 

فقد اشًتط القانون أن تكون ىذه الدفعات متبادلة "  ـبتلفة من نقود وأموال واسناد ذبارية قابلة للتمليك 

، ويتعُت أن تكون ىذه اؼبدفوعات بشكل دائم ومستمر ومتواصل ،  وجيب أن ينص على ذلك يف عقد 

من البنك  (العميل)غبساب ناشئة عن عدة دفعات تارة تكون للقابض افتح اغبساب ،  وتكون صبيع بنود

، وتارة يكون العكس من العميل للبنك ، دبعٌت أن يتخلل اؼبدفوعات من الطرف األول مدفوعات من 

الطرف الثاين حبيث تفقد كل عملية ذاتيتها واستقبلؽبا ، وتصبح ؾبرد مفردة من مفردات اغبساب اعباري ، 

ال حيق ألي طرف اؼبطالبة أو احملاسبة لعملية واحدة من ؾبمل ىذه العمليات ، وال جيوز اؼبطالبة إال بالقيمة 

 .اإلصبالية لناتج العمليات عند إقفال اغبساب اعباري 

(:- 112)وقد نص قانون التجارة األردين يف اؼبادة 

. ال يعد أحد الفريقُت دائنا للفريق اآلخر قبل ختام اغبساب اعباري - 1

إن إيقاف ىذا اغبساب ىو وحده الذي حيدد حالة العبلقات القانونية بُت الطرفُت وىو الذي -2

تنشأ عنو اؼبقاصة اإلصباعية عبميع بنود اغبساب من تسليف واستبلف وىو الذي يعُت الدائن 

. واؼبدين 

                                                           

 . 316علي، مرجع سابق ، صفحة : البار ودي 
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يراد بعقد اغبساب " منو واليت جاء فيها (106)      كما نص قانون التجارة األردين على ذلك يف اؼبادة 

اعباري األتفاق اغباصل بُت شخصُت على أن ما يسلمو كل منهما لآلخر بدفعات ـبتلفة من نقود وأموال 

وأسناد ذبارية قابلة للتمليك يسجل يف حساب واحد ؼبصلحة الدافع ودينا على القابض دون أن يكون 

من قانون التجارة (298)وتقابلها اؼبادة".ألي منهما حق مطالبة اآلخر دبا سلمو لو بكل دفعة على حده

وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية يف . من قانون التجارة اؼبصري اعبديد(361)واؼبادة، السوري 

إذا كان اؼببلغ اؼبدعى بو ىو حساب جاري وليس حسابا دائنا للودائع :-" بأنو 231/1978 رقم قرارىا

فانو ال جيوز ألي من فريقي اغبساب اعباري حق مطالبة اآلخر دبا سلمو إليو بكل دفعة على حده ، وإن 

الدين اؼبًتتب لفريق لدى دخولو اغبساب اعباري يفقد صفتو اػباصة وكيانو الذايت ، فبل يكون بعد ذلك 

قاببل للوفاء على حده وال للمداعاة استقبلال ، وإن إيقاف اغبساب وحده ىو الذي تنشأ عنو حالة 

 ، 106)اؼبقاصة اعبماعية عبميع بنود اغبساب وىو الذي يعُت الدائن من اؼبدين وفق أحكام اؼبادتُت 

". من قانون التجارة   (112

                                                           

 . 1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (857)اؼبنشور على الصفحة رقم  (231/1987) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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 حيث اعتربت إن اغبساب  35 سنة362      وقد قضت ؿبكمة النقض اللبنانية بذلك يف قرارىا رقم 

ىو اغبساب الذي يتضمن وجود معامبلت متصلة بُت طرفُت يعترب كل منهما مدينا أحيانا ودائنا "اعباري 

أحيانا أخرى ، وتكون ىذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا ، حبيث تكون مدفوعات كل من 

". الطرفُت مقرونة دبدفوعات من الطرف اآلخر

وخلصت احملكمة يف قرارىا إىل أن توافر صفة االتصال والتواصل والتشابك بُت مفردات ومدفوعات 

. اغبساب ىو اؼبعول يف تقدير وجود اغبساب اعباري أو عدم وجوده

    ودبا أن اؽبدف من اغبساب اعباري ىو تسوية اغبسابات بُت أطرافو ، بإدخاؽبا يف نطاق اغبساب 

اعباري ، فبا يستلزم أن تكون الدفعات على سبيل التمليك ، فيجب أن تكون  نقدية أو قابلة للتقدير 

بالنقد ، حيث ستنتقل ملكيتها وتتحول إىل مفرد حسايب وىذا واضح من خبلل النص عليو صراحة يف 

 فاؼبدفوع عبارة عن قيمة ، وال يتصور قيام اغبساب ()مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت والقوانُت اؼبقارنة

                                                           

.  من كتاب القانون التجاري اعبديد للدكتور عماد الشربيٍت مرجع سابق127 ورد ىذا القرار على صفحة 
()لسنة 17من قانون التجارة اؼبصري اعبديد رقم  (361)ويقابلها نص اؼبادة، من قانون التجارة األردين  (106) اشَت بذلك لنص اؼبادة 

( . 393)واليت نقلها مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت يف اؼبادة  ،1999
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إال بتحديد ىذه القيمة ، وحىت يكون اغبساب جاريا ال بد وان تكون ىذه الدفعات متبادلة حبيث تسمح 

 . بتشغيلو بصورة منتظمة ، حيث أن االستمرار ىو السمة األبرز للحساب اعباري 

 كما جيب أن يكون ونشَت أخَتا إىل أن اؼبدفوعات جيب أن تكون ؿبققة غَت معلقة على شرط واقف ،

. الدين خاليا من النزاع 

" حيث قضت بأنو  302/1975    ويؤيد ذلك ما ذىبت إليو ؿبكمة التمييز األردنية يف قرارىا رقم 

من اؼببادئ القانونية اليت انعقد عليها إصباع فقهاء القانون التجاري أن قيد الدين يف اغبساب اعباري وربولو 

إىل بند من بنوده يتطلب أن يكون ىذا الدين أكيدا وصحيحا وقائما ، فإذا كان الدين متنازعا عليو أو 

كان معلقا على شرط واقف ، فبل جيوز قيده يف اغبساب اعباري بل يتعُت النظر إليو كدين مستقل مع 

صفاتو األساسية إىل أن يتم إهناء النزاع بشأنو ، وإذا جرى قيد الدين يف اغبساب اعباري رغم أنو متنازع 

" . فيو ومعلق على شرط واقف ، كان من حق صاحب اؼبصلحو إقامة الدعوى إلبطال العقد 

                                                           

 . 291علي صبال الدين ، مرجع سابق ، صفحة :  عوض 
 . 25 ، صفحة 1997عزت، القانون التجاري، بدون رقم طبعة ، بدون بلد نشر ، :  عبد القادر 

 . 1975من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (866)اؼبنشور على الصفحة رقم  (302/1975) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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    فقد قررت ؿبكمة التمييز األردنية أن الدين اؼبعلق على شرط واقف أو اؼبنازع فيو ، ال يعترب بندا من 

بنود اغبساب اعباري ، وإذا ما مت قيده فيكون موقوفا ، وحيق ؼبن شرع ىذا الوقف ؼبصلحتو طلب إبطال 

.  العقد 

صراحة على عدم اعتبار اغبساب   (2)فقرة(361)    وقد نص قانون التجارة اؼبصري اعبديد يف اؼبادة

جاريا إذا اشًتط أحد الطرفُت أال تبدأ مدفوعاتو إال عند انتهاء مدفوعات الطرف اآلخر ، واقتبس عنو 

الفقرة الثانية ، أما قانون التجارة األردين ، وان مل يفرد لو  (393)اؼبشروع الفلسطيٍت نفس النص يف اؼبادة

نصا صرحيا كمشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ،وقانون التجارة اؼبصري اعبديد ، إال انو أشار إليو يف 

. عندما ربدث عن تعريف اغبساب اعباري (106)اؼبادة
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المطلب الثاني 

                      تبادل المدفوعات في الحساب 

،         يقصد بتبادل اؼبدفوعات أن يقوم كل  من طريف اغبساب بالدفع أحيانا والقبض أحيانا أخرى

دبعٌت أن تتغَت صفة كل من طريف اغبساب بُت دائن ومدين قبل هناية فًتة اغبساب اعباري ،  دبعٌت أن 

تنفصل اؼبدفوعات عن مصدرىا وأساسها وتتحول إىل نقود وتدخل يف اغبساب ، فتبادل اؼبدفوعات شرط 

أساسي للحساب اعباري وإال كان اغبساب بسيطا ، فبل بد من إرادة الطرفُت الصرحية أو الضمنية لقبول 

فكرة وخاصية التبادلية ، وما يًتتب عليها من تعريض كل  من طريف اغبساب ؼبخاطر إعسار الطرف 

وإن كان بعض الفقهاء يرى بأن ،حىت وقوع اؼبقاصة اإلصبالية بُت بنوده  اآلخر، أثناء فًتة سريان اغبساب

 إال أن اشًتاط التبادلية يف اغبساب اعباري ؾبمع عليو بُت الفقهاء شرط التبادل يغٍت عن التشابك 

معللُت ذلك بأن اغبساب اعباري عبارة عن طريقة لتسوية الديون بُت أطرافو من خبلل اؼبقاصة بُت 

اؼبدفوعات وىو ما لن يتحقق ما مل يكن متبادال ، مع مبلحظة أنو ال يشًتط أن تكون التبادلية اؼبادية 

متحققة فعبل بل يكفي النص عليها واقتصارىا على عموالت البنك وفوائده على فتح اغبساب والعمليات 

                                                           

 ، 1995القاىرة ، بدون رقم طبعة ،(األوراق التجارية، عمليات البنوك ، اإلفبلس  )ـبتار اضبد، قانون اؼبعامبلت التجارية : بريري 
 . 354صفحة

 . 355ـبتار اضبد ، مرجع سابق، صفحة : بريري 
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 وقد نص قانون التجارة اؼبصري اعبديد صراحة على ذلك يف الفقرة الثانية من اؼبادة  اؼبصرفية األخرى

. من مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت   (393/2)وتقابلها اؼبادة  (361)

     والذي أراه ىو عدم التفرقة بُت تشابك اؼبدفوعات وتداخلها، فكما اعتربت العموالت والفوائد اليت 

يستحقها البنك ويستوفيها ،دبثابة مدفوعات ربقق التبادل فهي كذلك قد ربقق التشابك وال أرى أي 

عليو ،باعتبار التبادل يعٍت التشابك ، وال تبادل دون تشابك ، سبب العتبار التبادل شرطا ؾبمعا 

وإذا تضمن عقد ،فالتشابك نتيجة طبيعية وحتمية للتبادل ،  وال يتصور اختفائهما من عقد اغبساب

فبل يكون ،اغبساب شرطا يقتضي أال تبدأ مدفوعات أي طرف أال عند انتهاء مدفوعات الطرف اآلخر 

بل بسيطا إال إذا ما اعتربنا عموالت البنك وفوائده دبثابة دفعات مقدمة منو ذباه العميل ،اغبساب جاريا 

أال يعترب الدفع  وفاءا للديون السابقة وليس إعماال لفكرة ، غاية األمر، فيمكن اعتبار اغبساب جاريا،

 . اغبساب اعباري 

( 393)       كما نص مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت على تبادلية اؼبدفوعات يف الفقرةاالوىل من اؼبادة

أما قانون  (361)منو وىي مقابلة بالنص اغبريف للفقرة األوىل من قانون التجارة اؼبصري اعبديد يف اؼبادة

                                                           

بَتوت، بدون رقم (األوراق التجارية ، اإلفبلس ، العقود التجارية، عمليات البنوك)مصطفى كمال وعلي البارودي، القانون التجاري، : طو 
. 615 ،صفحة2001طبعة، 

 . 352ـبتار اضبد ،مرجع سابق ، صفحة :  بريري 
. 615مصطفى وعلي البارودي ، مرجع سابق ، صفحة :  طو 
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فقد بُت ىذا الشرط عند - الساري اؼبفعول يف الضفة الغربية  –1966 لسنة 12التجارة  األردين رقم 

(. 106)تعريفو للحساب اعباري يف اؼبادة

اغبساب الذي خيضع "  بأن  25/68       وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة النقض اؼبصرية بقرارىا رقم 

لقاعدة عدم جواز التجزئة ىو اغبساب الذي يتضمن وجود معامبلت متبادلة متصلة بُت طرفيو يصَت فيها 

كل منهما مدينا حينا ودائنا أحيانا أخرى وتكون ىذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا حبيث 

 أما إذا نظم اغبساب على أساس  .مقرونة دبدفوعات من الطرف اآلخر تكون مدفوعات كل من الطرفُت

أن مدفوعات أحد الطرفُت ال تبدأ إال حُت تنتهي مدفوعات الطرف اآلخر فإن ىذا اغبساب ال خيضع 

". لقاعدة عدم التجزئة

وحيث إن ىذا النعي يف غَت ؿبلو  ذلك " بأنو  1446/65رقم      وقضت نفس احملكمة يف قرارىا 

ىو اغبساب - على ما جرى بو قضاء ىذه احملكمة- أن اغبساب اعباري الذي خيضع لقاعدة عدم التجزئة

الذي يتضمن وجود معامبلت متبادلة متصلة بُت طرفيو يعترب فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أحيانا 

أخرى وتكون ىذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا حبيث تكون مدفوعات كل من الطرفُت مقرونة 

                                                           

( . 116)صفحة  (19)من ؾبموعة النقض عدد  (25/68 ) قرار ؿبكمة النقض اؼبصرية رقم 
 

 . 28/11/1996بتاريخ  (1446/65) قرار ؿبكمة النقض اؼبصرية رقم 
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دبدفوعات من الطرف اآلخر ال تسوى كل منها على حده بل تتحول إىل مفردات يف اغبساب تتقاص 

داخلو فإذا كان اغبق غَت قابل للمقاصة مع حقوق أخرى مقابلة وليس لصاحبو حق التصرف فيو 

بتخصيصو كضمان أو رىن غبق معُت تعذر دخولو اغبساب اعباري دخوال صحيحا ويكون حسابو ؾبمدا 

". لتخلف شرط تبادل اؼبدفوعات أحد خصائص اغبساب اعباري
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المطلب الثالث 

                                عمومية الحساب الجاري 

       اغبساب اعباري وسيلة لتسوية الديون بُت طرفيو ، تقيد فيو صبيع العمليات اعبارية بُت الطرفُت 

دبقتضى عقد اغبساب اعباري ، فلو فتح العميل حسابا جاريا لدى أحد اؼبصارف فيجب أن يقيد يف ىذا 

اغبساب صبيع اؼبدفوعات ، حبيث تقيد فيو صبيع العمليات ويشمل صبيع اؼبدفوعات مىت استوفت شروطها 

، مثل النقدية والتمليك والتماثل ، دون حاجة للنص على إدخال كل عملية يف اغبساب على حدة ، 

فمبدأ . وعلة ذلك أن مدفوعات أحد الطرفُت يف اغبساب تعترب ضمانا للوفاء دبدفوعات الطرف اآلخر 

. العمومية دينح كل طرف حق قيد الدين الذي عليو يف اغبساب وخيولو التزام قيد دينو يف نفس اغبساب 

     وإذا كان األصل أن يشمل اغبساب اعباري صبيع اؼبدفوعات الناشئة عن العمليات اؼبتبادلة واعبارية 

بُت الطرفُت الداخلة ضمن نطاق اغبساب اؼبتفق عليو بُت طرفيو ، دون النص على ذلك يف عقد اغبساب 

دون أن يكون ألي منهما حق استثناء دين معُت من دخول اغبساب بإرادتو اؼبنفردة ، إال انو جيوز للطرفُت 

                                                           

عماد ، مرجع سابق :؛ الشربيٍت 248،صفحة 1997ؿبمد حسن ، العقود التجارية وعمليات البنوك، الرياض ،الطبعة الثانية ، : اعبرب 
 . 262الياس ، مرجع سابق ، صفحة :؛أبو عيد 132،صفحة 
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 1264/1990استثناء بعض العمليات من اغبساب ،ونشَت بذلك لقرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 

: -  حيث قضت بأنو 

من قانون التجارة بأن مدى اغبساب اعباري يتوقف على إرادة  ( 107/1)ويستفاد من نص الفقرة " 

 " .اؼبتعاقدين ، فلهما أن جيعبله شامبل عبميع معامبلهتما أو لنوع معُت منها فقط 

استثناء بعض اغبقوق الناشئة عن عمليات غَت عادية ، وغَت مشمولة باالئتمان وقد أجاز الفقو والقضاء 

اعباري بينهما ، فقد يستثٍت األطراف من نطاق اغبساب اعباري ،  الديون اليت نص العقد صراحة على 

استثنائها من نطاق عقد اغبساب اعباري ، وعلة ذلك أن مبدأ عمومية اغبساب اعباري مقررة ضباية 

ؼبصلحة الطرفُت ، فيجوز ؽبما التنازل ىذه اغبماية نظرا لطبيعة عبلقات معينة ، أو عمليات ـبصصة ،وأن 

عقد اغبساب اعباري عقد رضائي خاضع إلرادة طرفيو اللذين ديلكان رسم نطاق وحدود ذلك اغبساب 

،فاالتفاق والًتاضي ىو الذي حيدد طبيعة ونوع الديون الداخلة فيو، فإذا مل حيدد الطرفان ذلك، اعترب 

اغبساب شامبل لكل الديون دون اغباجة للنص على ذلك ، واعتربت بذلك صبيع الديون داخلة يف 

 . اغبساب 

                                                           

 . 1990من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1764) اؼبنشور على صفحة رقم  ( 1264/1990) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
 . 248ؿبمد حسن ، مرجع سابق ،صفحة :  اعبرب 

. 26عزت ، مرجع سايق ، صفحة :  عبد القادر 
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      وذبدر اإلشارة إىل انو ؼبا كان جيوز للعميل فتح أكثر من حساب لدى البنك الواحد وديتنع على 

البنك إجراء اؼبقاصة بُت حسابات ـبتلفة فبا تلجأ معو البنوك إىل تضمُت عقود فتح اغبساب لديها شرطا 

وقد أقر الفقو والقضاء مثل ىذا - إجراء اؼبقاصة بُت اغبسابات اؼبختلفة– خيوؽبا استثناء مثل ىذا اغبق 

.  الشرط وأجازاه باعتباره شرطا ملزما كونو ناشئا عن تراضي األطراف وإرادهتم 

( 399)      وقد نص مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت على خاصية العمومية للحساب اعباري يف اؼبادة

: الفقرة األوىل حيث جاء فيها 

تقيد يف اغبساب اعباري صبيع الديون الناشئة عن عبلقات األعمال اليت تتم بُت طريف اغبساب ، ما - 1"

." مل تكن مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية ،أو اتفق على استبعادىا من اغبساب

. من قانون التجارة اؼبصري اعبديد (367)من اؼبادة (1) وىي تقابل الفقرة
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الفصل الثاني 

أثر الحساب الجاري 

      سبق القول إن أساس فكرة اغبساب اعباري انصهار اؼبدفوعات فيو، حبيث تفقد ذاتيتها واستقبلؽبا، 

لتتحد مؤلفة اغبساب اعباري يف ؾبملو ، كوحدة واحدة ال تقبل التجزئة، حبيث ال ديكن ربديد مركز الدائن 

واؼبدين بُت طرفيو إال بإجراء اؼبقاصة، واستخراج الرصيد النهائي ، ومن جهة أخرى فاغبساب اعباري عقد 

يربمو البنك هبدف استثمار أموالو، من خبلل استيفاء فوائد متفق عليها ضمن شروط العقد ،وعلى ذلك 

تكون أىم آثار اغبساب اعباري ىي ذبديد الدين ، وعدم قابليتو للتجزئة، وسريان الفوائد االتفاقية على 

.  رصيده 

:- سأحبث آثار عقد اغبساب اعباري يف اؼبباحث الثبلثة التالية 

.  تجديد الدين: المبحث األول

.  عدم تجزئة الدين:المبحث الثاني

. سريان الفوائد:المبحث الثالث
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المبحث األول 

تجديد الدين 

       يًتتب على ؾبرد دخول الدين يف اغبساب اندماج اؼبدفوعات فيو وزوال صفتو وكيانو اػباص ، 

وربويلو إىل ؾبرد مفردة من مفردات اغبساب اإلصبالية ، ال ذاتية ؽبا وال استقبلل يف ىذا اغبساب ، فبا ال 

ديكن معو الوفاء أو اؼبطالبة أو اؼبقاصة أو التنفيذ على كل مفردة على حده ،  ويًتتب على ذلك أن الدين 

بدخولو يف اغبساب يتجدد فينقضي الدين األصلي ، وحيل ؿبلو ؾبرد مفردة من مفردات اغبساب 

حبلل التزام جديد ؿبل التزام قدًن مغاير لو وـبتلف عنو إعلى  (الضمٍت )فالتجديد يعٍت اتفاق الطرفُت.

