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 (1) 

o جتميد احلساب البنكي 
 الواثئق  صالحية ءانتهاالطبيعيني السعوديني عند  ألشخاصابت اخلاصة ابجتمد كافة احلسا

عن  املفعول بديال ة ساريةوطني ، أو وثيقة هويةهلا يقدم العميل جتديدا  أدانه، ما مل املوضحة
 منها .أي 

  الحيتها صاية اتريخ هن نم( يوًما 90)عند انقضاء  مبوجب اهلوية الوطنية املفتوحجيمد احلساب
 ، وال يعاد تشغيل احلساب إال عند جتديدها . 

  من  األقلعلى  يوما( 30)جتميد احلساب قبل مدة تاريخ ب عمالءهاعلى البنوك أن تشعر
ت ابلى حساعلذلك لكل عميل أو مفوض  احملققة اإلجراءاتاتريخ التجميد، وأن تضع 

 .اإلجراءات وأن يتم توثيق هذه  صفة مستقلة لكل عميل،بوذلك  العميل،
o االستثناء من التجميد 

 الواردة، والدولية ليةحملا واحلواالت قاصة،املالواردة عن طريق  أو أنواعها الشخصية اإليداعات 
 . وظفنيامل ورواتب سريعت نظام الومدفوعات / حتصي

 بنكلل عنه ةبنيا عميل أوالقائمة على العميل اليت سبق للبنك اختاذها مع /على ال االلتزامات 
حب احلساب أو اء سراين هوية صاتهقبل ان (رمسية غري / رمسية) أخرى جلهات أو نفسه

 . فوضامل
o العموالت 

  وأرابح  العموالت احتساب يف االستمرار:  (2)يتعني يف شأن التعامالت املصرفية غري املتحركة
 . السوق يف السائدة األسعار أو حسب عليه املتفق حسبابت احلسا

o والتنفيذ عليها املصرفيةقات الوالع واألرصدة الكشف عن احلساابت 
  ها والتنفيذ علي رفيةاملصات عالقت والابواحلسا األرصدةعلى البنوك تنفيذ طلبات الكشف عن

 . املركزياليت حيددها البنك  واملددوفق الشكل والطريقة 
 كافة   ا يفهفيذ عليوالتن املصرفية والعالقات تابواحلساة األرصدعن  الكشف إجراءات حتاط

 . زياملركاستقبال هذه الطلبات من البنك  التامة، ويقتصر مراحلها السرية

                                                           
 .  قواعد الحسابات البنكية : مستمدة من (1)

 .والعالقات والتعامالت التي أكملت سنتين ميالدية من تاريخ آخر عملية مالية مدينة أجراها العميل أو المفّوض عنههي الحسابات  (2)

https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/account_opening_rules_ar.pdf
https://www.sama.gov.sa/ar-sa/RulesInstructions/BankingRules/account_opening_rules_ar.pdf
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  وفق  املصرفيةقات الوالع واألرصدة تااباحلس احلجز على تنفيذ طلباتب االلتزامعلى البنوك
 . لذلك مةظاملن البنك املركزي تعليمات

 ا طلب منع التعامل أن تقوم منع العميل الصادر حقه أمر منع التعامل هعلى البنوك عند تلقي
قات جديدة أو القيام بعمليات الإنشاء عالسماح له  القائمة وعدم املصرفية عالقاتهمن إدارة 

 . مواله وصفته الشخصية دون غريهاأبفيما يتعلق  املنعمدينة، وأن يكون  مصرفية
o االستقطاع اجلربي 

  على طلب  ، يقوم املركزيأمر يبلغ للبنك عرب البنك : ت اباجلربي من احلسا الستقطاعابيقصد
صم مبلغ حمدد صفة شهرية من حساب خبوجبه مبالبنك ، يقوم  نظاما املخولةمن اجلهات 

 عميل البنك إىل حساب مستفيد حمدد.
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o ضوابط احلساابت البنكية 
  عدم السماح بفتح احلساابت البنكية عن بعد للعمالء الذين لديهم حساابت قائمة لدى البنك

 نفسه .
  وكالة بمن قبل البنك، ما عدا ما كان  بلةبعد مقا الء جدد إالت لعمابفتح حسابيسمح ال