 . يف أحد عناصره حبيث ينتهي االلتزام القدًن وحيل ؿبلو التزام جديد 

إذا كان اؼببلغ "  بأنو ( 231/1978)    وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية يف قرارىا رقم

اؼبدعى بو ىو حساب جار وليس حسابا دائنا للودائع ، فإنو ال جيوز ألي من فريقي اغبساب اعباري حق 

مطالبة اآلخر دبا سلمو إليو بكل دفعة على حده ، وإن الدين اؼبًتتب لفريق لدى دخولو يف اغبساب 

اعباري يفقد صفتو اػباصة وكيانو الذايت ، فبل يكون بعد قاببل للوفاء على حده، وال للمداعاة ، وإن 

                                                           

 . 613مصطفى كمال وعلي البارودي ، مرجع سابق ،صفحة : طو 
. 332 ،صفحة2002،عمان ، (األوراق التجارية وعمليات البنوك )عزيز ، شرح القانون التجاري ، اعبزء الثاين ، :  العكيلي 

. 1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (857)اؼبنشور على الصفحة رقم   (231/1987) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 



 
 
 

49 

إيقاف اغبساب وحده ىو الذي تنشأ عنو اؼبقاصة اعبماعية عبميع بنود اغبساب ، وىو الذي يعُت الدائن 

. " من قانون التجارة (112 و106)واؼبدين وفق أحكام اؼبادتُت

_ :   ويًتتب على ذبديد الدين النتائج التالية

أو اؼبطالبة بو استقبلال ، وال تسري عليو اؼبقاصة وغَت /عدم قابلية الدين الداخل يف اغبساب للوفاء و-1 

. أو التقاضي أو التنفيذ،قابل لبلدعاء بو مستقبل 

بدخول الدين يف اغبساب اعباري يفقد صفتو األصلية ويكتسب الصفة التجارية دبا ال ديس حبق ضباية - 2

وزبضع ألحكام قانون التجارة ،اغبق اؼبنشئ للدين كون عمليات البنوك من األعمال التجارية حبكم ماىيتها

أو وسائل اإلثبات واإلجراءات الواجب اتباعها واحملكمة ، يف منازعاهتا سواء من حيث إثبات اغبقوق

الذي جيعل اختصاص نظر ىذه ،خاصة يف الدول اليت تأخذ بالقضاء اؼبتخصص أو اؼبتعدد،اؼبختصة 

. اؼبنازعات للمحاكم التجارية

 لسنة 17من قانون التجارة اؼبصري اعبديد رقم  (363)كما نصت على ذلك الفقرة األوىل من اؼبادة

قيد الدين يف اغبساب " من مشروع القانون الفلسطيٍت واليت جاء فيها (395)  واليت تقابلها اؼبادة1999

".  اعباري ال حيول دون استعمال اغبقوق اؼبتعلقة بالعملية اؼبنشئة ؽبذا الدين
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الساري على اغبساب اعباري حىت -  عشر سنوات- خيضع الدين الداخل يف اغبساب للتقادم الطويل- 3

. لو كان يف اصلو من األوراق التجارية اليت زبضع للتقادم القصَت قبل دخوؽبا يف اغبساب

تسري على الدين اعبديد الداخل يف اغبساب الفوائد السارية على اغبساب اعباري فإذا كان خاضعا  - 4

. قبل دخولو يف  اغبساب لفوائد اتفاقية فإهنا تتوقف بدخولو يف اغبساب اعباري 

زوال التأمينات اػباصة مثل االمتياز أو الرىن أو الكفالة القانونية عن الديون ، إذا كانت ىذه الديون  - 5

قبل دخوؽبا يف اغبساب مشمولة بتأمينات خاصة كرىن أو امتياز ، إال إذا اتفق األطراف على إبقاء ىذه 

التأمينات لضمان دين اغبساب اعباري  ، فهذا األثر مرىون بعدم االتفاق على إبقاء ىذه التأمينات  ، إال 

أن البنوك عادة ما تشًتط إحالة ىذه التأمينات لضمان رصيد اغبساب اعباري حفاظا على ضمان ديوهنا 

. 

كما نص قانون التجارة اؼبصري  (111/2)وقد نص قانون التجارة األردين صراحة على ذلك يف اؼبادة "

من مشروع قانون التجارة  (399)وتقابلها اؼبادة (367)  يف اؼبادة رقم1999لسنة 17اعبديد رقم 

:- الفلسطيٍت واليت تنص على

                                                           

مرجع :  ؛ اعبرب 495 ، صفحة 1999القاضي الياس ، الكامل يف قانون التجارة ، اعبزء الثالث ، بدون رقم طبعة ، بَتوت ، :  ناصيف 
 . 139عماد ، مرجع سابق ، صفحة :  ؛ الشربيٍت 250سابق ، صفحة 
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تقيد يف اغبساب اعباري صبيع الديون الناشئة عن عبلقات األعمال اليت تتم بُت طريف اغبساب ما -" 1   

أما مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت فقد أضاف ).مل تكن ىذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية

 . (عبارة أو اتفق على استبعادىا من اغبساب

ومع ذلك جيوز قيد الديون اؼبصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء كانت ىذه التأمينات مقررة من اؼبدين أم - 2

من الغَت يف اغبساب اعباري إذا اتفق صبيع ذوي الشأن كتابة على ذلك ،ويف ىذه اغبالة ينتقل التأمُت 

لضمان رصيد اغبساب اعباري عند قفلو، دبقدار الدين اؼبضمون ، دون اعتبار ؼبا يطرأ على اغبساب أثناء 

تشغيلو من تغيَتات ،إال إذا اتفق على غَت ذلك، وال حيتج على الغَت بانتقال التأمُت إىل رصيد اغبساب 

". إال من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم ىذا الشهر 

      ومعٌت ذلك ، أن التأمينات اؼبًتتبة على الديون العادية قبل دخوؽبا يف اغبساب اعباري  ال تنتقل مع 

. الدين ،إذا ما دخل ىذا الدين يف اغبساب ،إال إذا اتفق األطراف على ذلك 

  أثر عدم انتقال التأمينات العينية الضامنة للدين قبل دخولو     إال أنو ومن الناحية العملية يكاد ينعدم

يف اغبساب اعباري ، حيث إن البنوك عادة ما تضمن مناذج عقود اغبساب اعباري شرطا يقضي بانتقال 

. التأمينات لضمان دين رصيد اغبساب اعباري ،والذي غالبا ما يوقعو العميل دون فهم كنهو 

                                                           
اشَت بذلك إىل مناذج عقود فتح اغبساب اعباري  .
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       وحىت ينتج اؼبدفوع األثر التجديدي جيب أن يكون ىذا الدين مشروعا يف سبب نشأتو وصحيحا 

من اغبساب بقيد عكسي ،  (إخراجو)،وإذا ما تقرر إبطال أو فسخ الدين األصلي ترتب على ذلك إنزالو

دبعٌت أن دخول اؼبدفوع يف اغبساب ال يطهره أو حيصنو من الدفوع اؼبوضوعية ، مثل الدفع ببطبلن سبب 

، كأن يكون دين قمار مثبل ،الن الدين يبقى مرتبطا بأصلو وجودا وعدما ، وقد الدين  لعدم مشروعيتو 

( 395)من قانون التجارة اؼبصري اعبديد واليت تقابلها اؼبادة من(363)أشار لذلك اؼبشرع اؼبصري يف اؼبادة

قيد الدين يف اغبساب اعباري ال حيول دون " من مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت حيث جاء فيهما

" . استعمال اغبقوق اؼبتعلقة بالعملية اؼبنشئة ؽبذا الدين

          أما إذا كان اؼبدفوع ورقة ذبارية ، فبل تعترب مدفوعا إال بتحصيل قيمتها بالفعل وقت استحقاقها 

 ،وإال وجب إخراجها من اغبساب بقيد عكسي، وتطبيقا لذلك تقول ؿبكمة التمييز األردنية يف قرارىا

ال يعد الدفع بواسطة سند ذباري حاصبل إال بقبض قيمتو عمبل باؼبادة "  بأنو 1042/1993رقم 

فإذا أودع اؼبميز ضده شيكا يف حسابو لدى البنك التعاوين فللبنك بعد أن . من قانون التجارة  (109)

قيد قيمتو يف اغبساب أن يعكس ىذا القيد إذا مل يتم صرف الشيك ، وال يرد االحتجاج بأن البنك 

                                                           

القاىرة، بدون رقم طبعة  (ىاين ؿبمد ، النظام القانوين للتجارة ، العقود التجارية، العمليات اؼبصرفية ، االسناد التجارية ، اإلفبلس : دويدار 
. 351ـبتار اضبد ، مرجع سابق ، صفحة : ؛ بريري 345، بدون سنة نشر ، صفحة 

. 1993من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (642)اؼبنشور على الصفحة رقم  (1043/1993) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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قد حصل على لكمبيالة من اجملَت لقاء قيمة الشيك ذلك أن الدفع  (بنك األردن واػبليج)اؼبسحوب عليو 

هبذه الطريقة ال يعترب دفعا ووفاء باؼبعٌت اؼبقصود يف اؼبادة اؼبشار إليها ، ال فرق بُت أن يكون اغبساب 

من قانون التجارة مل  (106)اعباري دائنا أو مدينا وجيوز قيد األوراق التجارية فيو على السواء ألن اؼبادة 

."  تورد نوعُت من اغبساب اعباري

      وإذا كان الفقو قد اتفق على األثر التجديدي للحساب اعباري ، فإن فمنهم من استند إىل نظرية 

التجديد ، بينما ذىب فريق آخر إىل تأسيس التجديد على أساس نظرية اؼبقاصة اؼبتتابعة ، وسنوضح ذلك 

: على النحو التايل 

. النظرية التقليدية كأساس لتجديد الدين :  أوال 

على إحبلل          النظرية التقليدية ،  تؤسس األثر التجديدي على أساس إرادة األطراف واتفاقهم 

التزام جديد ؿبل التزام قدًن مغاير لو يف أحد عناصره كأشخاصو أو ؿبلو أو مصدره ، وأن اغبساب اعباري 

سبب جديد ـبتلف عن سبب الدين األصلي ،  

                                                           

 . 256ؿبمد حسن ،مرجع سابق ، صفحة :  اعبرب 
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. نقد النظرية التقليدية في موضوع أساس التجديد

       تعرضت ىذه النظرية للنقد بأن الدين ال ينقضي ليحل ؿبلو دين جديد ، بل يصبح ىذا الدين ؾبرد 

مفردة أو بند من بنود اغبساب تندمج مع مفردات غَتىا لتؤلف دينا أمشل ، وقد حاول أنصار ىذه النظرية 

تبليف االنتقادات بأن اعتربوا القيد يف اغبساب ليس ذبديدا باؼبعٌت القانوين ،وإمنا نوع خاص من التجديد 

 .أوشبو التجديد ، إال أن ؿباولتهم مل توفق كوهنا تعترب دليبل على عدم انطباق نظرية التجديد

. نظرية المقاصة المتتابعة :  ثانيا 

      نظرا للنقد اؼبوجو للنظرية التقليدية حاول أنصار الفقو اغبديث تأسيس فكرة التجديد على أساس 

نظرية اؼبقاصة اؼبتتابعة ،حيث إن كل قيد يف اغبساب ينقضي كليا أو جزئيا باؼبقاصة مع اؼبدفوعات اؼبدرجة 

. يف اعبانب اآلخر من اغبساب ، دبعٌت وقوع اؼبقاصة بُت بنود اغبساب يف جانبيو 

. نقد نظرية المقاصة في موضوع أساس التجديد 

      مل تسلم  نظرية اؼبقاصة اؼبتتابعة من النقد، خاصة وأن اؼبقاصة ال ربدث بُت بند وبند يف اغبساب 

الواحد ، فاؼبقاصة وفاء وال وفاء بُت البنود ،ىذا من جهة، ومن جهة أخرى ،  فإن اثر  اؼبقاصة ربديد 

مراكز األطراف وىو ما ال يتوفر يف اؼبقاصة اؼبشار إليها، ومن جهة ثالثة فان ىذه اؼبقاصة تشًتط توفر دين 

                                                           

 . 355علي صبال الدين عوض ،   الوجيز يف القانون التجاري ،القاىرة ،بدون رقم طبعة ، بدون سنة نشر،صفحة :  عوض 
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مقابل دائما حىت تتم اؼبقاصة بُت الدينُت الناشئُت عن اؼبدفوعات واؼبسحوبات من نفس اغبساب ،وىو ما 

. ال حيصل ويصعب حدوثو  

     والذي أراه يف التأسيس لفكرة التجديد للحساب ىو نص القانون على ىذا األثر هبدف الوصول إىل 

الغاية اؼبرجوة من فكرة إنشاء اغبساب اعباري وتنظيم أحكامو وبيان  آثاره ، ضمن إطار عام يهدف إىل 

ربقيق الغاية اؼبنشودة ، بأيسر السبل واقلها جدال وذباوبا مع ما تتطلبو العبلقات التجارية من وضوح 

. وسهولة ويسر وسرعة وثقة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 356 ،صفحة 2000علي صبال الدين ، عمليات البنوك،طبعة :  عوض 
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المبحث الثاني 

عدم تجزئة الدين 

     سبق القول إن دخول الدين يف اغبساب اعباري يفقده صفاتو األصلية وكيانو السابق واستقبللو   

،وحيولو إىل ؾبرد مفردة من مفردات اغبساب اعباري ، فما دام اغبساب مفتوحا وساري اؼبفعول تتابع 

عملياتو غبُت انتهاءه ، حبيث تكون صبيع ىذه العمليات وحدة واحدة ، ال تقبل التجزئة يكون ؿبتوى ىذه 

، غبُت قفل ىذا اغبساب ، وإجراء اؼبقاصة النهائية بُت  (الدائن واؼبدين)الوحدة بنودا لدى كل من جانبيها 

بنوده يف كبل جانبيو ، دبعٌت أن ىذه الديون تندمج بعضها مع بعض  ، كمفردات حسابية تشكل كيانا 

جديدا مستقبل ال ديكن معو ربديد مراكز األطراف الدائنة أو اؼبدينة ، إال بإقفالو وإجراء اؼبقاصة بُت بنوده 

  .بعد إقفالو  واستخراج الرصيد النهائي ، وذلك نتيجة لؤلثر التجديدي

      وإذا كان مبدأ عدم التجزئة يستند إىل نص القانون ، حبيث يتم  إرجاء تسوية اغبسابات غبُت إقفال 

من قانون (362/1)، وقد نص اؼبشرع اؼبصري ويف اؼبادةاغبساب وربديد الرصيد النهائي وإيقاع اؼبقاصة 

ال تقبل اؼبفردات اؼبقيدة يف اغبساب اعباري التجزئة قبل قفل " التجارة اؼبصري اعبديد على ذلك بقولو

من مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت (394/1)ويقابل ىذا النص اؼبادة" اغبساب واستخراج الرصيد اؼبؤقت 
                                                           

. 256ؿبمد حسن ، مرجع سابق ، صفحة :  اعبرب 
 . 440علي صبال الدين ،الوجيز ، مرجع سابق صفحة :  عوض 
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ال تقبل اؼبفردات اؼبقيدة يف اغبساب اعباري التجزئة قبل قفل اغبساب واستخراج الرصيد " حيث جاء فيها

 "

:- بقولو  (112) وقد أشار قانون التجارة األردين لذلك يف اؼبادة

. ال يعد أحد الفريقُت دائنا أو مدينا للفريق اآلخر قبل ختام اغبساب اعباري- 1

إن إيقاف ىذا اغبساب ىو وحده الذي حيدد حالة العبلقات القانونية بُت الطرفُت وىو الذي تنشأ - 2

". عنو حتما اؼبقاصة اإلصباعية عبميع بنود اغبساب من تسليف واستبلف وىو الذي يعُت الدائن واؼبدين

:- ويًتتب على قاعدة عدم التجزئة النتائج التالية

ال جيوز اؼبطالبة بالوفاء بدين قيد يف اغبساب بشكل منفرد بسبب اندماج اؼبدفوعات ، حيث يتحول -1

ويؤيد ذلك الفقرة ، ىذا الدين إىل ؾبرد مفردة مندؾبا مع سائر البنود يف اغبساب بشكل ال يقبل التجزئة

من قانون التجارة األردين حيث تقرر أن ال دائن أو مدين قبل قفل اغبساب (112)األوىل من اؼبادة

فبل يعتد بالرصيد اؼبؤقت الذي يظهر عند إيقاف اغبساب أثناء ، حيث ال زال اغبساب جاريا ،اعباري

 . سَته وال حيق ألي طرف التمسك دبركز الدائن أو اؼبدين

                                                           

عمان ،  (األعمال التجارية ،التاجر ، احملل التجاري ، العقود التجارية )عبد القادر ،الوسيط يف شرح القانون التجاري األردين ، : العطَت 
 2002ناصر ؿبمد علي ،اعبوانب القانونية والعملية للحساب اعباري، نابلس ، : ؛ حجاوي521بدون رقم طبعة ، بدون سنة نشر ، صفحة

. 28، صفحة
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ال تقع اؼبقاصة بُت بنود اغبساب قبل قفلو وإهنائو ، كما ال جيوز اعتبار اؼبدفوع وفاء حيث إن اؼبقاصة - 2

نوع من الوفاء ويف اغبساب اعباري ال يعرف الدائن واؼبدين كما أن اؼبقاصة ال ربدث إال إذا كان الدين 

. من قانون التجارة األردين 112هنائيا ومستحق األداء عمبل بالفقرة الثانية من اؼبادة 

ال زبضع البنود للتقادم ما دام اغبساب ساريا بسبب األثر التجديدي للديون يف اغبساب اعباري - 3

. ولكن خيضع للتقادم الرصيد النهائي بعد قفل اغبساب،

ال جيوز ألي "  وقضت بأنو 231/78 رقم        وقد أكدت ؿبكمة التمييز األردنية ىذا األثر يف قرارىا

من فريقي اغبساب اعباري حق مطالبة الفريق اآلخر دبا سلمو إليو بكل دفعة على حده ،وإن الدين اؼبًتتب 

لفريق لدى دخولو اغبساب اعباري يفقد صفاتو اػباصة وكيانو الذايت ، فبل يكون بعد ذلك قاببل للوفاء 

 106)على حده وال للمداعاة ،وان إيقاف اغبساب ىو  الذي يعُت الدائن واؼبدين وفق أحكام اؼبادتُت 

  ".من قانون التجارة  (112و

. استثناء من عدم التجزئة

     تعٍت قاعدة عدم ذبزئة دين اغبساب اعباري ، عدم االعتداد بالرصيد اؼبؤقت اؼبتحصل عن العمليات 

اؼبكونة للحساب اعباري والداخلة فيو أثناء فًتة سريانو، دبعٌت عدم جواز التصرف بو أو اؼبطالبة بو أو 

                                                           

.  1978من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (857)اؼبنشور على الصفحة رقم  (231/78) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
. 29ناصر ، مرجع سابق،صفحة : ؛حجاوي 139عماد ، مرجع سابق ، صفحة :  الشربيٍت 
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التنفيذ عليو ، قبل إقفال اغبساب ،  إال أن ىناك بعض االستثناءات على ىذا اؼببدأ اذكرىا على النحو 

:-  التايل 

. القطع المؤقت للحساب:- أوال 

    يستثٌت من خاصية عدم التجزئة فكرة القطع اؼبؤقت للحساب اعباري فاألصل أن معٌت عدم التجزئة 

إال أن العرف ، والتمسك بو على إطبلقو عدم اعتبار أي من طريف اغبساب دائنا أو مدينا قبل قفلو 

اؼبصريف والعتبارات حسن اإلدارة والعمل واغبفاظ على الضمان العام درج على متابعة دورية ؼبركز العميل 

اغبقيقي خبلل فًتة سريان اغبساب وجيد ىذا االستثناء أساسو وسنده التشريعي يف الفقرة األوىل من 

كما أن البنوك عادة ما تضمن عقودىا شرطا يبيح ؽبا  ودينحها مثل ىذا اغبق فيكون ،  (113)اؼبادة

. القطع اؼبؤقت إما بنص القانون أو باالتفاق 

: -  ويًتتب على القطع اؼبؤقت النتائج التالية 

جيوز للعميل سحب شيكات على رصيده اؼبؤقت ، إذا كان دائنا بنتيجة  القطع اؼبؤقت ،وأثناء  - أ

. فًتة سريان اغبساب 

 إذا كان الرصيد اؼبؤقت لصاحل البنك حيق لو استعمال دعوى عدم نفاذ التصرف ، ضد العميل،  - ب

. إذا ربققت شروطها 



 
 
 

60 

 إذا كان العميل شركة ، جيب إدراج الرصيد اؼبؤقت يف ميزانيتها ، لتحديد أرباح الشركة للسنة  - ت

. اؼبالية السابقة 

 

 

 

 

 

جواز الحجز على الرصيد : -         ثانيا 

،          اختلف الفقو والقضاء يف جواز اغبجز على رصيد اغبساب اعباري باعتباره غَت قابل للتجزئة 

، حىت أجاز اغبجز على رصيد اغبساب ولكن تطور وتدرج موقف القضاء الفرنسي ، وغَت معُت اؼبدة 

اعباري خارجا بذلك عن األصل  ، ومربرا بأنو ال جيوز للشخص إلزام نفسو بالتزام غَت ؿبدد اؼبدة ، كما 

                                                           

 ؛ واستئناف ـبتلط 29 البلتان صفحة 5/12/1894 ، ويف مصر استئناف ـبتلط 1/1922 23 قرار ؿبكمة النقض اؼبدنية الفرنسية يف 
. 39 صفحة 30 البلتان 1917 /19/12
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أن اؼبدين قد يلجا لفتح حساب جار غَت ؿبدد اؼبدة هبدف التهرب من دائنيو، وإذا ما أوقع اغبجز على 

. اغبساب فان اغبساب يتجمد دبا ال يسمح بيشغيلو بعد اغبجز عليو 

أما يف األردن فقد اختلف الفقو يف إجازة إيقاع اغبجز على رصيد اغبساب اعباري أثناء سريانو فبينما أجاز 

بعض الفقهاء إيقاع اغبجز على دين رصيد اغبساب اعباري أثناء سريانو ، إذا كان طالب اغبجز من غَت 

طريف اغبساب اعباري ، مستندين يف ذلك لنصوص القانون األخرى اليت ذبيز حجز مال اؼبدين لدى الغَت 

 . .، ومنها قانون أصول احملاكمات اؼبدنية األردين وقانون اإلجراء 

إال أن ىذا الرأي تعرض لبلنتقاد حيث انو يستند لقوانُت أخرى غَت قانون التجارة ، وىي ال تصلح سندا 

إلجازة اغبجز على رصيد اغبساب اعباري اؼبؤقت ، واستند أصحاب ىذا الرأي يف عدم جواز اغبجز إىل 

إن الديون اؼبًتتبة ألحد الفريقُت إذا أدخلت يف اغبساب : اليت جاء يف فقرهتا األوىل  (111 )نص اؼبادة 

فقدت صفاهتا اػباصة وكياهنا الذايت فبل تكون بعد ذلك قابلة على حده للوفاء وال للمداعاة وال إلحدى 

– االحتياطي  )ولورود ىذا النص اػباص الذي ال جييز اغبجز " طرق التنفيذ وال بالسقوط منفردة بالتقادم 

على الرصيد اؼبؤقت ، لعدم قابلية الرصيد قبل إقفال اغبساب اعباري للمداعاة ،  (التحفظي أو التنفيذي 

                                                           

عزيز، مرجع :  وما بعدىا،؛ العكيلي 138عماد ،مرجع سابق ، صفحة :  ؛الشربيٍت 522عبد القادر ، مرجع سابق ، صفحة :  العطَت 
. 339سابق، صفحة 

  .342عزيز ، مرجع سابق ، صفحة :  العكيلي 
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وال إلحدى طرق التنفيذ بنص القانون ، فأنو ال ؾبال وال جيوز الرجوع للقواعد العامة يف إجازة اغبجز على 

.  ، يف ظل وجود نص خاص الرصيد اؼبؤقت

اؼبذكورة أعبله سبنع التداعي والتنفيذ على دين  (111 ) وقد تعرض ىذا الرأي للنقد أيضا، حيث إن اؼبادة 

الرصيد أثناء اغبساب بُت طريف اغبساب فقط، أما إذا كان طالب اغبجز من الغَت، فانو خيضع للقواعد 

.  العامة، أما أحكام القواعد اؼبنظمة للحساب اعباري فينحصر أثرىا بُت طريف اغبساب فقط 

والذي أميل إليو يف موضوع اغبجز على دين الرصيد ىو أنو ال جيوز اغبجز على دين الرصيد ولكن يف 

حالة إصدار قرار من احملكمة بإيقاع اغبجز على دين الرصيد لصاحل الغَت فان البنك ال جيوز لو ـبالفة قرار 

احملكمة، وكل ما عليو ىو االمتثال لقرار احملكمة فيقوم بإقفال اغبساب واستخراج الرصيد واغبجز عليو إذا 

كان دائنا تنفيذا لقرار احملكمة ، فيغدو األمر واغبالة ىذه إقفاال ضمنيا للحساب لسبب ال دخل ألرادة 

العاقدين واغبجز على رصيده وليس حجزا لرصيد اغبساب أثناء سريانو ، فبا يعٍت أن قرار اغبجز على 

رصيد اغبساب اعباري ىو يف حقيقتو قرارا ضمنيا بإقفال اغبساب واغبجز على رصيده وليس حجزا على 

الرصيد أثناء سريانو       

 

                                                           

 . 342عزيز ، مرجع سابق ،صفحة :  العكيلي 
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المبحث الثالث 

سريان الفوائد المركبة 

       الفائدة اؼبركبة ىي استيفاء فوائد على الدين األصلي والفوائد اؼبًتتبة، حبيث يصبح الدين األصلي 

% 8دينار وخضع للفائدة دبعدل  (1000)وفائدتو عن الفًتة الثانية، فمثبل إذا كان دين الرصيد ىو مبلغ 

دينارا ، ويتم تقاضي فائدة  (1080)يف فًتة إيقاف اغبساب فيصبح إصبايل رصيد اغبساب اعباري ىو 

دينارا دينا اصليا مضافا إليو قيمة الفوائد البالغة  (1080)عليو بنفس النسبة فيصبح إصبايل الرصيد ىو 
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دينارا فالفائدة  (1146,4) دينارا فيصبح إصبايل الدين على الفوائد اؼبركبة يف الفًتة الثانية ىو 86,4

اؼبستوفاة عن الرصيد يف بدايتو تعترب دينا اصليا أثناء سريانو ، وىذا ما يعرف بالفوائد على متجمد الفوائد 

وجدر اإلشارة إىل أن إجازة استيفاء الفائدة اؼبركبة ال تعٍت حبال من األحوال إجازة ذباوز اغبد األقصى . 

فالفائدة اؼبركبة ىي . وان كانت ذبيز ذباوز الفائدة اؼبركبة ؼبقدار رأس اؼبال  (%9)اؼبسموح بو قانونا وىو 

األثر الثالث للحساب اعباري وقيد اؼبدفوع ىو استحقاق الفائدة اؼبركبة ، وىو من أىم اآلثار اؼبًتتبة على 

التعامل باغبساب ، ويعترب اؽبدف األساسي للبنك من عملية اغبساب اعباري ، واؼبقابل للخدمات اليت 

يقدمها البنك أثناء فًتة سريان اغبساب ، ألن عقد اغبساب اعباري من عقود اؼبعاوضات ، فتكون الفوائد 

ىي االلتزام على عاتق العميل ؼبصلحة البنك ، لقاء تشغيل اغبساب ومنح العميل االئتمان اؼبصريف 

اؼبطلوب  ، وتثار تساؤالت عدة يف ىذا اجملال خاصة ما يتعلق بأساس استحقاق الفائدة وشروط 

مسًتشدين دبوقف الفقو والتشريع – استحقاقها وكيفية احتساهبا ، وىذا ما سنوضحو يف ىذا اؼببحث 

:-  يف ثبلثة مطالب على التفصيل التايل - واالجتهاد القضائي والقانون اؼبقارن 

. أساس استحقاق الفائدة : المطلب األول 

. شروط استحقاق الفائدة : المطلب الثاني 

. كيفية احتساب الفائدة : المطلب الثالث 
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المطلب األول 

أساس استحقاق الفائدة  

        يعترب نظام اؼبراحبة العثماين األساس القانوين لفكرة استحقاق الفوائد باالستناد ؼبا ورد يف اؼبادة 

اعتبارا من تاريخ نشر ىذا النظام تعُت تسعة يف اؼباية فائدة سنوية حدا أعظما "األوىل منو ،واليت تنص على 

. لكل أنواع اؼبداينات العادية والتجارية

سنويا ، وأشار يف اؼبادة الثالثة % 9        فقد حدد النظام اؼبذكور نسبة الفائدة حبدىا األقصى بنسبة 

أو يضمها لرأس اؼبال ،  يصار إىل تنزيلو إىل اغبد ،منو إىل أن أي اتفاق على فائدة جياوز اغبد اؼبذكور
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إذا تبُت وقوع مقاولة على فائدة زائدة عن حدىا النظامي إما " األقصى ، حيث ورد يف اؼبادة الثالثة أنو

صراحة يف السند بُت الدائن واؼبديون أو بثبوت ضمها إىل رأس اؼبال فيصَت تنزيل مقدار الفائدة السنوية إىل 

". تسعة يف اؼباية 

جيب أال يتجاوز –دبا فيها الديون التجارية –     وبإمعان النظر يتضح أن الفوائد االتفاقية  على الديون 

حسب أحكام نظام اؼبراحبة العثماين ، كما أن  قانون التجارة األردين أجاز الفائدة على دين % 9

حيث  (110)اغبساب اعباري ونظم أحكاما خاصة ؽبا  من غبظة دخول الدفعة يف اغبساب ، يف اؼبادة 

القانوين إذا  (اؼبعدل )إن الدفعات تنتج حتما ؼبصلحة اؼبسلم عل اؼبستلم فائدة ربتسب على " جاء فيها  

" . مل تكن معينة دبقتضى العقد أو العرف 

، وىي  (قانون التجارة األردين ونظام اؼبراحبة العثماين )، حيث  نظمت التشريعات التجارية األردنية 

التشريعات السارية اؼبفعول يف الضفة الغربية ،أما يف قطاع غزة فيعترب نظام اؼبراحبة ىو األساس القانوين 

من  (يف استحقاق الفوائد  )الستحقاق الفوائد ،حيث أخرج نظام اؼبراحبة العثماين ىذه الديون عن األصل 

عدة وجوه ، األول يف إجازة استيفاء فائدة مركبة  ولو كانت ذباوز النسبة اؼبسموحة قانونا ، والثاين حُت 

أجاز استيفاء فائدة مركبة حىت لو ذباوزت رأس اؼبال ، كما أن قانون التجارة األردين قد  خالف األصل 
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أيضا ،حُت رتب الفائدة بقوة القانون من تاريخ دخول الدفعة يف اغبساب فأقر بذلك الفائدة على الديون 

: ، وذلك واضح يف نص اؼبادة اػبامسة اليت جاء فيها اؼبستقبلة 

: إن إجراء الفائدة اؼبركبة يف االفًتاضات غَت جائزة إال" 

أوال إذا مل يصَت تسليم دفعات من طرف اؼبديون يف ظرف ثبلث سنوات على حساب اؼببلغ اؼبستقرض 

ثانيا إذا حصل اتفاق بُت الدائن واؼبديون على ضم فائدة الثبلث سنوات اليت صار إجراء سبشية حساب .

وان معامبلت . الفائض هبا إىل أصل اؼبال فيمكن حينئذ سبشية فائدة مركبة ألجل ثبلث سنُت فقط

. " الفائض اؼبركب الناشئ عن اغبساب اعباري بُت التجار توفيقا ألحكام قانون التجارة ىي مستثناة

        وقد اعتمدت ؿبكمة التمييز األردنية أحكام نظام اؼبراحبة العثماين  وعملت هبا ، غبُت صدور 

 رقم  ، حيث جاء يف قرارىا1979 لسنة 19القانون اؼبعدل لقانون البنك اؼبركزي األردين رقم 

إن نظام اؼبراحبة العثماين مل يعد ساريا على معدل الفوائد اليت تتقاضاىا البنوك اؼبرخصة   " 54/1984

ومؤسسات اإلقراض اؼبتخصصة على تسهيبلهتا االئتمانية اليت سبنحها للعمبلء اعتبارا من تاريخ 

 اؼبعدل لقانون البنك اؼبركزي األردين الذي 1979 لسنة 19 وىو تاريخ سريان القانون رقم 1/6/1979

                                                           

 . 30ناصر ؿبمد علي ، مرجع سابق ،صفحة :   حجاوي 
 . 1984من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1006)اؼبنشور على الصفحة رقم  (54/1984) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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أعطى البنك اؼبركزي سلطة إصدار األوامر يف ربديد اغبد األدىن واألعلى ؼبعدالت ىذه الفوائد ، دون 

".  التقيد بأحكام أي تشريع أو نظام آخر يتعلق بالفوائد أو اؼبراحبة دبا يشمل نظام اؼبراحبة العثماين 

كما ال جيوز أن ذباوز رأس اؼبال اال % 9    وعودا على بدء  أقول بأن األصل يف الفوائد أال تتجاوز  

استثناء إذا كانت الفوائد مستحقة على دين رصيد حساب جار ، جيدر الذكر أن اؼبشرع األردين كان 

،  (قانون البنك اؼبركزي  ) 1979 لسنة 19يستند إىل نظام اؼبراحبة العثماين حىت صدور القانون رقم 

 ، يف تنظيم أحكام الفوائد على اغبساب 1966 لسنة 12باإلضافة لنصوص قانون التجارة األردين رقم 

اعباري ، أما بعد صدور القانون اؼبذكور فقد استند القضاء األردين إليو يف إقرار الفوائد وذلك دبنح البنك 

. اؼبركزي سلطة تنظيم وربديد اغبدين األدىن واألقصى للفوائد دون التقيد بأي تشريع آخر 

  ، لسلطة النقد  ، وىو السند 2002 لسنة 2      أما يف فلسطُت ، فقد أسند  قانون سلطة النقد رقم

منو متضمنة منحها  (60)التشريعي الستحقاق الفوائد على دين  اغبساب اعباري ، حيث جاءت اؼبادة 

ربدد سلطة النقد أسعار الفائدة أو العوائد اؼبفروضة على " ىذه الصبلحية ، حيث نصت على أن 

اؼبصارف مقابل عمليات اػبصم أو االئتمان أو التسهيبلت األخرى اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة ،  وجيوز ؽبا 

" وضع أسعار فائدة أو عوائد ؼبختلف فئات وأنواع  العمليات أو اؼبعامبلت حسب تقديرىا 
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 على استحقاق الفائدة ، 1966 لسنة12من قانون التجارة األردين رقم  ( 110)   كما نصت اؼبادة 

حيث جاء فيها  

القانوين إذا مل تكن  (اؼبعدل )إن الدفعات تنتج حتما ؼبصلحة اؼبسلم عل اؼبستلم فائدة ربتسب على " 

" . معنية دبقتضى العقد أو العرف 

  ما زال  ساري اؼبفعول يف الضفة الغربية ،فأن 1966 لسنة 12     وحيث أن قانون التجارة األردين رقم 

أحكامو اؼبتعلقة بالفوائد على دين اغبساب اعباري ،وأحكام نظام اؼبراحبة العثماين  ودبا ال يتعارض مع 

قانون سلطة النقد اؼبذكور أعبله ، تعترب سندا تشريعيا الستحقاق الفوائد على دين اغبساب اعباري ، يف 

يف الضفة الغربية ، أما يف قطاع غزة فيعترب قانون سلطة النقد ونظام اؼبراحبة مها )النظام القانوين الفلسطيٍت 

، وقد بُت قانون التجارة األردين  (األساس القانوين الستحقاق الفوائد على دين رصيد اغبساب اعباري 

منو والساري اؼبفعول  يف الضفة  (110) وقت إنتاج وسريان ىذه الفوائد يف اؼبادة 1966 لسنة 12رقم 

الغربية ، ويف قطاع غزة جرى العرف على استحقاق الفوائد من غبظة دخول الدفعة يف اغبساب ، 

.  باالستناد للقواعد العامة وخاصة ألحكام عقد اغبساب اعباري باعتباره شريعة اؼبتعاقدين
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 يف التأكيد على جواز     وقد طبق القضاء ذلك ، حيث تواترت أحكام عديدة حملكمة التمييز األردنية

استيفاء الفائدة اؼبركبة حىت لو ذباوزت رأس اؼبال إذا كان اغبساب اعباري ال زال ساري اؼبفعول ، أما إذا مت 

.  إغبلق اغبساب فأن دين الرصيد بعد إقفال اغبساب يعترب دينا ذباريا خيضع للفائدة التجارية البسيطة 

 

 

 

 

المطلب الثاني 

شروط استحقاق الفوائد 

 الساري اؼبفعول يف الضفة الغربية 1966 لسنة 12من قانون التجارة األردين رقم  (113)    ورد يف اؼبادة 

بان  

يوقف اغبساب ويصفى يف آجال االستحقاق اؼبعينة دبقتضى العقد أو حبسب العرف احمللي وإال - 1" 