 . شرعية
 اآلخرين األشخاص أو على احلساب صاحب على األساس يف تشغيل احلساب مسؤولية تقع 

 البنك عليهم . ويوافق احلساب صاحب يفوضهم الذين
o واعد اإليداع يف احلساب اجلاريق 

  راف اآليل الص طاقةبستخدام اب الصراف اآليلالنقدي عن طريق أجهزة  اإليداعيسمح قبول ال
 . االئتمانطاقة بل الخ من ورقمها السري أو

 الواحدة املرةقبوهلا يف  املسموح املعدنية والعمالتالنقدية  األوراقوعدد  املبالغدود حب االلتزام . 
o إقفال احلساب 

 وإعادة به ، تقدمي طلب قفل حسا عليه جيب فإنه البنك مع تعامله اءإهن العميل يف عند رغبة
يف حال تعذر على العميل إعادتنا، ، )و  وبطاقة احلساب اآليلف دفرت الشيكات وبطاقة الصرا

م العميل سل  وي  ، أمام العميل  تالفهاإبويقوم البنك  ( ،املسئوليةيقوم البنك أخذ إقرار عليه حتمل 
 املطلوب احلساب، وللبنك رفض طلب العميل يف حالة ارتباط  هبيف حسا املوجود املبلغكامل 

ت ضمان وفتح ابكإصدار خطا  ووجوده، على هذا احلساب نشأت مالية قفله خدمات
 . اعتمادات مستندية

 أو  اإلشكالقة البنكية وتعذر حل الالتحقق من الع ملشاكل حالة تعرض احلساب بعد فتحه يف
وإعادة  قةالفإنه يتوجب على البنك قفل الع منهالغري الغرض  قة مع البنكالاستخدمت الع

 . ل/الرصيد إىل مصدرهملاا
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o  احلساابت اجلارية 
  هلم . ما بياهنا للمصرف أخذ رسوم مقابل ما يقدمه لعمالئه من اخلدماتجيوز 
  معلومة على أصحاب احلساابت اجلارية كلهم أو   –أجرة  –أخذ رسوم جيوز للمصرف

رتونية للحساب مقابل ما يقدمه املصرف من خدمات يف الفروع أو القنوات اإللك بعضهم
 . اجلاري

 اء على ذلك:تعد األموال املودعة يف احلساب اجلاري قرضا من العميل للمصرف، وبن 
ها وحنوه، ويكون جيوز للمصرف أن يتصرف يف أموال احلساابت اجلارية ابملتاجرة في (1

 يب املصرف. الربح الناتج عن ذلك من نص
رف ابملتاجرة يضمن املصرف العمالء مبالغ حساابهتم اجلارية حىت وإن خسر املص (2

 فيها.
ال جيوز للمصرف أن يعطي العمالء أصحاب احلساابت اجلارية عوائد مالية على  (3

حساابهتم اجلارية، أو أن يقدم هلم شيئاً من اهلدااي اليت يرتتب عليهـا بـذل مـادي 
  (3)ل . للعمي

اليت تدفع هلا فوائد، كما هو احلال يف البنوك الربوية، هي قروض  ئع احلساب اجلاريودا (4
 . (4) ربوية حمرمة

 

  

                                                           
 .( 125)ص للمنتجات في ضوء قرارات الهيئة الشرعية لمصرف الراجحيالدليل الشرعي  (3)

 . )حسابات المصارف(( بشأن: الودائع المصرفية 3/9) 86قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم:  (4)
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 ( 19املعيار الشرعي رقم )

 القرض

 أهم التطبيقات املعاصرة للقرض -10

 من أهم التطبيقات املعاصرة للقرض ما يأتي : 

  (5)الحسابات الجارية 10/1

، فتتملكها املؤساااااااااااااساااااااااااااة  ي     (6)حقيقة الحساااااااااااااابات الجارية أ  ا قر ض  10/1/1

 م لها في ذمت ا .

يجوز للمؤسااااااااسااااااااة أل  تقاداااااااا ت أمرا ألصح ال  مات ال    ق مها   ااااااااحا   10/1/2

 .(7)الحسابات الجارية

يجوز للمؤسااااااسااااااة بلت ال  مات ال    تعلال بالوفاأل  ابساااااا ي األ   ااااااحا   10/1/3

الحسااااااااااابات الجارية  بمقابم أ  ب  ل مقابم ، ي فا ر الشااااااااااي ات   طاقات 

.  ب مانع من أل  ميز املؤسااااااااااااسااااااااااااة بيل أ ااااااااااااحا  (8)الصااااااااااااراا ا  ي    وها 

                                                           

هذه املبالغ ويضمنها،  هي القروض اليت تكون احلساب اجلاري ، حبيث يتملك املصرف احلساابت اجلارية: (5)
 وميكن لصاحبها سحبها يف أي وقت يشاء. 

 مستند تكييف احلساابت اجلارية أبهنا قروض ما أييت: (6)
صرف فيها وله مناؤها ، ويلتزم ة ويكون له احلق يف التأن املصرف ميتلك املبالغ املودعة يف احلساابت اجلاري -1

ي يستخدمه ويستهلكه برد مبلغ مماثل عند الطلب، وهذا معىن القرض الذي هو دفع مال ملن ينتفع به أ
الذي يودع عند إنسان  يف أغراضه ويرد بدله، وهذا خبالف الوديعة يف االصطالح الفقهي اليت هي املال

 يستخدمها ويردها بعينها إىل صاحبها.ألجل احلفظ ، حبيث ال 
ذا تلفت سواء فرط أم مل إأن املصرف يلتزم برد مبلغ مماثل عند طلب الوديعة اجلارية، ويكون ضامنا هلا  -2

ديعة أمانة عند يفرط وهذا مقتضى عقد القرض، خبالف الوديعة يف االصطالح الفقهي حيث تكون الو 
فإنه ال يضمن. وقد  ، فإن تلفت من غري تعد منه أو تفريطاملودع، فإن تلفت بتعد منه أو تفريط ضمن

 (. 3/9) 86صدر بشأن حقيقة احلساابت اجلارية قرار جممع الفقه اإلسالمي الدويل رقم 
ايدة على اإليفاء الواجب مستند جواز تقاضي املصرف أجرا يف احلساب اجلاري على اخلدمات اليت يقدمها؛ ز  (7)

 . عليه هو أنه يستحق هذا األجر مقابل األعمال اليت يقوم هبا ما يقدمها للعميل
ميزة دون دمات املمستند جواز انتفاع صاحب احلساب اجلاري بدفرت شيكات وبطاقة الصراف اآليل واخل (8)

 مقابل، ما أييت :
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الحساااااااااااابات الجارية فيما يتعلال بجا ل ااي ا   الحساااااااااااا  ، يت صاااااااااااي  

 قبات أ حا  بعض الحسابات أ  أل  ميزهم من الشي ات .ألرا بست

 موائز القرض  10/2

ب يجوز للمؤساساة أل  ق أل   احا  الحساابات الجارية بسا ل  لس الحساابات  

 حاااا هااااا هاااا ايااااا أليييااااة أ  ميزات ماااااليااااة أ   اااا مااااات  م ااااافع ب  تعلال بااااااياااا ا  

أل األ من رسااااااااوأل  الحسااااااااا  ،  من ذلس ااأل األ من الرسااااااااوأل أ  بع ااااااااها ، م م اا 

البطااااقااات ابئتماااال  صااااااااااااا ااااتيال ا مااا ااات  رساااااااااااااوأل الحوابت  رساااااااااااااوأل  طاااابااات 

ال ااااااااااااامال   ابألتماتات ،  للج في حكمها الجوائز  املزايا العامة ال   ب   ت  

 . (9)بأ حا  الحسابات الجارية 

 
                                                           

ا منتفع فتقابل املنفعتان ، بل أن املنفعة اإلضافية يف هذه املسألة مشرتكة للطرفني املقرض واملقرتض فكالمه -1
اف اآليل منفعة اتبعة إن املنفعة اليت تعود على العميل من جراء استخدام دفرت الشيكات وبطاقة الصر 

، فمنفعة املصرف  النظام خلدمة مصاحله وأغراضه املتعددة وليست أساسية، حيث إن املصرف وضع هذا
يجة من النتائج استخدام من هذا النظام منفعة أساسية ، وأما حتقق منفعة العميل من هذا النظام فهي نت

 املصرف هذا النظام لتحقيق مصاحله، وأغراضه.
بل ليست منفعة منفصلة م دون مقاأن املنفعة اليت حيصل عليها صاحب احلساب اجلاري املقرض من هذا النظا -2

داد القروض لكل عن القرض، بل هي وسيلة لوفاء املصرف للقروض اليت اقرتضها ، حيث إنه مطالب بس
 مقرض مىت طلب ذلك. 