. ففي هناية كل ستة اشهر 

                                                           

 . 1986من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة (17) اؼبنشور على الصفحة رقم 834/1986 ومنها القرار رقم 
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ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا مستحق األداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة باؼبعدل اؼبعُت يف - 2

." اغبساب اعباري إذا نقل ىذا الرصيد إىل حساب جديد وإال فباؼبعدل القانوين 

إن الدفعات تنتج حتما ؼبصلحة اؼبسلم على اؼبستلم " من نفس القانون على   (110)كما نصت اؼبادة 

" . فائدة ربسب على اؼبعدل القانوين إذا مل تكن معينة دبقتضى العقد أو العرف 

وبتدقيق النصوص القانونية نستخلص منها الشروط التالية الستحقاق الفوائد على دفعات اغبساب اعباري 

 -:

يشًتط الستحقاق الفائدة أن يكون اغبساب جاريا ، وليس حسابا بسيطا أو وديعة ألجل أو غَته - 1 

إن الطعن بعدم جواز إجراء فائدة مركبة  " ،ويؤيد ذلك ما ذىبت إليو ؿبكمة التمييز حيث قضت بأنو

طعن مردود ألن معامبلت الفائض اؼبركب الناشئ عن اغبساب اعباري بُت التجار توفيقا ألحكام قانون 

التجارة ىو جائز ألنو من اؼبعامبلت اؼبستثناة من اغبظر اؼبنصوص عليو يف اؼبادة اػبامسة من نظام اؼبراحبة 

حبكم الفقرة األخَتة من نص اؼبادة اػبامسة ذاهتا ،إن الفائدة يف اغبساب اعباري ال يقتصر احتساهبا على 

من قانون التجارة ،بل إن الدفعات يف اغبساب اعباري تنتج  (113)الرصيد اؼبستحق فقط عمبل باؼبادة 

                                                           

 . 1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (17)اؼبنشور على الصفحة  (834/1986) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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حتما ؼبصلحة اؼبسلم على حساب اؼبستلم فائدة ربتسب على اؼبعدل القانوين إذا مل تكن معينة دبقتضى 

( .  110)العقد أو العرف طبقا لنص اؼبادة 

     فالشرط األول الستحقاق الفائدة الًتاكمية يف اغبساب اعباري ىو أن يكون نوع اغبساب حسابا 

 حيث جاء فيو 1976 /299 رقم جاريا ، وأشَت كذلك ؼبا ذىبت إليو ؿبكمة التمييز األردنية يف قرارىا

إن نظام اؼبراحبة العثماين منع استيفاء الفائدة اؼبركبة من الديون باستثناء اغبساب اعباري بُت التجار ، " 

وجيوز احتساب الفائدة بالطريقة اؼبركبة حىت ولو مل يتفق عليها باعتبار أن العرف اؼبصريف ىو أحد مصادر 

."  قانون التجارة يقر استيفاء البنك لفائدة مركبة على دين اغبساب ما مل يكن شبة اتفاق يقضي بغَت ذلك 

الشرط الثاين الستحقاق الفائدة على اغبساب اعباري ىو أن يكون اغبساب اعباري ساري اؼبفعول - 2

إعماال لنص اؼبادة الرابعة " بأنو ومعموال بو ومل يتم اقفالو ، وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية 

من نظام اؼبراحبة جيب أال تتجاوز فائدة الديون رأس اؼبال مهما مر عليها من السنُت ، وصبيع اغبكام 

فبنوعون من اغبكم بالفائدة اليت تتجاوز رأس اؼبال ، ويشمل ىذا اؼبنع اؼبعامبلت التجارية وغَت التجارية 

وان ما ورد يف اؼبادة اػبامسة من النظام اؼبذكور اليت ذبيز إجراء الفائدة اؼبركبة الناشئة عن اغبساب اعباري 

بُت التجار مقيدة يف القيد الوارد يف اؼبادة الرابعة اؼبشار إليها ، وبناء على ذلك فبل حيكم للمدعي بالفائدة 

                                                           

 . 1976من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة (1117)اؼبنشور على الصفحة رقم  (299/1976) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
 . 1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (828) اؼبنشور على الصفحة رقم  ( 200/1987) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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القانونية من تاريخ إقامة الدعوى وحىت السداد التام ما دام أن احملكمة حكمت لو بفائدة تعادل رأس اؼبال 

 . "

       ونشَت أخَتا إىل أنو يشًتط أن يكون اغبساب مفتوحا وساري اؼبفعول ومل يقفل بعد ، أما إذا أقفل 

اغبساب اعباري فبل حيكم بالفائدة اؼبركبة أو اليت تتجاوز رأس اؼبال  حىت ولو كان الدين ناشئا عن حساب 

تطبق أحكام قانون التجارة " حيث قضت بأنو جار ، ويؤيد ذلك ما ذىبت إليو ؿبكمة التمييز األردنية 

على العبلقة واآلثار الناذبة  عن عقد اغبساب اعباري مدين اؼبوقع بُت البنك والعميل خبلل فًتة سريانو 

وقبل اقفالو وتفقد الديون اؼبًتتبة ألحد الطرفُت إذا أدخلت يف اغبساب اعباري صبيع صفاهتا اػباصة وكياهنا 

من قانون التجارة   ، فإذا كان الدين اصليا ينتج فوائد اتفاقية فانو سينتج  (111)الذايت عمبل بنص اؼبادة 

بعد إدخالو يف اغبساب ، فوائد على اغبساب فقط ال على الدين األصلي دبقتضى العقد والعرف عمبل 

." من قانون التجارة  (111)بنص اؼبادة 

     أما إذا مت إهناء العمل باغبساب اعباري ومت إغبلقو فان الرصيد النهائي والذي يظهر بعد تصفية 

سنويا وال تزيد عن % 9اغبساب يعترب دينا ذباريا، تستوىف عنو الفوائد التجارية اليت جيب أال تتجاوز نسبة 

رأس اؼبال  ، ويبدأ عندىا سريان الفوائد القانونية ، ما مل ينص االتفاق على موعد آخر يبدأ سريان الفوائد 

                                                           

 . 1991من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (199)اؼبنشور على الصفحة رقم  ( 149/1991 ) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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 )أن الفقرة الثانية من اؼبادة  " 2196/97عنده ، ويف ذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية بقرارىا رقم 

من قانون التجارة قد أعطت الطرف الدائن اؼبطالبة بالفائدة من تاريخ التصفية أي تاريخ اإلغبلق  (113

وعليو فان احتساب بدء سريان الفائدة من  (113 من اؼبادة 2فقرة )وىي الفائدة القانونية حيث نصت 

تاريخ اؼبطالبة يكون واقعا يف غَت ؿبلو ، وجيب اغبكم بالفائدة من تاريخ إغبلق اغبساب الذي ديثل تاريخ 

."  االستحقاق يف نفس الوقت 
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المطلب الثالث 

كيفية احتساب الفوائد 

دبجرد دخولو يف اغبساب ،   (يف اغبساب اعباري  )         رتب اؼبشرع األردين فوائد على دين الرصيد 

( 110 )خببلف األصل الذي دينع استيفاء الفائدة إال من تاريخ اؼبطالبة القضائية، باالستناد لنص اؼبادة 

 . 1966 لسنة  12من قانون التجارة األردين رقم 
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           وباإلضافة إلجازة  استيفاء الفائدة من تاريخ إيداع اؼببلغ يف اغبساب اعباري ، مل حيدد قانون 

التجارة األردين  سقفا ؿبددا  ؼبقدار الفائدة حىت لو ذباوزت الفائدة رأس اؼبال األصلي ما دام األمر يتعلق 

باغبساب اعباري ، غاية ما يف األمر أن اؼبشرع األردين مل يشًتط الستحقاق الفوائد إال أن تكون العملية 

مرتبطة حبساب جار من جهة ، وأن يكون ىذا اغبساب ساري اؼبفعول ومل يتم اقفالو من جهة أخرى ، 

 دينار بعد 1110فيكون إصبايل الرصيد %11 دينار ومت استيفاء فائدة دبعدل 1000فمثبل لوكان الرصيد 

دينار رأس مال ، ويتم 1110الوقف اؼبؤقت للحساب ،  ، فإذا مت وقف اغبساب مؤقتا لفًتة ثانية اعترب 

 )فيكون إصبايل الفائدة ىو% 11بواقع  (1110)استيفاء فوائد جديدة على مبلغ الدين األصلي وىو 

تضاف للرصيد فيصبح إصبايل اؼببلغ رأس مال جديد خيضع للفائدة يف بداية الفًتة الثالثة وىكذا  (221،1

إن الطعن  " وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية بأنووىذا ما يعرف باستيفاء الفوائد اؼبركبة . 

بعدم جواز إجراء فائدة مركبة طعن مردود ألن معامبلت الفائض اؼبركب الناشئ عن اغبساب اعباري بُت 

التجار توفيقا ألحكام قانون التجارة وىو جائز ألنو من اؼبعامبلت اؼبستثناة من اغبظر اؼبنصوص عليو يف 

اؼبادة اػبامسة من نظام اؼبراحبة حبكم الفقرة األخَتة من نص اؼبادة اػبامسة ذاهتا ، إن الفائدة يف اغبساب 

                                                           

 دار الثقافة 301 ،صفحة 1999اكرم ، األوراق التجارية، والعمليات اؼبصرفية وفقا لبلعراف الدولية ،اعبزء الثاين ، عمان، :  يا مالكي 
. للنشر والتوزيع 

 . 1986من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (17)اؼبنشور على الصفحة رقم  (834/1986) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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من قانون التجارة ، بل أن  (113)اعباري ال يقصر احتساهبا على الرصيد اؼبستحق فقط عمبل باؼبادة

الدفعات يف اغبساب اعباري تنتج حتما ؼبصلحة اؼبسلم على حساب اؼبستلم فائدة ربتسب على اؼبعدل 

. منو (110)القانوين إذا مل تكن معينو دبقتضى العقد أو العرف طبقا لنص اؼبادة 

       فاؼببلحظ على ىذا القرار أن اجتهاد ؿبكمة التمييز األردنية استقر على إباحة استيفاء الفائدة اؼبركبة 

، واشًتط لذلك شروطا ، ىي أن يكون اغبساب جار ، ليتم احتساب الفائدة االتفاقية أوال ، وان مل تكن 

فائدة اتفاقية فالفائدة القانونية ، وديكن إقرار مبدأ وآلية استحقاق الفوائد يف اغبساب اعباري حبيث انو إذا 

اتفق على نسبة معينة وجب إدراج ىذه النسبة مع اؼبدفوع ذاتو يف اغبساب ، أما إذا مل يتفق الطرفان على 

الفوائد وىو احتمال يكاد يكون معدوما يف العصر اغباضر فقد أحال القانون إىل القواعد العامة أو العرف 

يف ربديد الفائدة القانونية  من غبظة إيداع اؼبدفوع يف اغبساب ، ويؤيد ذلك قرار ما ذىبت إليو ؿبكمة 

إن نظام اؼبراحبة العثماين منع استيفاء الفائدة اؼبركبة من الديون باستثناء  " التمييز حيث قضت بأنو 

اغبساب اعباري بُت التجار  وجيوز احتساب الفائدة بالطريقة اؼبركبة حىت ولو مل يتفق عليها  باعتبار أن 

العرف اؼبصريف وىو أحد مصادر قانون التجارة يقر استيفاء البنك لفائدة مركبة على دين اغبساب ما مل 

."   يكن شبة اتفاق يقضي بغَت ذلك

                                                           

 . 1976من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1117)اؼبنشور على الصفحة رقم  (299/76) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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وقد أورد اؼبشرع األردين أحكاما مشاهبة ؼبا ورد يف قانون التجارة اؼبصري اعبديد حيث مت إخراج اغبساب 

:-  اعباري وفق القواعد العامة التالية

اخضع الديون للفائدة دبجرد دخوؽبا يف اغبساب بقوة القانون وبدون نص قانوين أو اتفاق -1

. عليها 

. تقاضي الفوائد على متجمد الفوائد – أجاز استيفاء الفوائد اؼبركبة - 2           

. أجاز ذباوز الفوائد لرأس اؼبال إذا كان اغبساب اعباري ساري اؼبفعول -3            

. سعر الفائدة يتم ربديده باعتبار اغبساب اعباري عمبل ذباريا - 4             

        وحيث أن اؼبشرع الفلسطيٍت عند وضع مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، قد اقتبس نفس النص 

فان ما يصدق على تنظيم الفوائد على اغبساب اعباري حسب قانون  (398)من القانون اؼبصري يف اؼبادة

. التجارة اؼبصري اعبديد ينطبق على ما يتضمنو مشروع قانون التجارة  الفلسطيٍت 

         واؼببلحظ أن اختبلف النص بُت قانون التجارة  األردين  و قانون التجارة اؼبصري اعبديد  ال يغَت 

من األحكام اؼبنظمة ؼبوضوع الفائدة على اغبساب اعباري ، وبالتايل نبلحظ  أن ال شبرة حقيقية سبيز 

أحدمها عن اآلخر ، وسبب ذلك أن كبل القانونُت اؼبصري واألردين استندا يف تنظيم أحكام الفوائد 

                                                           

 . 451 ، صفحة 2000علي صبال الدين ، مرجع سابق :  عوض 
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 ، القانون اؼبعدل لقانون 1979 لسنة 17والتأسيس ؽبا لقوانُت خاصة ، ففي األردن منح القانون رقم 

البنك اؼبركزي األردين الذي أناط  بالبنك اؼبركزي مهمة وسلطة ربديد اغبد األدىن واألقصى للفوائد ،اليت 

سبنحها البنوك واؼبؤسسات اؼبصرفية اليت تعمل باػبدمات االقراضية ، أما يف مصر ، فأساس استحقاق 

الفوائد اؼبركبة ىو  قانون البنك اؼبركزي باإلضافة التفاق األطراف ، شريطة أن يكون اغبساب اعباري بُت 

فيظل األساس التشريعي الستيفاء الفوائد  (الضفة الغربية وقطاع غزة )أما يف فلسطُت بنك وطرف آخر،

اؼبركبة ىو قانون سلطة النقد ، وما ال يتعارض معو من أحكام نظام اؼبراحبة العثماين ، حيث منح قانون 

سلطة النقد الفلسطيٍت لسلطة النقد مثل ىذه الصبلحية  إال أن مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، اقتبس 

اليت تعترب أساس استحقاق الفوائد يف قانون التجارة اؼبصري اعبديد ، حيث جاء  (366)نفس نص اؼبادة 

ال تنتج اؼبدفوعات يف اغبساب اعباري عائدا ، إال إذا اتفق على - 2" من اؼبشروع  (398)يف اؼبادة رقم 

غَت ذلك ، وحيسب العائد وفقا للسعر الذي ربدده سلطة النقد وقت استحقاقو ، ما مل يتفق على مقابل ا 

". قل 

                                                           

 . 177عبد الفتاح ،موسوعة البنوك، القاىرة ، بدون سنة نشر ،صفحة :  مراد 
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    وما دام مشروع قانون التجارة مل ير النور بعد ، ومل يعمل بو بعد ، تبقى أحكام قانون سلطة النقد وما 

ال يتعارض من أحكام نظام اؼبراحبة العثماين معو ، ىي السارية اؼبفعول يف الضفة الغربية ويف قطاع غزة 

. أيضا 

     ونشَت أخَتا إىل أن الفوائد زبتلف يف مضموهنا عن العموالت اليت يستحقها البنك من العميل عمبل 

من قانون التجارة حيث أن ىذه عموالت تعترب ىي اؼبقابل اليت يتقاضاه البنك  (108 )بأحكام اؼبادة 

. لقاء خدماتو اليت يقدمها للعميل وأدارتو للحساب اعباري 

 

 

الفصل الثالث 

      إنتهاء الحساب الجاري 

         سبق القول إن اغبساب اعباري عقد رضائي ،وىو كسائر العقود الرضائية ؿبدد اؼبدة ، 

حبيث تتحدد فًتة سريانو من غبظة اإلتفاق على بدئو حىت تاريخ إقفالو، وكما ينتهي بالطرق 

العادية ، اؼبنصوص عليها يف القانون ، بسبب انتهاء مدتو ، أو اتفاقهم على إهنائو قبل األجل ، 

وقد يلجأ أحد أطراف اغبساب إىل إهنائو من طرفو وبإرادتو اؼبنفردة ، فهل ديلك أحد األطراف 
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مثل ىذا اغبق؟ وإذا ما مت ذلك ، فما ىو األثر الذي يرتبو القانون على ذلك؟ ىذا ما سنحاول 

:- اإلجابة عليو يف ىذا الفصل على التفصيل التايل 

. إهناء اغبساب اعباري :اؼببحث األول

. إيقاف اغبساب اعباري:اؼببحث الثاين

. أثر إهناء اغبساب اعباري:اؼببحث الثالث

 

 

 

المبحث األول 

                     إنهاء الحساب الجاري

من قانون التجارة األردين على حاالت انتهاء اغبساب اعباري باإلرادة اؼبشًتكة (114)         نصت اؼبادة

ينتهي العقد يف الوقت اؼبعُت دبقتضى اإلتفاق ، وإن مل يتفق على األجل ينتهي " لطرفيو حيث جاء فيها

". العقد حبسب إرادة أحد الفريقُت ، وينتهي أيضا بوفاة أحدىم أو بفقدانو األىلية أو بإفبلسو
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فقد حددت اؼبادة اؼبذكورة حاالت إهناء اغبساب اعباري على سبيل اغبصر وىي إما أن تكون بإرادة طرفيو 

:- أو بقوة ومؤثر خارجي حسب مفهوم نص ىذه اؼبادة ، وسنوضح ىذه اغباالت تباعا على النحو التايل

. إنهاء الحساب الجاري بإرادة عاقديو:المطلب األول

. إنهاء الحساب الجاري بقوة أو مؤثر خارجي:المطلب الثاني

 

 

 

                                                           المطلب األول 

نتهاء الحساب الجاري بإرادة عاقديو إ                              

       اغبساب اعباري عقد رضائي ، ؿبدد اؼبدة ، وكما ينتهي بالطرق العادية ، كانتهاء أجلو ، أو اتفاق 
األطراف على إهنائو ، فإنو ينتهي بإرادة منفردة صرحية أو ضمنية ألحد طرفيو ، ،وسأفصل ذلك يف الفرعُت 

:-  التاليُت 
                                                            الفرع األول 

.                                                  إنتهاء العقد بحلول األجل المتفق عليو
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   ويف ىذه اغبالة ال تثور أية مشكلة والفرض ىنا أن يتفق الطرفان عند توقيع عقد اغبساب اعباري أن     

يستمر العمل باغبساب فًتة زمنية حبيث ينتهي العقد ، وتتم تصفية اغبساب وربديد اؼبراكز القانونية ، 

 .وبيان اؼبديونية ، ويتم ازباذ اإلجراءات البلزمة لتحصيل الدين واؼبطالبة بو 

وقد ينتهي العقد ، إذا اتفق الطرفُت على إهنائو إذا كان غَت ؿبدد اؼبدة ، وال تثور إشكاليات تذكر إذا ما 

مت إهناء اغبساب باإلرادة  اؼبشًتكة لطرفيو حيث يتم اإلتفاق على كل التفاصيل اؼبتعلقة باغبساب  

وكما حيق للطرفُت إهناء العقد غَت احملدد اؼبدة ، فإنو جيوز إهناء العقد احملدد اؼبدة باتفاق األطراف  قبل 

حلول أجلو ، كما جيوز اإلتفاق على سبديد العمل بو قبل حلول األجل أو بعده إذا رغب األطراف 

 . باستمرار العمل باغبساب 

   ويفضل ، إذا ما رغب  البنك بإهناء العقد احملدد اؼبدة بإرادتو اؼبنفردة ، يف حالة وجود شرط خيولو ىذا 

اغبق ، أن يرسل إخطارا للعميل يبُت لو األسباب والدوافع اليت قرر بسببها إهناء اغبساب ، حىت يتجنب 

ربمل اؼبسؤولية عن تعويض الضرر اؼبتوقع أو الذي يلحق بالعميل نتيجة إهناء اغبساب بإرادة البنك اؼبنفردة 

. 