بنك يعطى من هذه اجلوائز مستند حترمي اجلوائز واهلدااي إذا كان سببها هو القرض ، حبيث إن من يقرض ال (9)
قد صدر بشأن اجلوائز واهلدااي و  [قبيل اهلدية للمقرض قبل الوفاء إذا كانت بسبب القرض.  واهلدااي هو أهنا من

مستند جواز اجلوائز واهلدااي إذا   . وأما]( 355على القروض قرار اهليئة الشرعية يف شركة الراجحي املصرفية رقم )
 كانت عامة فهو عدم ارتباطها ابلقرض فال شبهة فيها. 
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 التوصيف ال قه  للحسا  الجاري أ ه ألق  قرض

 ( بشأن: الودائع املصرفية )حسابات املصارف(3/9) 86قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم: 

 (667ص  1، ج9مجلة املجمع )  

إل مجلج مجمع ال قه ااسالمي امل عق  في ت رة مؤ مره التاسع بأبي ظب  ب  لة اامارات العر ية 

 أل،1995 لسال )أبريم(  6 -1ها املوافال 1415ذي القع ة  6 -1املت  ة من 

الوارتة إ ح املجمع ب صوص موضو  الوتائع املصرفية )حسابات بع  اطالأله ألصح الب وث 

 املصارا(،

  بع  استماأله إ ح امل اقشات ال   تارت حوله،

 

 قرر ما يصي:

 
ا
: الوتائع     الطلل )الحسابات الجارية( سواأل أكا   ل ى الب وك ااسالمية أ  الب وك أول

مل سلم لهله الوتائع ي ه ي  ضمال لها الر وية هي قر ض بامل ظور ال قه ، حيث إل املصرا ا

.
ً
 بالرت أل   الطلل.  ب يؤثر ألصح حكم القرض كول الب س )املقترض( مليئا

ً
  هو ملزأل شرألا

 
ا
 : إل الوتائع املصرفية   قسم إ ح  وأليل ب سل  اقع التعامم املصرفي:ثانيا

 

ي قر ض ر وية م رمة سواأل الوتائع ال     فع لها فوائ ، يما هو الحات في الب وك الر وية، ه -أ

أكا   من  و  الوتائع     الطلل )الحسابات الجارية(، أأل الوتائع  مم، أأل الوتائع بإشعار، أأل 

 حسابات التوفير.

 

 بأح األ الشريعة ااسالمية بعق  اس  مار ألصح  –  
ً
الوتائع ال   تسلم للب وك امللتزمة فعليا

أللي ا أح األ امل ار ة )القراض( في ال قه ااسالمي  حصة من الر ح هي رأس مات م ار ة،    طبال

 ال   من ا أل أل مواز ضمال امل ار  )الب س( لرأس مات امل ار ة.

 

 
ا
: إل ال مال في الوتائع     الطلل )الحسابات الجارية( هو ألصح املقترضيل لها )املساهميل ثالثا

ا،  ب يشترك في ضمال  لس الحسابات في الب وك( ما تاموا ي  رت ل با ر اح املتول ة من اس  ماره

 الجارية املوتألول في حسابات ابس  مار،    م لم يشاركوا في اقتراضها  ب است قاق أر احها.

: إل رهن الوتائع مائز، سواأل أكا   من الوتائع     الطلل )الحسابات الجارية( أأل الوتائع 
ً
رابعا

بإمراأل يم ع صاحل الحسا  من التصرا فيه طيلة ابس  مارية،  ب يتم الرهن ألصح مبالغها إب 

م ة الرهن.  إذا كال الب س اللي ل يه الحسا  الجاري هو املرت ن لزأل  قم املبالغ إ ح حسا  

اس  ماري، ب يث ييت ي ال مال للت وت من القرض إ ح القراض )امل ار ة(  يست ال أر اح 

 ب ت ا  املرت ن )ال ائن( ب م
ً
 األ الرهن.الحسا  صاحبه  ج با
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 ألليه بيل الب س  العميم.
ً
: يجوز الحجز من الحسابات إذا كال مت قا

ً
  امسا

: ا صم في مشر ألية التعامم ا ما ة  الص ق باافصاح ألن البيا ات بصورة   فع الل ج 
ً
ساتسا

 أ  ااي األ   طابال الواقع   يسجم مع امل ظور الشرعي،  يتأي  ذلس باليسبة للب وك  جاه ما ل ي ا

 للتغرير بل ي العالقة.
ً
 من حسابات ب صات ألملها با ما ة امل ترضة  تفعا

   هللا أأللم                                                                        
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 حكم امل افع ال ا جة بس ل ألق  القرض

املصرف لعمالء ( بشأن املزايا التي يمنحها 6/23) 222قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم: 

 الحساب الجاري من املنظور الشرعي

إل مجلج مجمع ال قه ااسالمي ال   ي امل   ال ألن م ظمة التعا ل ااسالمي، امل عق  في ت ر ه 

 -أيتو ر28ها، املوافال: 1440ص ر  23-19ال ال ة  العشرين بامل ي ة امل ورة،  الت ال ترة من: 

 أل.2018 وفمبر 1

الب وث املق مة إ ح املجمع ب صوص موضو  املزايا ال   يم  ها املصرا  بع  اطالأله ألصح 

لعمالأل الحسا  الجاري من امل ظور الشرعي،  بع  استماأله إ ح امل اقشات املوسعة ال   تارت 

 حوله،

 قرر ما يصي: 

: تعريف الحسا  الجاري:
ً
 أ ب

 ي يح به الحال بسحب ا في أي  - يااسالمي أ  التقلي-هو سجم للمبالغ ال   يق مها العميم للب س 

 ق ،   وسائم معر فة من ا يتابة الشي ات  الحوابت، إضافة للسحل ال ق ي املباشر،    ول 

 لس املبالغ املوتألة م مو ة في ذمة املصرا يستعملها ل ائ  ه يما يشاأل حسبما   ظمه 

 القوا يل.

:  كيي ه الشرعي:
ً
 ثا يا

ن التكيي ات الشرألية للوتائع في الحسا  الجاري  من ا: بع  أل  ظر املجمع في مجموألة م

 كيي ها ألصح أ  ا  تيعة حقيقية م مو ة بابستعمات، أ  أ ه ألق  م ي  مستقم، أ  م ظومة 

 من العقوت،  ل  إ ح التأيي  ألصح قراره رقم 
ً
( بشأل الوتائع 3/9) 86تعاق ية  يتظم أل تا

ه ألصح أل الوتائع     الطلل )الحسابات الجارية( املصرفية في )الحسا  الجاري(  اللي    في

 سواأل أكا   ل ى الب وك ااسالمية أ  الب وك الر وية هي قر ض بامل ظور ال قه .

: الحكم الشرعي للمزايا املصرفية لعمالأل الحسا  الجاري     الطلل:
ً
 ثال ا

 تعريف املزايا املصرفية:

افية ال   يم  ها الب س   حا  الحسابات الجارية املرات باملزايا املصرفية ه ا: الحقوق ااض

     الطلل، من أمم ملب م  تشجيعهم ألصح فتح الحسابات أ  ابستمرار في ا.

  هي ب سل طبيعة   عها  الغرض املقصوت من ا  وألال؛

 أح هما: ما كال ل  ع العميم  ح ه،

 ”.املصرا  العميم”ال اني: ما كال ل  ع الطرفيل 

 املزايا ال     ول ل  ع العميم  ح ه: –ت ال و  ا    -أ

   قسم املزايا ال     ول ل  ع العميم  ح ه إ ح قسميل: مزايا مع وية  مزايا ماتية.
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املزايا املع وية، هي امل افع  ال  مات ال   يم  ها الب س للعميم،  لم يبرز في ا ما يشبه  -(1)

ال  مة في فر   الب س،  يلا  ز ي  العميم  العال ة املالية ألصح مق ار الوتيعة، م م: أف لية

بيشرة إرشاتية ت رية،   كشف حسا  ت ري،  بشهاتة مالألة،   بطاقة املزايا ال  لية للصراا 

 ا  ي    وها.