                                                           

. 216ظبيحة ،األسس القانونية لعمليات البنوك، بدون رقم طبعة ، القاىرة ،بدون سنة نشر ، صفحة :  القليويب 
 . 412علي صبال الدين ، مرجع سابق ، الوجيز ، صفحة :  عوض 

( . 169)معُت ، مرجع سابق ، صفحة:  الربغوثي 
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الفرع الثاني 

                    إنهاء العقد بإرادة أحد الطرفين 

         األصل يف عقد اغبساب اعباري ،أنو من العقود الزمنية  احملددة اؼبدة ، ولكن قد يعمد أحد طرفيو 

إىل إهناءه بإرادتو اؼبنفردة ، الصرحية ،أو الضمنية ، فهل ديلك أي من طريف اغبساب إهناؤه بإرادتو اؼبنفردة ، 

وىل خيتلف األمر بالنسبة للعقد غَت احملدد اؼبدة ؟ والعقد احملدد ؟ وما أثر إهناء العقد باإلرادة اؼبنفردة على 

 : يف ىذا الفرع يف البنود الثبلثة التالية  استحقاق الفوائد ، ىذا ما سأحاول اإلجابة عليو
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. إنهاء العقد باإلرادة المنفردة الصريحة : البند األول 

. إنهاء العقد باإلرادة المنفردة الضمنية : البند الثاني 

. أثر اإلنهاء باإلرادة المنفردة في استحقاق الفوائد :            البند الثالث 

 

 

 

 

 

                                                       البند األول  

                                        إنهاء العقد باإلرادة المنفردة الصريحة  

       أجاز قانون التجارة األردين ألي من الطرفُت إهناء عقد اغبساب اعباري غَت  احملدد اؼبدة بإرادتو 

ينتهي العقد يف الوقت اؼبعُت دبقتضى "   منو واليت جاء فيها 114اؼبنفردة الصرحية  ، وذلك يف اؼبادة 

اإلتفاق ، وإن مل يتفق على األجل ينتهي العقد حبسب إرادة أحد الفريقُت ، وينتهي أيضا بوفاة أحدىم أو 

، وجيب أن تكون اإلرادة  اؼبنفردة صرحية وواضحة وتؤدي فعبل إىل إهناء العمل "بفقدانو األىلية أو بإفبلسو 
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كأن يطلب العميل من البنك وقف العمل باغبساب وإجراء باغبساب اعباري ال ؾبرد التهديد بإهنائو ،

اؼبقاصة بُت بنوده ، أو بُت اغبساب اعباري وحسابات أخرى للعميل ، أو يكون بتوجيو إخطار من البنك 

. للعميل بنية البنك إغبلق اغبساب ، وعدم الرغبة يف اإلستمرار بالعمل يف اغبساب اعباري 

       وإن كان القانون جييز لكبل طريف اغبساب إهناءه بإرادتو اؼبنفردة، إذا كان عقد اغبساب اعباري ، 

غَت ؿبدد اؼبدة ،  إال أن األمر ليس على إطبلقو ،  فهذا اغبق مقيد بأن يكون يف وقت مناسب للطرف 

اآلخر دبا ال يلحق بو أذى أو ضرر ،وإن قيام أحد األطراف بإغبلق اغبساب غَت احملدد اؼبدة  يف وقت 

غَت مناسب ،يؤدي إىل إحداث أثر ىذا اإلهناء ، ودينح الطرف اآلخر حق  الرجوع على الطرف اؼبنهي 

. ؼبطالبتو بالتعويض عن األضرار اليت غبقت بو جراء ىذا اإلغبلق بإرادتو اؼبنفردة الصرحية 

      لذلك ال بد من إببلغ الطرف اآلخر بنيتو بإغبلق اغبساب خبلل فًتة معقولة ويف ذلك تقول 

من قانون التجارة على عقد اغبساب اعباري مدين إذا  (114)يتوجب تطبيق اؼبادة"ؿبكمة التمييز األردنية

كان خاليا من تاريخ انتهائو ، وعليو وحيث أن البنك اؼبقرض وجو إنذارا عدليا إىل الكفيل لتحصيل الدين 

                                                           

 . 413 ، مرجع سابق ، صفحة 2000علي صبال الدين ،طبعة :  عوض 
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فيكون بذلك قد أهنى اغبساب بإرادتو اؼبنفردة ، وتكون اؼبميزة ملزمة بتسديد الدين بصفتها كفيلة وؽبا حق 

 " . الرجوع على اؼبكفول دبا دفعت 

    فاحملكمة أقرت حق أحد األطراف بإهناء العقد بإرادتو اؼبنفردة يف حالة خلو العقد من تاريخ انتهاء ه، 

ولكن ىذا اغبق مقيد بأال يتم إال يف وقت مبلئم دبا ال يلحق ضررا بالطرف اآلخر من جهة، وباتباع 

للطرف اآلخر كقرينة على الرغبة  يف إهناء اغبساب من جهة أخرى - مثل توجيو إخطار–إجراءات قانونية 

، سواء أكان ىذا اإلغبلق كنتيجة لعدم تسديد اؼبديونية ، أو لظروف خاصة بأحد الطرفُت أو ألي سبب 

. آخر 

     أما إذا كان عقد اغبساب اعباري ؿبدد اؼبدة ، فبل جيوز ألي من طريف العقد إهناءه بإرادتو اؼبنفردة ، 

إال باتفاقهم على ذلك ، وإذا ما قام أحد األطراف بإهناء العقد احملدد اؼبدة ، فإنو يعترب مسؤوال عن الضرر 

الذي غبق بالطرف اآلخر ، حبيث يرجع الطرف اآلخر على الطرف اؼبنهي يف اؼبطالبة بالتعويض ، 

باإلستناد للمسؤولية التعاقدية ، حيث أن إهناء عقد اغبساب احملدد اؼبدة بإرادة منفردة يعترب إخبلال من 

. الطرف اؼبنهي موجبا لتعويض الطرف اآلخر 

 

                                                           

 . 1992من ؾبلة احملامُت لسنة  (390) اؼبنشور على صفحة 739/1992 قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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البند الثاني 

إنهاء الحساب الجاري باإلرادة الضمنية المنفردة  

  باإلضافة لقيام أحد طريف اغبساب بإهنائو بإرادتو اؼبنفردة الصرحية ، فقد تتجو نية أحد األطراف 

إلهناء اغبساب، ويباشر الزباذ إجراءات وربقيق أىداف ال تتحقق إال بإهناء اغبساب اعباري ، دون التعبَت 

الصريح عن ىذه اإلرادة ، كأن يقوم العميل مثبل بتسديد كامل اؼبديونية والتوقف عن التعامل باغبساب ، 

ويف ىذه اغبالة ال تثور مشكلة ، كما قد يتعثر اؼبدين يف تسديد اؼبدفوعات اؼبستحقة عليو وتًتاكم الديون 

اؼبتأخرة عليو ، فيقوم البنك بوقف التعامل باغبساب من خبلل وقف تقدًن أية مدفوعات جديدة للطرف 

اآلخر  ، وىذه اغبالة كثَتة اغبدوث يف الواقع العملي ، فقد يتعثر العميل يف تسديد التزاماتو للبنك وال 

يستطيع الوفاء هبا ، والغالب يف العرف اؼبصريف للتعامل باغبساب اعباري أن يتفق اؼبصرف والعميل على 

السماح للعميل بالسحب حىت سقف معُت ال جيوز للعميل ذباوزه ،  فإذا ما زبلف العميل عن السداد  ، 

فإن البنك يقوم بوقف العمل باغبساب ، وإعادة الشيكات اؼبسحوبة عليو ، ويبدأ دبطالبة العميل بتسديد 

فهل تعترب ىذه اإلجراءات ؾبرد إهناء .اؼبديونية ، دون أن خيطره قانونا بإهنائو للحساب بإرادتو اؼبنفردة 

. للحساب أو قفبل قانونيا لو؟ 
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        قد ال تثور مشكلة إذا ما ذباوب العميل مع البنك وسدد اؼبديونية واستأنف العمل باغبساب ، 

ولكن الفرض ىنا وىو األكثر وقوعا ، ىو فباطلة العميل بالدفع ، فبا يًتتب عليو تراكم الفوائد على 

وقد أجاز القانون ألي من طريف اغبساب إهناءه بإرادتو اؼبنفردة ، شريطة  .اؼبديونية اليت طالب هبا البنك 

،  كاختيار وقت مبلئم ال يلحق ضرر بالطرف اآلخر ،  وقد نصت على  عدم اإلضرار بالطرف اآلخر

: من مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت يف الفقرة الثانية منها حيث جاء فيها  (401)ذلك اؼبادة

وإذا مل ربدد مدة للحساب اعباري جاز قفلو يف كل وقت بإرادة أي من الطرفُت ،مع مراعاة مواعيد _ 2"

من  (369)اإلخطار اؼبتفق عليها، أو اليت جيري عليها العرف ويقابل ىذا النص نص الفقرة الثانية من اؼبادة

قانون التجارة ؼبصري ، أما قانون التجارة األردين فقد ترك األمر على عموميتو ،حيث جاء يف اؼبادة 

ينتهي العقد يف الوقت اؼبعُت دبقتضى االتفاق ، وإن مل يتفق على األجل ينتهي العقد " منو   (114)

". حبسب إرادة أحد الفريقُت ، وينتهي أيضا بوفاة أحدىم و بفقدانو األىلية أو بإفبلسو

 وأشَت ىنا إىل أنو وإن كان حيق للبنك أو العميل إهناء العقد غَت احملدد اؼبدة ، إال أن  العقد احملدد اؼبدة 

ال جيوز إهناؤه باإلرادة اؼبنفردة ألحد األطراف ، وإمنا باتفاق الطرفُت على إهنائو ، إال أن البنك قد يضمن 

الذي درج على جواز اشًتاط ذلك ، وقد أكد – جريا على العرف اؼبصريف – عقوده مثل ىذا اغبق 
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التطبيق القضائي ذلك ، وأقر حبق أي طرف بإهناء العقد احملدد اؼبدة إذا اتفق الطرفُت على منحو ىذا اغبق 

:  حيث قضت احملكمة بأن 1362/94، وأشَت بذلك لقرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 

على أن يكون للبنك اغبق يف إقفال اغبساب وأن يعترب " البنك " إتفاق اؼبميزين واؼبميز ضده - 2"

اإلعتماد مستحق األداء دون بيان األسباب ودون التقيد دبدة االعتماد اؼبذكورة بالعقد ، جيعل من القرار 

بإلزام اؼبميزين باؼببلغ اؼبًتصد بذمتهم نتيجة إقفال البنك غبساب اعباري مدين وذلك لعدم تسديد اؼببلغ 

" .  اؼبًتتب عليهم متفقا وأحكام القانون 

فقد أقر القضاء حق أحد األطراف بإهناء العقد غَت احملدد اؼبدة بإرادتو اؼبنفردة ، إذا توفرت أسباب مقبولة 

. ، أو إذا اتفق األطراف على منح ىذا اغبق ألي منهم أو ألحدىم  

    إال أنو وبالرغم من عدم النص على شروط معينة إلهناء اغبساب باإلرادة اؼبنفردة ألحد األطراف ، إال 

أن اإلجتهاد القضائي استقر على ما درج عليو العرف اؼبصريف من توجيو إخطار للعميل لتسديد اؼبديونية 

ربت طائلة إهناء اغبساب بعد اؼبهلة القانونية اؼبقررة يف اإلخطار ، حبيث يكون اإلخطار قرينة على الرغبة 

من قانون  (114 )يتوجب تطبيق اؼبادة " يف إهناء اغبساب ويف ذلك تقول ؿبكمة التمييز األردنية ،

التجارة األردين ،على عقد اغبساب اعباري مدين إذا كان خاليا من تاريخ انتهائو ، وعليو وحيث إن البنك 

                                                           

 . 1992 من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة 390 ، اؼبنشور على صفحة 739/92 القرار رقم 
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اؼبقرض قد وجو إنذارا عدليا إىل الكفيل لتحصيل الدين ، فيكون بذلك قد أهنى اغبساب بإرادتو اؼبنفردة ، 

وتكون اؼبميزة ملزمة بتسديد الدين بصفتها كفيلة وؽبا حق الرجوع على اؼبكفول دبا دفعت ، أشَت بذلك 

 فقد اعتربت ؿبكمة التمييز األردنية أن من حق أحد األطراف إهناء . 280/88أيضا إىل القرار رقم 

اغبساب اعباري بإرادتو اؼبنفردة  ، واستخلصت ىذه اإلرادة  الضمنية من قرينة توجيو إخطار للفريق اآلخر 

للمطالبة باؼبديونية ، وغالبا ما تضمن البنوك عقودىا بشرط خيوؽبا حق إهناء اغبساب اعباري بإرادهتا 

. اؼبنفردة بدون اغباجة لتوجيو أية إخطارات أو إنذارات  ويف الوقت الذي تراه مناسبا 

وقد اعترب القضاء أن توجيو اإلخطار من البنك للعميل ، قرينة على الرغبة يف إغبلق اغبساب ، كما ذبدر 

اإلشارة إىل أن إعادة الشيكات اؼبسحوبة على اغبساب ، تعترب إغبلقا ضمنيا للحساب باإلرادة اؼبنفردة 

.للبنك   

فعليا ، وديكن " منهيا"      وقد يصعب أحيانا ربديد اللحظة اليت يعترب فيها اغبساب مغلقا    بعد توجيو 

استخبلص غبظة إهناء اغبساب من غبظة وقف التعامل بو ، إذا مل تتبعو عمليات أو قيود جديدة ، وعدم 

 ، 66إدخال دفعات أو قيود أو إجراء حركات جديدة فيو ، أو عدم إرسال أية كشوفات من البنك للعميل 

حيث تعترب ىذه اإلجراءات إهناء فعليا للحساب منذ اللحظة الذي أوقف فيها إدخال أية قيود أو حركات 

                                                           

 . 88من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة   (1799) القرار منشور على الصفحة رقم 
. 414 ، مرجع سابق، صفحة 2000علي صبال الدين ، طبعة :  عوض 
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يف اغبساب ، ألنو منذ ىذه اللحظة اذبهت النية إلحداث أثر إقفال اغبساب اعباري ، ومباشرة العمل 

لتحقيق ىذه اآلثار، وأمهها استخراج دين الرصيد النهائي واؼبطالبة بو وإجراء اؼبقاصة بُت بنود اغبساب 

واغبسابات األخرى ،اليت غالبا ما تكون ودائع لضمان دين اغبساب اعباري  ، وأوقف فعبل التعامل 

- باغبساب من خبلل عدم قبول شيكات مسحوبة على اغبساب ، فإذا ما ربققت كل ىذه األىداف ، 

حيث أن وقوع اؼبقاصة واستخراج _  اليت تعترب قرينة على نية البنك إلغبلق اغبساب بإرادتو اؼبنفردة

 الرصيد ال يتحقق إال بانتهاء اغبساب اعباري ، عمبل بأحكام 

ال يعترب أحد الفريقُت دائنا أو مدينا يف "من قانون التجارة األردين يف ىذا الصدد حيث تقول (112)اؼبادة

.اغبساب اعباري قبل ختام ىذا اغبساب   

         وقد تواترت أحكام ؿبكمة التمييز األردنية يف ترسيخ ىذا اؼببدأ حبيث يفهم معو أن مباشرة البنك 

يف استيفاء ديون الرصيد ىي أبلغ دليل على انتهاء اغبساب اعباري ، وربقيق اآلثار اؼبًتتبة عليو ،وأشَت 

من قانون  (112)إنو إذا كانت اؼبادة_ "حيث جاء فيو 115/79لقرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم

التجارة األردين تنص على أنو ال يعد أحد الفريقُت يف اغبساب اعباري دائنا أو مدينا قبل ختام ىذا 

                                                           

 . 1979 من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة 1226 اؼبنشور على صفحة 
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من  (174)اغبساب ، إال أن ىذا النص ال يكون نافذا إذا ورد شرط يف العقد على خبلفو عمبل باؼبادة

." قانون أصول احملاكمات اغبقوقية

           فقد أقرت ؿبكمة التمييز أن اؼبديونية ال تظهر إال بقفل اغبساب ، فبا يعٍت أن ؾبرد مطالبة 

البنك للعميل بتسديد اؼبديونية أو اؼبتبقي منها قرينة قاطعة على نية البنك ورغبتو الضمنية بإغبلق اغبساب 

 112)بإرادتو اؼبنفردة، ، ويؤيد ذلك ما خلصت إليو ؿبكمة التمييز األردنية حُت اعتربت أن إعمال اؼبادة 

عمبل - 3:- " من قانون التجارة يعٍت عدم اعتبار الرصيد ، إال بعد قفل اغبساب حيث جاء يف القرار (

 فإنو ال يعد أحد 1966 لسنة 12من قانون التجارة رقم  (112)بنص الفقرتُت األوىل والثانية من اؼبادة

الطرفُت دائنا أو مدينا للفريق اآلخر قبل ختام اغبساب اعباري ، إذ أن إيقاف ىذا اغبساب ىو وحده 

الذي حيدد العبلقات القانونية بُت الطرفُت وىو الذي تنشأ عنو حتما اؼبقاصة اإلصباعية عبميع بنود 

". اغبساب من تسليف واستبلف وىو الذي يعُت الدائن واؼبدين

      فكما ىو ثابت ومستقر فقها وقضاء ، فإن اؼبطالبة باؼبديونية ىي األثر األول واألىم إلهناء اغبساب 

اعباري ، وما دام البنك يقوم بذلك ويشرع يف ؿباولة استيفاء ىذه اؼبديونية من خبلل إجراء اؼبقاصة بُت 

بنود اغبساب ، وخصم الضمانات اؼبقدمة للحساب اعباري ، واليت غالبا ما تكون ودائع نقدية ،  فإن 

                                                           

. 1989من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (1333)اؼبنشور على الصفحة رقم  (1068/89) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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ىذا اإلجراء أبلغ دليل على اذباه نية البنك إلهناء اغبساب اعباري ،  وقد اعترب القضاء أن توجيو إخطار 

للفريق اآلخر دبثابة قرينة قاطعة على الرغبة يف إهناء اغبساب ، وأشَت ىنا إىل أن البنك وإن مل يرسل 

إخطارا للعميل برغبتو يف إهناء اغبساب ، وقام فعليا وعمليا بإهناء اغبساب ، فإن اإلهناء يقع   بغض النظر 

عن حسن أو سوء نية البنك من عدم توجيو اإلخطار ، لذا ما أراه ، أن يتجو القضاء إىل اإلعًتا ف 

باإلهناء الفعلي للحساب يف ىذه اغبالة ، فبا يًتتب عليو عدم اعتبار دعوى البنك باؼبطالبة باؼبديونية عن 

،  وحفظ حق العميل يف اؼبطالبة حساب مغلق فعليا من طرف البنك متوقفة على سبق توجيو اإلخطار 

. بالضرر البلحق بو جراء إقفال اغبساب يف غَت الوقت اؼببلئم 

ولتأكيد ذلك أشَت إىل أن البنك ومنذ غبظة قيامو باستخراج الرصيد وبدء اؼبطالبة بتسديده وما يتبع ذلك 

من إجراء اؼبقاصة بُت بنود اغبساب  أو بُت اغبساب اعباري ، واغبسابات األخرى ، واليت غالبا ما تكون 

ودائع لضمان دين اغبساب اعباري  ، فإنو يقرر إهناء العمل باغبساب اعباري بإرادتو الضمنية اؼبنفردة ، 

                                                           

" ىل تسمع الدعوى قبل قفل اغبساب " وما ورد فيو من تساؤل ( 1اؼبلحق رقم  ) 731/99وأشَت بذلك لقرار ؿبكمة بداية رام اهلل رقم 
ـبالفا للواقع حيث إن ؾبرد اؼبطالبة القضائية بدين الرصيد تعترب دبثابة إهناء للحساب ، وان قرار احملكمة رد الدعوى العتبار أن اغبساب مل 

يغلق بعد قد جانب الصواب وكان جيدر باحملكمة اعتبار اؼبطالبة القضائية إهناء ضمنيا للحساب وربقيق آثاره ، إذ أن ؾبرد توجيو البنك 
 يعترب وفق رأي ؿبكمة التمييز اهناء للحساب، كما ان رفع الدعوى دبثابة تأكيد الغبلق اغبساب ،  28/9/1999إخطارا للعميل بتاريخ 

والن دين الرصيد ال يظهر وال يتحدد ويستحق األداء ، وال ذبوز اؼبداعاة بو قبل إهناء اغبساب ، لكل ذلك ارى بأن قرار ؿبكمة بداية رام اهلل 
. غَت سليم فيما يتعلق برد الدعوى لعدم ذكر البنك ما يشَت اىل إغبلق اغبساب 
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إذا مل حيدد طرفا اغبساب اعباري تارخيا  " ويؤيد ذلك ما ذىبت إليو ؿبكمة التمييز األردنية حُت قررت 

معينا لوقف اغبساب اعباري ، فإن توقف اغبساب اعباري فعبل منذ تاريخ قيد آخر حركة فيو جيعل من 

."  من قانون التجارة114 و 112ىذا التاريخ تارخيا لتوقف حركة اغبساب عمبل باؼبواد 

 

 

البند الثالث 

 أثر اإلنهاء باإلرادة المنفردة في استحقاق الفوائد

طوال فًتة العمل بو حبسب  (التعاقدية)         األصل أن تسري على اغبساب اعباري الفوائد االتفاقية 

وإن كان ال خبلف يف ذلك ما دام العمل   ،وىذا ما استقر عليو اجتهاد القضاء أحكام القانون

باغبساب ساريا ، أو عند إهنائو باإلرادة الصرحية ألحد طرفيو ، أو بقوة القانون  ،أو دبؤثر خارجي ، فإن 

، فبالرغم من _ كما ذكرت يف الفرع السابق_ اػببلف ينشأ يف فرض إهناء اغبساب الضمٍت أو الفعلي 

قيام البنك بإغبلق اغبساب فعليا ومباشرتو جٍت شبار ىذا اإلغبلق ، من مطالبة باؼبديونية  ،وإجراء اؼبقاصة  

                                                           

 . 1998 من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة 1501 ، اؼبنشور على صفحة 157/98 القرار رقم 
. من قانون التجارة األردين  (110 ) اؼبادة

 ،اؼبنشور على 149/1991 ؛ والقرار رقم 1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (572)اؼبنشور على صفحة رقم 531/87 أشَت للقرار رقم 
 . 1991من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة   (199)صفحة رقم 
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، والتنفيذ على الضمانات ، إال أن القضاء ، غالبا ما ينكر ىذا اإلغبلق وال يعًتف بو ، إال من غبظة 

توجيو إخطار بذلك من البنك للعميل كقرينة على رغبة البنك بإهناء العقد بإرادتو اؼبنفردة الضمنية  ، وؼبا 

كان البنك غالبا ما يًتدد يف اللجوء للقضاء ، سعيا للحفاظ على عمبلئو ، أمبل بتحصيل ديونو بأسرع  

السبل ، و أيسرىا ، وأقلها كلفة ، فإنو يف معظم األحيان يوقف العمل باغبساب ، ويشرع يف ؿباولة 

 ، 2001ربصيل دين الرصيد ، فبا يستغرقو وقتا قد يطول ، فمثبل قد يغلق البنك اغبساب فعليا يف سنة 

وجيري اؼبقاصة بُت بنود اغبساب واغبسابات األخرى لتقليل أو ربصيل مقدار دين الرصيد ويشرع يف رفض 

الشيكات اليت يسحبها العميل إستنادا لوجود حساب جار ، ويستمر البنك يف مطالبة العميل باؼبديونية 

شامبل إياىا بالفوائد االتفاقية ، اليت عادة ما تكون أكرب بكثَت من الفائدة القانونية، بالرغم من إغبلقو 

اغبساب فعليا ، فالبنك باإلضافة الستخراجو الرصيد وإجرائو اؼبقاصة ومطالبتو باؼبديونية ، وىذه 

إال أن البنك يطالب العميل باؼببلغ شامبل إياه ، اإلجراءات ليست إال أثرا مباشرا إلهناء العمل باغبساب 

 ، حبجة عدم إهناء اغبساب ،إذا ما رغب يف اللجوء للقضاء لتحصيل 2004بالفائدة اإلتفاقية يف سنة 

دين الرصيد ،  والذي أراه أقرب للصواب واإلنصاف، ىو اعتبار اغبساب مغلقا من اللحظة اليت يتوقف 

فيها البنك عن إضافة أية قيود أو حركات يف اغبساب ، أو عدم إرسال كشوفات جديدة تتضمن حركات 

وقيود جديدة ، وإن إثبات العميل أن حسابو لدى البنك مغلق فعليا ، ومنذ زمن، يعٍت خضوع دين 
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، وأال  (الًتاكمية  )الرصيد اؼبستخرج من غبظة اإلهناء الفعلي ، إال للفوائد التجارية البسيطة وليست اؼبركبة 

تتعدى مقدار راس اؼبال من جهة أخرى ، باعتباره أصبح دينا عاديا دبجرد إقفال اغبساب ، ولكون الفائدة 

اؼبركبة يربرىا استعمال العميل للحساب واستفادتو من مزاياه واػبدمات اليت حيصل عليها من البنك ، واليت 

يوفرىا البنك ويقدمها لو دبوجب عقد اغبساب اعباري ، أما وقد أقفل البنك اغبساب ، وحرم العميل من 

ربقيق الغاية اؼبرجوة منو ، ورتب آثار ىذا اإلغبلق ،  فمن غَت اؼببلئم إقرار حقو باستيفاء فوائد مركبة ، 

شرعت استثناء من األصل لتوازن اػبدمات اليت يقدمها للعميل  ، ومقابل اؼبزايا اليت دينحها ىذا العقد ، 

ويؤيد ذلك أن القانون قيد استحقاق الفوائد اإلتفاقية الًتاكمية  وحصرىا أثناء فًتة سريان اغبساب فقط ، 

أما دين الرصيد اؼبستخرج عند إهناء اغبساب، فأخضعو للفوائد القانونية البسيطة  باعتباره دينا عاديا ، فبا 

يًتتب عليو عدم ذباوز ىذه الفائدة لرأس اؼبال وعدم إجراء الفائدة اؼبركبة بل البسيطة ومن غبظة اؼبطالبة 

. القضائية 
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                                                           المطلب الثاني 

                        إنهاء الحساب الجاري بقوة أو مؤثر خارجي 

          كما ينتهي اغبساب اعباري بإرادة طرفيو الصرحية أو الضمنية ، فإنو قد ينتهي لسبب 

آخر ال يد فيو لطرفيو ، وال ؿبل إلعمال إرادهتما حبيث ال يكون ألي من الطرفُت أي خيار آخر 

من قانون التجارة  (114)غَت إهناء اغبساب وإغبلقو ، وقد نص القانون على ذلك يف اؼبادة

وينتهي أيضا بوفاة أحدىم ، ..………ينتهي العقد يف الوقت اؼبعُت"األردين حيث جاء فيها

، كما ينتهي العقد أيضا نتيجة ظروف طارئة ، ال دخل إلرادة "أو بفقدانو األىلية أو بإفبلسو 

.  األطراف هبا 

:.  وسنوضح ذلك يف أربعة فروع على النحو التايل

. وفاة أحد األطراف :الفرع األول 

. إفالس أحد األطراف :الفرع الثاني 
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. فقدان أىلية أحد األطراف :الفرع الثالث 

. إنتهاء الحساب الجاري بسبب الظروف الطارئة:الفرع الرابع

 

الفرع األول 

 وفاة أحد األطراف

       سبق القول إن عقد اغبساب اعباري عقد شخصي حبيث تكون شخصية األطراف ؿبل اعتبار ، 

وذات أثر حاسم يف تقرير العمل بو أو عدم التعاقد عليو، وحيث إنو غالبا ما يكون أحد طريف اغبساب 

.  مصرفا والطرف اآلخر شخص طبيعي أو معنوي تاجرا أو غَته

    ودبا أن اغبساب اعباري غالبا ما يرتب دينا على أحد  الفريقُت ، ويكون يف معظم األحيان العميل ، 

فإن البنك ال يتعامل باغبساب اعباري إال إذا ضمن وفاء ديونو  ، وغالبا ما تكون شخصية الطرف اآلخر 

والضمانات األخرى ىي مبعث الثقة والضمان الذي حيصل عليو البنك مقابل االئتمان الذي دينحو لعميلو 

، لذلك رتب القانون إهناء العقد بوفاة أحد طرفيو ،  إال أن بعض الفقو انتقد ىذا االذباه حيث إن ىذا 

اغبكم يقوم على االعتبار الشخصي اجملرد للعميل ،يف الوقت الذي تعترب فيو شخصية عقد اغبساب 

اعباري زبتلف عن الفكرة اجملردة لشخصية اؼبتعاقد ، فالبنك ال يقيم اعتبارا لطرف اغبساب اعباري 
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لشخصو فقط ، بل ؼبا ديثلو من ضمان عام وما دام ىذا الضمان العام لن يتأثر بالوفاة ، حيث سينتقل 

للورثة مع الًتكة ، فإن أصحاب ىذه النظرية ينادون باستمرار عقد اغبساب اعباري باعتباره من العقود 

اؼبستمرة اليت تقوم على الثقة وال تنتهي بوفاة أحد الطرفُت من جهة ، وإن عقد اغبساب اعباري يقصد منو 

تسوية ديون مًتتبة على عقود أخرى قد ال تنتهي بالوفاة ،  ومن غَت البلئق إهناء عقد اغبساب بدوهنا 

. ودبعزل عنها 

     والذي أراه أن ال شبرة ؽبذا االنتقاد  الفقهي يف أثر الوفاة ، وال ؿبل لو ، أوال ، ألن القانون قرر ىذا 

اغبكم وىو واجب التطبيق ،وثانيا سبقت اإلشارة إىل أن عقد اغبساب اعباري عقد رضائي ، وبالوفاة 

ومن جهة ثالثة إذا ما رغب الورثة يف استمرار العمل .تنتهي كل العقود الرضائية النعدام أىلية اؼبتوىف 

. باغبساب  ، فبإمكاهنم فتح عقد حساب جديد لنفس نشاط اؼبورث ، ولكن بإرادة الورثة وؼبصلحتهم 

  وتطبق أحكام الوفاة يف حالة تصفية الشركة أو حلها مع مبلحظة استمرار العمل باغبساب غبُت االنتهاء 

 . من أعمال التصفية 

 

 

                                                           

 . 418علي صبال الدين ، مرجع سابق ، صفحة ، :  عوض 
 . 647 ، صفحة 1968إدوارد ، العقود التجارية وعمليات ، بَتوت ، بدون رقم طبعة ، :  عيد 
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                                   الفرع الثاني 

                                  إفالس أحد األطراف 

      اإلفبلس يؤدي إىل غل يد اؼبفلس عن إدارة أموالو ويوجب تصفيتها ، فبا حيتم إهناء اغبساب اعباري 

، فإذا كان الرصيد دائنا للطرف غَت اؼبفلس وجب عليو دفع الرصيد للتفليسة ،  واستخراج رصيده النهائي

أما إذا كان اؼبفلس ىو اؼبدين ، فالطرف اآلخر يدخل يف التفليسة وخيضع لقسمة الغرماء ، اال ان البنك 

 ، أما يف يفلت من اػبضوع لقسمة الغرماء نظرا لؤلثر  التجديدي للدين ، ومبدأ عدم ذبزئة اغبساب

حالة وجود تأمينات خاصة فبل خيضع الدين لقسمة الغرماء ، حيث إن األثر التجديدي لدين اغبساب 

 . اعباري وفكرة عدم القابلية للتجزئة ، ينسحبان على دين الرصيد 

    ويًتتب على اغبكم باإلفبلس إغبلق اغبساب ، فبا ديتنع معو إدخال أية دفعات أو إجراء أية قيود فيو 

، فبا يعٍت عدم سريان أثر اغبساب اعباري ، من تبادلية ، واندماج اؼبدفوعات ، وعدم قابليتها للتجزئة ،  

                                                           

. 439علي صبال الدين ، مرجع سابق ، صفحة:  عوض 
( . 344)علي ، العقود وعمليات البنوك التجارية ، مرجع سابق ، صفحة :  البارودي 
 . 520الياس ، مرجع سابق، صفحة : ناصيف 
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حبيث ديكن للطرف الدافع اسًتداد الدفعات اؼبدفوعة بعد اغبكم باإلفبلس من الطرف اآلخر ، فمثبل لو 

قام البنك دبنح ائتمان للعميل ، وقبل التصرف يف مبلغ االئتمان تبُت أن العميل صدر حبقو حكم قضائي 

بإشهار إفبلسو، فيستطيع البنك اسًتداد مبلغ االئتمان الذي منحو للعميل وىو مفلس ، حيث إن ؾبرد 

صدور حكم بإفبلس العميل يؤدي إىل إغبلق اغبساب اعباري بقوة القانون وتوقف آثاره وال تدخل فيو أية 

دفعات جديدة ،أما التصرفات اغباصلة بُت طريف اغبساب يف فًتة الريبة فأهنا جائزة  ،نتيجة لؤلثر 

، أما  حامل الشيك من غَت طريف اغبساب  التجديدي للحساب اعباري وعدم قابليتو للتجزئة

اؼبسحوب على اغبساب فبل حيق لو اؼبطالبة بقيمة الشيك ، بل يرفع دعوى اسًتداد مقابل الوفاء  باعتباره 

. مالكا للشيك ،حيث ال جيوز للبنك صرف أي شيك بعد صدور قرار التفليسة 

وأشَت ىنا ، إىل أن البنك يستطيع اسًتداد قيمة األوراق التجارية الداخلة يف اغبساب واليت مل يتم  

ربصيلها يف ميعاد استحقاقها ، عن طريق القيد العكسي ، اال انو وؼبا كان حكم اإلفبلس ينهي اغبساب 

فبا ديتنع معو على البنك إجراء تصحيح اغبساب عن طريق القيد العكسي إال دبوافقة الطرف اآلخر ،أو 

. بقرار ؿبكمة وال جيوز للبنك إجراء القيد العكسي بعد قفل اغبساب بإرادتو اؼبنفردة  

 

                                                           

 . 440علي صبال الدين ، مرجع سابق ، صفحة :  عوض 
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الفرع الثالث 

 فقدان أىلية أحد األطراف

       اغبساب اعباري عقد رضائي ملزم لطرفيو ، وىو يف ىذا اعبانب خيضع للقواعد العامة يف إنشاء 

التصرفات القانونية ، وبضمنها األىلية القانونية البلزمة إلنشاء ىذا التصرف وإحداث أثره ، وقد اشًتط 

القانون سبتع كبل طريف اغبساب اعباري باألىلية الكاملة ، وال جيوز للقاصر فتح حساب جاري إال إذا كان 

 ،ويًتتب على ذلك أنو إذا كان أحد طريف مأذونا يف ذلك حيث يعترب كامل األىلية فيما أذن لو بو 

اغبساب اعباري كامل األىلية ومت فقدىا عبنون أو مرض عقلي أو مرض يؤثر على أىليتو ، ينتهي اغبساب 

. اعباري ، وتتم تصفيتو

 

 
 
 
 
 

                                                           

 . 270علي صبال الدين ،صفحة :  عوض 
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الفرع الرابع 

                  انتهاء الحساب الجاري بسبب الظروف الطارئة 

         كما ينتهي اغبساب اعباري حسب نص القانون يف اغباالت السابقة ، فإنو ينتهي نتيجة ظروف 

خارجة عن إرادة أطرافو ، ومل يشر إليها القانون صراحة ،  ولكن جرى العرف اؼبصريف على إهناء اغبساب 

بسببها مثل حالة وقوع حرب مثبل واستحالة إمكان إعمال اغبساب بسبب عدم قدرة البنك على دفع 

الشيكات اؼبسحوبة على اغبساب أو عدم قدرة العميل على إيصال دفعاتو للبنك ، أو يف حالة وقوع 

 مع مبلحظة اإلقليم ربت سيطرة وسلطة قوة االحتبلل ، ووضع يد ىذه السلطة على موجودات البنك 

أن إهناء اغبساب اعباري بسبب اغبرب تنظمو السلطة اؼبختصة وليس لؤلطراف أي دور سوى االنصياع 

اليت تضع الًتتيبات اليت تراىا مناسبة  (البنك اؼبركزي أو من يقوم مقامو)لتعليمات السلطة اؼبختصة 

. ومبلئمة وضرورية غبفظ حقوق كامل األطراف 

 

 

 

                                                           

. 233معُت ، مرجع سابق ، صفحة :  الربغوثي 
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المبحث الثاني 

إيقاف الحساب الجاري 

           اغبساب اعباري من العقود اؼبستمرة ، اليت تنشأ أساسا لتشمل عدة عمليات حسابية بُت طرفيو 

، تستمر فًتة معينة قد يتفق عليها األطراف ، وإذا كان األثر اؼبباشر للحساب اعباري إندماج اؼبدفوعات 

يف – وربوؽبا إىل بنود متشابكة وغَت قابلة  للتجزئة ،  إال أنو ، واستثناء من ىذا األصل  ، أوجب القانون 

، دبا ال يعٍت قفلو هنائيا هبدف إيقاف اغبساب اعباري مؤقتا -   حالة عدم اتفاق األطراف على ذلك 

عمل ميزان للحساب لبيان اؼبركز القانوين لطرفيو ، والبنك يهدف من ىذا اإليقاف اؼبؤقت ربديد مركز 

العميل ، الذي غالبا ما يكون ىو اؼبدين ،  هبدف التأكد من عدم ذباوزه سقف اؼبديونية ، ومن خبلل 

مراجعة بعض اؼبستشارين القانونيُت للبنوك العاملة يف  فلسطُت ، وبضمنها البنك العريب يف رام اهلل وبنك 

فلسطُت احملدود يف غزة تبُت لنا آن العرف اؼبصريف يف فلسطُت درج على إجراء وقف مؤقت للحساب 

من قانون التجارة ، حيث  (113)اعباري كل  شهر ، ومل يلتزم دبا قرره التشريع التجاري األردين يف اؼبادة

: جاء فيها

                                                           

 . 298الياس ، مرجع سابق ،صفحة :  أبو عيد 
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يوقف اغبساب اعباري ويصفى يف آجال اإلستحقاق اؼبعينة دبقتضى العقد أو حبسب العرف احمللي _ 1" 

". وإال ففي هناية كل ستة أشهر

       فقد ترك القانون ألطراف اغبساب اعباري اإلتفاق على آجال معينة وؿبددة إليقاف اغبساب مؤقتا 

 ،وأحال للعرف إذا مل يتفق األطراف على ، هبدف استكشاف اؼبراكز القانونية واألوضاع التجارية لطرفيو

 .أجل ؿبدد ومعُت ، ويف حال عدم وجود عرف حدد القانون آجال اإليقاف اؼبؤقت كل ستة أشهر

       وباإلضافة لتحديد مراكز األطراف القانونية  ، فإن األثر األىم لئليقاف اؼبؤقت ىو استحقاق 

الفوائد اإلتفاقية اؼبنصوص عليها يف العقد  ، حبيث تستحق الفوائد االتفاقية على الرصيد اؼبؤقت الذي 

يظهر بنتيجة اإليقاف اؼبؤقت ، وينتج فوائد من اليوم التايل لئليقاف ، حبيث يكون الرصيد وفوائده دبثابة 

رصيد جديد غبُت إيقاف اغبساب مرة أخرى وىكذا ، وىذه فكرة الفوائد اؼبركبة حبيث أن الدين وفوائده 

، وقد نصت اؼبادة يعتربان دينا جديدا تستحق عليو ؾبتمعا الفائدة االتفاقية يف عقد اغبساب اعباري  

ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا :-  " من قانون التجارة األردين على ذلك حيث جاء فيها  ( 113)

                                                           

. 382القاضي الياس ، مرجع سابق ، صفحة :  ناصيف 
من قانون التجارة  (365)من مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، واؼبادة  (397)من قانون التجارة األردين ، وتقابلها اؼبادة  (113) اؼبادة 

. اؼبصري اعبديد 
 . 178عبد الفتاح ، مرجع سابق، صفحة: ؛ مراد331عزيز ، مرجع سابق، صفحة :  العكيلي 
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مستحق األداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة باؼبعدل اؼبعُت يف اغبساب اعباري إذا نقل ىذا اغبساب 

."  إىل رصيد جديد ، وإال فباؼبعدل القانوين

     كما أن إيقاف اغبساب اعباري مؤقتا واستخراج الرصيد اؼبؤقت  ، يًتتب عليو نتيجة مهمة وىي عدم 

بدء سريان اؼبدة القانونية لسماع دعاوى تصحيح اغبساب أو الطعن فيو ، وىذا ما أشارت إليو 

إن الدعاوى اؼبختصة :- " من قانون التجارة األردين يف فقرهتا الثالثة حيث تقول  (113/3)اؼبادة

بتصحيح اغبساب من جراء خطأ أو إغفال أو تكرار أو غَت ذلك من التصحيحات جيب أن تقام يف مهلة 

على الرغم من أن اؼبشرع مل يبُت : - "  بأنو وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية ". ستة أشهر 

 من قانون التجارة مىت يبدأ سريان مدة الستة أشهر الواجب إقامة دعاوى تصحيح 3/113يف اؼبادة 

اغبساب اعباري خبلؽبا فإن من اؼبتفق عليو فقها وقضاء على أهنا ال تبدأ بالسريان إال بعد قفل اغبساب 

اعباري على وجو هنائي فهي ال تسري على الوقف اؼبؤقت وال على الكشف الذي ينظم بنتيجة ىذا الوقف 

وال على الكشف الشهري الذي يرسلو البنك للعميل توضيحا ؼبوقفو اؼبايل والذي يبقى تصحيحو خاضعا 

للقواعد العامة سواء من حيث الشروط أو اؼبهل، حىت يكون قفل اغبساب اعباري هنائيا، ال يكفي أن يقوم 

البنك بإببلغ الطرف اآلخر عن رصيده فقط بل ال بد من أن يستند ىذا الرصيد إىل كشف تفصيلي يقبلو 

                                                           

 . 1983من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة ( 204)اؼبنشور على الصفحة رقم  (268/1983) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 



 
 
 

108 

الطرف اآلخر، ويصادق عليو ويوافق على بنوده ، ذلك اغبساب اعباري ىو يف األصل عبلقة تعاقدية 

نشأت وتكونت باتفاق إرادتُت فبا يقضي تصفيتها باتفاق اإلرادتُت أيضا حىت يكون للتصفية أثر ملزم على 

طريف العقد ، إن طلب إجراء قيد عكسي ىو الوسيلة احملاسبية السليمة اؼبطبقة يف عمليات البنوك 

لتصحيح القيد الباطل أو اؼبغلوط كإجراء بديل عن الشطب اؼبادي وتكون الدعوى اؼبقامة بطلب ذلك 

". صحيحة ومقبولة ابتداء 

" إىل إيقاف اغبساب حيث نص على أنو (397)     وقد أشار مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت يف اؼبادة

جيوز وقف اغبساب مؤقتا أثناء سَته لبيان مركز كل من الطرفُت ، وذلك يف اؼبواعيد اليت يتفق عليها 

الطرفُت ، أو حيددىا القانون ، ويكون لكل طرف أن يتصرف يف رصيده الدائن الذي يظهر 

من قانون  (365)وىي تقابل نص اؼبادة ."الوقف اؼبؤقت يف أي وقت ، ما مل يتفق على غَت ذلك

. التجارة اؼبصري اعبديد

ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت بأن اؼبشروع الفلسطيٍت أكد ما استقر      وجاء يف اؼبذكرة اإليضاحية 

باعتباره التشريع الساري اؼبفعول يف الضفة  (113)عليو العرف وشرعو قانون التجارة األردين يف اؼبادة 

                                                           

. 356 اؼبذكرات اإليضاحية ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، صفحة 
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الغربية من جواز إيقاف اغبساب مؤقتا يف اؼبواعيد اؼبتفق عليها هبدف معرفة اؼبراكز القانونية للطرفُت ، 

. ومنح الدائن كامل اغبرية يف التصرف برصيده الدائن ما مل ينص اتفاقهما على غَت ذلك

وجرى العرف يف اؼبصارف العاملة يف الضفة الغربية على إيقاف اغبساب مؤقتا كل شهر ، كما أشارت 

اؼبذكرات اإليضاحية ، إىل أن اؼبصارف عادة ما تستخلص الرصيد بعد كل عملية تقيد يف اغبساب اعباري 

.  ؼبراقبة التزام العميل بالسقف اؼبتفق عليو

: -  ونشَت إىل أن إيقاف اغبساب مؤقتا خيتلف عن إهنائو من الوجوه التالية

اإليقاف اؼبؤقت حيصل بشكل دوري حبسب اتفاق األطراف أو العرف أو القانون ، أما اإليقاف  - 1  

. أو إهناء اغبساب فبل حيدث إال مرة واحدة وقد يكون بسبب ال يد فيو ألطرافو

يهدف اإليقاف اؼبؤقت للحساب اعباري إىل بيان مركز األطراف القانوين  ، إما إهناء اغبساب -2

اعباري ، فيهدف إىل إيقاع اؼبقاصة النهائية،  واؼبطالبة بالرصيد النهائي ،  ويًتتب عليو انتهاء اغبساب 

. وانتهاء العقد 

يًتتب على إيقاف اغبساب خضوعو للفوائد القانونية ، خببلف الوقف اؼبؤقت الذي خيضع دين - 3

. (التعاقدية)الرصيد اؼبؤقت للفوائد اإلتفاقية 
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يًتتب على إهناء اغبساب بدء فًتة سريان اؼبدة اؼبقررة لسماع دعوى تصحيح اغبساب -4

خبلل ستة اشهر من تاريخ  اإلهناء ، خببلف الوقف اؼبؤقت اليت ال تبدأ معو ىذه اؼبدة 

. بالسريان 
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             المبحث الثالث 

أثر إنهاء الحساب الجاري 

           تناول اؼبشرع حاالت إهناء اغبساب اعباري اليت سبق اإلشارة إليها ، وسنتناول يف ىذا اؼببحث 

. أثر إهناء اغبساب اعباري مسًتشدين باجتهادات القضاء ما أمكننا ذلك

 على بعض آثار إهناء اغبساب 1966 لسنة 12من قانون التجارة األردين رقم  (112)فقد نصت اؼبادة

: حيث جاء فيها 

"  ال يعد أحد الفريقُت دائنا أو مدينا للفريق اآلخر قبل ختم اغبساب اعباري- 1  "

أن إيقاف ىذا اغبساب ىو وحده الذي حيدد حالة العبلقات القانونية بُت الطرفُت ، وىو الذي - 2" 

". تنشأ عنو اؼبقاصة اإلصباعية عبميع بنود اغبساب من تسليف واستبلف وىو الذي يعُت الدائن واؼبدين

 فاألثر األول إلهناء اغبساب اعباري ىو ربديد الدائن واؼبدين وما يًتتب عليو من حق الدائن يف استيفاء 

. مقدار الدين 

يستخرج رصيد اغبساب "على أن (402)        أما مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت فقد نص يف مادتو 

اعباري عند قفلو، ويكون دين الرصيد حاال ما مل يتفق على غَت ذلك، أو كانت بعض العمليات الواجب 
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قيدىا يف اغبساب ال يزال جاريا وكان من شأن قيدىا تعديل مقدار الرصيد ، ويف ىذه اغبالة يكون دين 

من قانون  (370)، وىي تقابل نص اؼبادة "الرصيد حاال من اليوم التايل آلخر قيد تستلزمو تلك العمليات

تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده " (404)التجارة اؼبصري اعبديد كما جاء يف اؼبادة 

وحيسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل اغبساب ، مامل يتفق على غَت ذلك ، وىي تقابل نص 

. من قانون التجارة اؼبصري اعبديد  (372 )اؼبادة 

  وبالتدقيق يف ىذه النصوص القانونية ديكن إصبال آثار قفل اغبساب اعباري  اليت تتمثل يف  وقوع اؼبقاصة 

اإلصباعية ،واستخراج الرصيد وتعيُت الدائن واؼبدين ، والوفاء بالرصيد ، وسريان التقادم ، وسنتناول ذلك 

:- بالتفصيل يف اؼبطالب الثبلثة التالية 

. ربديد مراكز األطراف وبيان العبلقة القانونية بينهما – وقوع اؼبقاصة اإلصباعية :     اؼبطلب األول 

. استخراج الرصيد:     اؼبطلب الثاين 

. الوفاء بالرصيد :      اؼبطلب الثالث 

. سريان التقادم :      اؼبطلب الرابع 
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المطلب األول 

وقوع المقاصة اإلجماعية 

تحديد مراكز األطراف وبيان العالقة القانونية بينهما 

من قانون التجارة األردين أنو ال تقع اؼبقاصة القانونية بُت  (112)       تضمنت الفقرة الثانية من اؼبادة

بنود اغبساب اعباري قبل إقفالو ،فبا يعٍت عدم إمكانية  ربديد مراكز األطراف ،الدائن واؼبدين وبيان مقدار 

الرصيد النهائي لعقد اغبساب اعباري ، إال عند إيقاف اغبساب اعباري ، فبا يعٍت أن ال دائن وال مدين يف 

اغبساب اعباري ما دام مستمرا ،  وساري اؼبفعول ، وتطبيقا لذلك ، فإن األثر األول والنتيجة األبرز 

إليقاف اغبساب اعباري ىي ربديد مقدار اؼبديونية أوال ، مث ربديد مركز األطراف وبيان الدائن واؼبدين ، 

اغبساب يعمد البنك إىل إجراء  (إيقاف)وذلك من خبلل وقوع اؼبقاصة اإلصباعية بُت بنوده  ، فعند إقفال

اؼبقاصة بُت بنود اغبساب اعباري بُت ميزاين اغبساب ميزان اؼبدفوعات وميزان اؼبقبوضات ، ويتم اغبسم 

بينهما بطرح الرقم الصغَت من الرقم الكبَت فيكون الرقم الناتج ىو مقدار اؼبديونية ، وتكون اػبطوة الثانية 

ىي تعيُت اؼبدين ، ىل ىو العميل أو البنك ، وغالبا ،ما يكون العميل ىو اؼبدين ، خاصة إذا مت قفل 

اغبساب من جهة أو بإرادة البنك اؼبنفردة يف معظم األحيان ، إذ يعمد البنك إلهناء اغبساب نتيجة تعثر 
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أثره يف ربديد العبلقة القانونية بُت طرفيو ، ال بد وأن  (اإلهناء ) ، ولكي ينتج  العميل وفقد ثقة البنك بو

يوافق عليو الطرف اآلخر، وجرى العرف اؼبصريف على اإلشارة إىل أن عدم اعًتاض العميل على كشف 

. اغبساب خبلل مدة معينة يعترب إقرارا منو وموافقة على الرصيد ، وقد أجاز القضاء مثل ىذا الشرط 

  مع مبلحظة أن القانون منح لطريف اغبساب اعباري  مهلة ستة أشهر لتقدًن دعوى تصحيح اغبساب 

بعد ىذه اؼبدة ، فبا يعٍت عدم جواز إجراء أي تغيَت أو تعديل آو قيد عكسي ألي بند من بنود اغبساب 

.  اعباري بعد إهنائو ، بإرادة منفردة من البنك ، اال دبوافقة العميل ، أو عن طريق احملكمة 

أن إيقاف اغبساب اعباري  "       ويف بيان أثر وقف اغبساب اعباري قضت ؿبكمة التمييز األردنية 

ىو الذي حيدد العبلقات القانونية بُت الطرفُت وىو الذي تنشأ عنو اؼبقاصة اعبماعية عبميع بنود اغبساب 

شركة البنك العريب )من تسليف واستبلف وىو الذي يعُت الدائن واؼبدين ، وعليو فان مطالبة اؼبدعى عليها 

باؼببلغ اؼبًتصد نتيجة إيقاف اغبساب اعباري مستندة إىل ( شركة مؤسسة اؼبناسج اغبديثة) للمدعية  (

السند اػبطي واؼبنسوب صدوره عن اؼبدعية والغَت ؿبجوز واليت التزمت بو اؼبدعية خطيا بتفويض اؼبدعى 

عليها نتيجة فتح اغبساب اعباري لشراء العمبلت األجنبية وتسديد قيمة االعتمادات باألسعار الرائجة 

جيعل القرار برد دعوى  اؼبدعية وتضمينها الرسوم واؼبصاريف والفائدة القانونية من تاريخ  انكشاف 

                                                           

. 383الياس ، مرجع سابق ، صفحة :  ناصيف 
. 1994من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (2514)اؼبنشور على الصفحة رقم  (872/94) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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،كما قضت ؿبكمة " اغبساب اعباري وبنفس الوقت اغبكم للبنك العريب بقيمتو متفقا وأحكام القانون 

إذا كان "   اغبساب اعباري حيث جاء يف قرارىا (إقفال)التمييز األردنية بعدم قبول الدعوى قبل ختم 

اؼببلغ اؼبدعى بو ىو حساب جاري وليس حسابا دائنا للودائع فإنو ال جيوز ألي من فريقي اغبساب اعباري 

حق مطالبة اآلخر دبا سلمو إليو بكل دفعة  على حدة  ، وإن الدين اؼبًتتب لفريق لدى دخولو اغبساب 

اعباري يفقد صفتو اػباصة وكيانو الذايت ، فبل يكون بعد ذلك قاببل للوفاء على حدة  ، وال للمدعاة ، 

وإن إيقاف اغبساب وحده ىو الذي تنشأ عنو حالة اؼبقاصة اعبماعية عبميع بنود اغبساب وىو الذي يعُت 

". من قانون التجارة  (106،112)اؼبدين من الدائن وفق أحكام اؼبادتُت 

يستخرج رصيد " منو   (402)      وقد أشار اؼبشروع الفلسطيٍت إىل ىذا األثر حيث جاء يف اؼبادة 

اغبساب اعباري عند قفلو ، ويكون دين الرصيد حاال ما مل يتفق على غَت ذلك ، أو كانت بعض 

وكان من شأن قيدىا تعديل مقدار الرصيد ، ويف ىذه  العمليات الواجب قيدىا يف اغبساب ال يزال جاريا

" . اغبالة يكون دين الرصيد حاال من اليوم التايل آلخر قيد تستلزمو تلك العمليات 

                                                           

 .       1987من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة   (857) اؼبنشور على صفحة رقم 231/1987) قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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تتلخص آثار قفل اغبساب اعباري يف عدم جواز  قيد  "     ويف تفسَت ذلك تقول اؼبذكرة اإليضاحية 

أي مدفوع يف اغبساب بعد إقفالو ووجوب تصفيتو ، فبا يعٍت ظهور الرصيد النهائي والذي بظهوره تبدأ 

اآلثار اجملمدة أثناء سريان اغبساب ، فيعرف من األطراف من الدائن ومن اؼبدين ، ويصبح الدين مستحق 

" . األداء ما مل يتفق األطراف على غَت ذلك 

       فاؼببلحظ على ىذا النص وإن اختلف مع نص قانون التجارة األردين إال أنو تضمن نفس اغبكم ، 

من قانون التجارة اؼبصري اعبديد واليت جاء يف  (370)اؼبذكورة نص اؼبادة  (402)ويقابل نص اؼبادة 

أنو يًتتب على قفل اغبساب اعباري وقوع اؼبقاصة العامة مباشرة وبشكل تلقائي بُت بنوده يف  " شرحها

جانبيو الدائن واؼبدين، ويستخرج الرصيد النهائي ليحل ؿبل حقوق كل من الطرفُت يف مواجهة اآلخر، 

وكنتيجة إلقفال اغبساب اعباري ديتنع إجراء أي قيد منو ، ويتعذر إدخال أي مفرد جديد يف اغبساب إال 

". إذا كان لتعديل قيد موجود يف اغبساب أو ناشئا عن سبب سابق على إقفال اغبساب 

 وذبدر اإلشارة ىنا إىل أن البنك ال يستطيع إجراء  القيد العكسي بعد انتهاء اغبساب ، اال إذا وافق على 

. ىذا القيد الطرف اآلخر ، أو مت القيد العكسي بعد انتهاء اغبساب  دبوجب قرار ؿبكمة 

                                                           

. 359 اؼبذكرات اإليضاحية ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت صفحة 
 . 420 ،صفحة 2000علي صبال الدين ، مرجع سابق :  عوض 
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جاءت الستثناء قيد العمليات " أو ناشئا عن سبب سابق على إقفال اغبساب " وأشَت ىنا إىل أن عبارة 

اليت سبت قبل انتهاء اغبساب ، وظهرت نتيجتها بعد اإلهناء ، فمثبل قد يقبل البنك ورقة ذبارية بتاريخ 

مؤجل برسم التحصيل  ، وال يتم قيد قيمة ىذه الورقة يف اغبساب اال بعد حلول األجل الذي حيل بعد 

انتهاء اغبساب ، ففي ىذه اغبالة جيوز إضافة قيمة الورقة اليت مت ربصيلها إىل رصيد اغبساب بعد انتهائو  
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المطلب  الثاني 

استخراج الرصيد 

األثر الثاين إليقاف اغبساب اعباري ، ىو تعيُت مقدار الدين الذي ينتج عن وقوع اؼبقاصة بُت بنود        

اغبساب أثناء ربديد العبلقات القانونية بُت األطراف ، فيكون استخراج الرصيد ىو األثر اؼبباشر لتحديد 

. العبلقات القانونية وإيقاع اؼبقاصة خاصة وأنو ديتنع بعدىا إدخال أي دفعات يف اغبساب 

منو حيث نص على ذلك  (402)   وقد أشار مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت  ؽبذا األثر يف اؼبادة 

صراحة وجعلو األثر األول إليقاف اغبساب اعباري إتباعا للمشرع اؼبصري ، كما أقر بوجود فًتة تصفية 

اغبساب وتتلخص يف تأجيل تاريخ قفل اغبساب إىل وقت انتهاء عمليات التصفية ، حبيث ال يعترب الرصيد 

عند وقوع اؼبقاصة ىو الرصيد النهائي ، بل قد حيتاج استخراج الرصيد لفًتة تصفية وذلك إذا كان يف 

جانب اؼبؤجل من اغبساب كأن يتلقى البنك أوراق ذبارية مؤجلة ، ويتم قفل اغبساب قبل حلول أجلها ، 

. ويربر ذلك مبدأ عمومية اغبساب اعباري 

      ولكون بعض بنود اغبساب اعباري ضمانا لبنود أخرى بشكل متقابل ، ولصعوبة إدخال ديون مؤجلة 

من حسابات حالة ، فإن اغبساب حيتاج إىل فًتة تصفية تتمثل يف الفًتة البلزمة الستحقاق اغبقوق اؼبؤجلة  
                                                           

 ، اؼبنشور على صفحة 872/94 ؛ والقرار رقم 95 اؼبنشور على صفحة  من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة 617/1995 راجع القرار رقم 
 . 94من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة     (2514)
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 ، فمثبل ، إذا أغلق اغبساب وكان من ضمن بنوده كمبياالت مؤجلة ، تستحق يف تاريخ الحق لوقت 

. إغبلق اغبساب ، فيجب تأجيل تصفية اغبساب غبُت حلول أجل استحقاق ىذه الدفعات اؼبؤجلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المطلب الثالث 

الوفاء بالرصيد 

                                                           

 . 421علي صبال الدين ، اؼبرجع السابق ، صفحة :   عوض 
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      مل يشر اؼبشرع األردين  يف قانون التجارة  إىل ىذا األثر يف تناولو ألحكام اغبساب اعباري ، وإن كان 

من مشروع قانون التجارة ،  (402)ىذا األثر نتيجة طبيعية ومنطقية ، إال أن اؼبشرع الفلسطيٍت ويف اؼبادة 

من قانون التجارة اؼبصري اعبديد ، نص صراحة على ىذا األثر حُت اعترب أن  (371)اؼبقابل لنص اؼبادة 

. دين الرصيد حاال ما مل يتفق األطراف على غَت ذلك 

       إال أن اؼبشرع األردين أشار لذلك ضمنا عندما اعترب  أن الدين حاال، أي واجب األداء بكل ما 

 .يتمتع بو الدين اغبال من قوة تنفيذية حيث يعترب دين الرصيد دبثابة سند تنفيذي إذا ما أقر بو الطرفُت

حيث استقر االجتهاد القضائي ، على أن قبول العميل بالكشف وعدم االعًتاض عليو موافقة ضمنية 

عليو، فاإلقرار بدين الرصيد إما أن يكون باللفظ الصريح أو الضمٍت ، كما يكون أيضا باالتفاق مقدما 

وعند توقيع العقد بإقرار العميل بصحة كشوفات البنك ، وجرى العرف اؼبصريف على ذكر ىذا الشرط يف 

. العقود اؼبطبوعة اليت يوقعها البنك مع العميل عند فتح اغبساب اعباري 

     أما يف التشريع اؼبصري فإن الوفاء بدين الرصيد بعد تصفية اغبساب وفاء بدين عادي ، وال يعترب 

 .كشف اغبساب الصادر من البنك عقدا تنفيذيا إال إذا وقعو العميل باؼبوافقة عليو

 

                                                           

. 384الياس ، مرجع سابق، صفحة :  ناصيف
. 357ىاين ، مرجع سابق ، صفحة :  دويدار 
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المطلب الرابع 

سريان التقادم 

           سبقت اإلشارة إىل أن  قفل اغبساب اعباري يؤدي إىل تصفيتو واستخراج الرصيد النهائي 

وربديد الدائن واؼبدين ،وقد أقر القانون واالجتهاد القضائي ،ىذه اآلثار ، كما أتفق الفقو والقانون والقضاء 
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لسنة  (12)، بأن دين الرصيد بعد قفل اغبساب يصبح دينا عاديا ، ومل يتضمن قانون التجارة األردين رقم 

 أية إشارة ؼبسألة التقادم بالنسبة لدين الرصيد عند تنظيمو ألحكام عقد اغبساب اعباري ومل يفرد 1966

من قانون التجارة األردين يف حديثها عن تقادم  (2)فقرة  (215)نصا لتقادم دين الرصيد ، إال أن اؼبادة 

يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار بو دبوجب وثيقة - 1:- "الدين التجاري قضت بأنو  

. مستقلة أو بتسديد اؼبلتزم جزءا منو  

".  يسقط بالتقادم حق االستفادة من األحكام اؼبكتسبة قوة القضية اؼبقضة دبرور طبس عشرة سنة-2    

      فيتضمن ىذا النص حكم تقادم الدين بشكل عام وبضمنو دين الرصيد الناشئ عن إقفال اغبساب 

فقرة  (58)اعباري ، دبضي عشر سنوات من تاريخ إهناء اغبساب واستخراج الرصيد ، كما ورد يف اؼبادة 

. يف اؼبواد التجارية يسقط بالتقادم حق اإلدعاء دبرور عشر سنوات إن مل يعُت أجل أقصر " أنو (1)

.  ويستخلص من النصوص اؼبذكورة أن الديون التجارية زبضع للتقادم دبرور عشر سنوات 

يسقط حق اإلدعاء يف اؼبواد التجارية "، يف ذلك بقوؽبا  وتطبيقا لذلك قضت ؿبكمة التمييز األردنية 

من قانون التجارة ، وعليو ودبا أن الدعوى  (58)دبرور عشر سنوات إن مل يتعُت أجل أقصر عمبل باؼبادة 

". مقامة ضمن اؼبدة فتكون الدعوى مسموعة ويكون الدفع دبرور الزمن يف غَت ؿبلو

                                                           

 . 1994من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة  (2572) اؼبنشور على صفحة 1777/1994 قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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    أما مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت فقد فصل يف ذكر دين الرصيد وبدء سريان التقادم عليو حيث 

تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ، وحيسب العائد "منو على أنو(404)نص يف اؼبادة 

" .  على دين الرصيد من تاريخ قفل اغبساب ، ما مل يتفق على غَت ذلك 

تعود على العائد على دين الرصيد " ما مل يتفق األطراف على غَت ذلك "      وأشَت ىنا إىل أن  عبارة 

وال تسري على األحكام والقواعد اؼبنظمة الحكام التقادم حيث إهنا من القواعد العامة وال جيوز االتفاق 

على ـبالفتها ، كما أن مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت استخدم مصطلح التقادم وىذا اؼبصطلح غريب 

على النظام القانوين الفلسطيٍت حيث ما زالت تطبق لدينا حىت الوقت اغبايل ؾبلة األحكام العدلية 

باعتبارىا القانون اؼبدين ، وؾبلة األحكام العدلية مل تأخذ بفكرة التقادم باعتباره مسقط للحق ، بل جاء 

فيها نص على مرور الزمان اؼبانع من ظباع الدعوى ، إال أن مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت استخدم ىذا 

. واقًتح إبقاء فكرة مرور الزمن .اؼبصطلح إنسجاما مع مشروع القانون اؼبدين اؼبقًتع الذي مل يقر حىت اآلن 

من  (404)اؼبقابلة لنص اؼبادة (372)       أما يف قانون التجارة اؼبصري اعبديد فقد جاء يف اؼبادة 

مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت،  حيث جاء يف أحكام قانون التجارة اؼبصري أن التقادم الساري على 

دين الرصيد ىو التقادم العادي التجاري وىو سبع سنوات إذا كان اغبساب بُت ذبار أو بُت بنك وتاجر 

من قانون التجارة اؼبصري اعبديد وىي بذلك زبتلف عن مدة التقادم التجاري األردين  (68)حسب اؼبادة 
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البالغة عشر سنوات ، إال إذا كانت ىذه الديون مضمونة بتأمُت يف حيازة الدائن فان ىذه اغبيازة سبنع 

 .مدين مصري (384)سريان التقادم عمبل بأحكام اؼبادة 

 على زوال صفة اغبساب عنو بإقفالو حيث جاء يف قرار ؽبا       وقد جرى اإلجتهاد القضائي اؼبصري

اغبساب اعباري تزول عنو صفتو بإقفالو ويصبح رصيده دينا عاديا خيضع للتقادم حىت ولو كان مقيدا يف 

. اغبساب قيمة ورقة ذبارية ألن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزء ال يتجزأ من الرصيد

         وباإلضافة إىل بدء سريان التقادم على دين الرصيد تبدأ أيضا مدة سريان التقادم لفًتة تصحيح 

على الرغم من أن اؼبشرع مل يبُت :- "اغبساب وىي ستة أشهر ويف ذلك تقول ؿبكمة التمييز األردنية 

 من قانون التجارة مىت يبدأ سريان مدة الستة أشهر الواجب إقامة دعاوى تصحيح 113/3يف اؼبادة 

اغبساب اعباري خبلؽبا فإن من اؼبتفق عليو فقها وقضاء على أهنا ال تبدأ بالسريان إال بعد قفل اغبساب 

اعباري على وجو هنائي فهي ال تسري على الوقف اؼبؤقت وال على الكشف الذي ينظم بنتيجة ىذا 

الوقف، وال على الكشف الشهري الذي يرسلو البنك للعميل توضيحا ؼبوقفو اؼبايل والذي يبقى تصحيحو 

" . خاضعا للقواعد العامة سواء من حيث الشروط أو اؼبهل 

                                                           

 . 424 ، صفحة 2000علي صبال الدين ، مرجع سابق:  عوض 
.  من كتاب القانون التجاري ، للدكتور عزت عبد القادر 35 ورد ىذا القرار على صفحة 

 . 1983من ؾبلة نقابة احملامُت لسنة (204 ) اؼبنشور على صفحة 268/1983 قرار ؿبكمة التمييز األردنية رقم 
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     فالتقادم ، سواء اؼبسقط للحق ، حسب النظام القانوين اؼبصري ، أو اؼبانع من ظباع الدعوى حسب 

النظام القانوين الفلسطيٍت ، ال يبدأ بالسريان ، إال بعد إهناء العمل باغبساب اعباري ، وحسب ما أرجح 

.  أن سريان التقادم ينتج آثاره يف صبيع  حاالت اإلهناء القانوين والفعلي للحساب اعباري

 

  

 

الخاتمة والتوصيات 

      يعترب النشاط التجاري اللبنة األساس يف بناء اجملتمع االقتصادي السليم ، وربتل وسائل ضبايتو 

وتنظيمو أمهية قصوى ، ودبا أن رقي وحضارة الشعوب واجملتمعات يقاس دبدى رقي قوانينها ومدى اػبضوع 

ؽبذه القوانُت ، فقد اذبو مشرعنا الفلسطيٍت كبو ربديث ومراجعة القوانُت السارية اؼبفعول يف فلسطُت ، 

سواء أكان ذلك يف قطاع غزة أم يف الضفة الغربية ، حيث أعطى اؼبشرع أولوية لتوحيد القوانُت يف شطري 

الوطن الفلسطيٍت ، ومن ىذه القوانُت اليت تناول مشرعنا معاعبتها مشروع قانون التجارة ، حيث دأب 

اؼبشرع منذ البداية على سد النقص وربديث القوانُت وتوحيدىا ، ومن بُت النصوص اليت تناوؽبا قانون 

التجارة ىي النصوص اؼبتعلقة بتنظيم أحكام عقد اغبساب اعباري ، واليت عمل اؼبشرع يف وضعها على 
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االستئناس ببعض القوانُت اجملاورة ، وربديدا قانون التجارة اؼبصري اعبديد وقانون التجارة األردين ، وقد 

شكل مشروع قانون التجارة الفلسطيٍت األساس الذي استندت إليو يف ىذه الدراسة مع التعرض للقوانُت 

.  العربية اؼبقارنة واليت تناولت ىذا اؼبوضوع 

     وبعد الدراسة والتحليل ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت  ،وجدت أنو قد أبرز أىم اآلثار اؼبًتتبة على 

عقد اغبساب اعباري ،وخاصة اندماج مدفوعاتو مع بعضها حبيث تكون رصيدا ودينا واحدا ،  يتعُت ويتم 

. ربديده واستخراجو ، عند انتهاء العمل باغبساب اعباري فقط 

مث عدد اؼبشرع الفلسطيٍت حاالت إهناء ىذا اغبساب ،باعتباره عقدا رضائيا ، ومن العقود الزمنية وبُت 

اغباالت اليت ينتهي فيها اغبساب لسبب أجنيب أو قوة خارجية، ال دخل فيها إلرادة األطراف ،كما بُت 

مدى سلطة أي طرف يف إهناء العقد بإرادة منفردة ، مع مبلحظة أن عقد اغبساب اعباري ىو عقد ملزم 

عبانبيو ، كما بُت أثر اغبساب اعباري يف إجازة استيفاء فوائد تراكمية ، وأساس ىذا اإلستثناء  ورد يف 

من القانون كما ذبد ىذه الفوائد أساسها يف  (60) يف اؼبادة 1997لسنة  (2)قانون سلطة النقد رقم 

نظام اؼبراحبة العثماين يف النصوص اليت ال تتعارض مع أحكام قانون سلطة النقد إعماال ألحكام اؼبادة 

منو ، حيث ألغت بعض نظام اؼبراحبة ومل تلغو كلو باعتباره السند التشريعي الستحقاق الفوائد غبُت  (72)

.  صدور قانون سلطة النقد 
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     كما بُت اؼبشروع بدء الفائدة اؼبركبة ومىت جيب العودة برصيد اغبساب لؤلصل ، وإخضاع الدين 

للفائدة اؼبركبة مقارنا كل ذلك دبا سار عليو التنظيم القانوين يف دول اعبوار ، كما ىو اغبال يف القانون 

التجاري األردين الساري اؼبفعول يف الضفة الغربية، وقانون التجارة اؼبصري اعبديد الذي يعترب األساس 

التشريعي ؼبشروع قانون التجارة الفلسطيٍت ، ومهما يكن من أمر ، فهذه الدراسة ىي ؾبرد بداية يف طريق 

شاق وطويل ، فاؼبنازعات التجارية وما يتعلق منها بعمليات البنوك ربديدا يف تطور مستمر ولن يتمكن 

القانون أو االجتهاد القضائي من اإلحاطة هبا إحاطة شاملة ، وسعينا يف ىذا اجملال إلجياد نواة تتصدى 

. للمشكبلت والعقبات بالبحث والدراسة وإجياد اغبلول اؼبناسبة ما أمكننا ذلك

     ودبا أن التشريع التجاري الفلسطيٍت ما زال يف طور اإلعداد ، ومل جيد بعد طريقو إىل التطبيق العملي ، 

وكذلك األمهية اليت تشكلها العمليات اؼبصرفية ، بسبب انتشارىا السريع وغياب التشريع اغبديث ،واؼبنظم 

ألحكام عمليات البنوك ، دبا يتبلءم وطبيعتها وما ربتاجو من سرعة وسهولة ويسر، فإنٍت خلصت ببعض 

التوصيات واليت أرى أن يأخذىا واضعو اؼبشروع الفلسطيٍت بعُت االعتبار ؼبا تشكلو من أمهية يف موضوع 

:-   ىذه الدراسة وىي على النحو التايل 

االعًتاف القضائي بالشروط واالستثناءات اليت يتفق عليها طريف اغبساب اعباري ، اليت ال زبالف - 1   

النظام العام والقواعد القانونية اآلمرة ، واليت ال تظهر أمهيتها وال أثرىا إال بعد إقفال اغبساب اعباري ، 
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باعتبارىا شروطا متفق عليها بالًتاضي ، يف حُت أهنا يف واقع األمر ، شروط مفروضة من الطرف القوي 

وىو البنك على الطرف الضعيف وىو العميل ، والذي ال ديلك اال اؼبوافقة على ىذه الشروط أو عدم 

توقيع عقد اغبساب الذي غالبا ما يكون يف حاجة ماسة إليو ؼبا يوفره لو من عون مادي أو مواجهة 

ظروف معينة ، يكون معها العميل مضطرا لفتح اغبساب اعباري وتوقيع العقد ، لذلك فإنٍت أرى أن على 

اؼبشرع الفلسطيٍت أن يعمل على تقييد حرية األطراف يف فرض ىذه الشروط الرضائية ، وخاصة ما يتعلق 

منها بإقرار اؼبدين باؼبديونية سلفا، وموافقتو على كشوفات البنك وعدم جواز الطعن هبا ، وحق البنك يف 

إهناء اغبساب اعباري بإرادتو اؼبنفردة ، وتنازل العميل عن حقو باستبلم إخطار من البنك برغبتو بإهناء 

اغبساب قبل حلول اجلو ، وحق البنك يف إجراء اؼبقاصة بُت حسابات العميل اؼبختلفة مىت يشاء ، وىي 

شروط تعترب باطلة ؼبخالفتها الحكام القانون حيث تعترب يف معظمها تنازال عن حقوق مستقبلو أو قرار 

. مستقبلو غَت ؿبددة وؾبهولة 

حيث أن التشريع التجاري قد أورد حاالت إقفال اغبساب اعباري الصرحية والضمنية تلك اليت تكون - 2

بإرادة الفريقُت أو أحدىم أو نتيجة قوة خارجية فإنٍت أرى أن على اؼبشرع الفلسطيٍت االعًتاف باإلغبلق 

الفعلي للحساب وإدراجو ضمن حاالت إهناء اغبساب ، والذي يتحقق عندما ديتنع البنك عن مواصلة 

. التعامل باغبساب إذا مل يلتزم العميل بدفعاتو اؼبتفق عليها 
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ومن التوصيات اليت أرى أن على اؼبشرع الفلسطيٍت األخذ هبا اعتماد وقت إغبلق اغبساب اعباري - 3

الفعلي من غبظة توقف أحد الطرفُت عن إجراء حركات جديدة فيو فما دام البنك ال يتعامل باغبساب 

ويعيد الشيكات اؼبسحوبة عليو وما دام البنك قد أجرى اؼبقاصة بُت بنود اغبساب من جهة وبُت اغبساب 

اعباري واغبسابات األخرى من جهة ثانية وما دام انو قد أجرى اؼبقاصة اعبماعية بُت بنود ومفردات 

اغبساب اعباري واستخرج الرصيد النهائي وشرع يف استيفائو فهل من العدل أن يكافأ على ازباذه كل ىذه 

اإلجراءات دون توجيو إخطار للعميل بذلك ؟ دون مراعاة اختيار الوقت اؼببلئم للعميل إلغبلق اغبساب 

يف وقت مناسب دون إغباق أي ضرر بالعميل بأن يعترب ىذا اغبساب مل يغلق بعد وإلزامو بتوجيو إخطار 

بعد عدة سنوات الستخبلص نيتو بإغبلق اغبساب من خبلل قرينة إرسال إخطار للعميل فبا يرتب عليو 

.            فوائد اتفاقية تراكمية ال يستحقها 
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