؛    ا ب تعتبر من قبيم الزياتة املالية الر وية ال   يلتزأل 
ً
 حكم هلا ال و  من املزايا الجواز شرألا

رض زياتة ألصح مبلغ القرض،  إ ما هو  ق يم مساأل ة من املقرض إ ح املقترض ب فعها للمق

 املستقرض بس ي األ حقه املا ي، فلستصحل في ا حكم ااباحة ا صلية ب ت األ ال ليم املانع.

املزايا املاتية،  هي ا أليال  امل افع  ال قوت الزائ ة ألصح املبلغ امل    في الحسا  الجاري يبرز  -(2)

به العال ة املاتية مقابم ااقراض، يتق يم أمهزة يهر ائية  أمهزة إلكتر  ية   لاير في ا ما يش

 الطيرال    وها.

، إذا كا   
ً
 حكم هلا ال و  من املزايا سواأل أكا   مشر طة أأل غير مشر طة؛هو امل ع شرألا

املقترض  بس ل ااقراض،   ال ظر لحجمه  م  ه باألتبارها من ميج الزياتة الر وية ال   يلتزأل

 ب فعها إ ح املقرض زياتة ألصح مبلغ القرض.

سواأل أكال في الحسا  الجاري أ  حسا  -أما إذا كا   تعطى ل م ألميم م ي  يكسبه الب س 

فه  من   قات ااألالل  ال سويال،  يسل الز ائن  العمالأل،    ول  -امل ار ة أ  في التمويم  غيره

 لإلباحة ا صلية، طاملا 
ً
 أ  ا ب  ر بط ب صوص ااقراض بحجمه  م  ه.مباحة  طبيقا

  هي قسمال:”الب س  العميم”املزايا ال   ي ول ال  ع في ا للطرفيل  –ال و  ال اني  - 

 أح هما: ماله ألالقة بعمليات السحل  ااي ا .  ال اني: ما ب ألالقة له بللس.

 ا   السحل من الحسا  الجاري املزايا ال   يم  ها الب س للعميم مما له ألالقة بعمليات ااي -1

    الطلل  ال  ُع في ا للطرفيل، م م:   مة تفتر الشي ات   طاقة الصرا ا  ي؛ ف كمها 

؛   ه  ق يم مساأل ة من املقرض إ ح املستقرض بس ي األ حقه املا ي، ألصح أل 
ً
الجواز شرألا

 املقترض،   ل في ا  امل  عة ال   يجّرها القرض للمقرض ب   ت  به  ح ه، بم تعم املقرض

مصلحة للطرفيل من غير ضرر لواح  من ما،  الشر  ب يِرت بت ريم املصالح ال   ب م رة في ا، 

يما أل هلا ال و  من املزايا للج بم صوص ألصح   ريمه،  ب هو في معنت امل صوص فومل 

 إبقاؤه ألصح ااباحة ا صلية.

 ب ألالقة لها بعمليات ااي ا   السحل من الحسا  املزايا ال   ي ول في ا ال  ع للطرفيل،  -2

الجاري     الطلل، م م:  ق يم بعض ال  مات املصرفية بأسعار   اضلية أي أتنى من ال   

تعطى لغيرهم، مما يتعلال بسعر صرا العمالت  رسوأل الحوابت  أمور ص اتيال ح ظ ا ما ات 

ابات ال مال    و ذلس، فه  م رمة  رسوأل فتح ابألتماتات  إص ار بطاقات ابئتمال   ط

    ا تا لة في قرض مر   عا.

  هللا تعا ح أأللم
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 احلسابات اجلارية 
(CURRENT ACCOUNT) 

 من الدليل الشرعي للمنتجات يف ضوء قرارات اهليئة الشرعية ملصرف الراجحي
 

استخدام حساب مصرفي يقيد فيه جميع املبالغ التي للعميل أو عليه، وللمصرف الحق في و ه

األموال املقيدة في هذا الحساب مع ضمان دفعها عند الطلب، وتعد املبالغ املودعة في 

الحساب الجاري قروضا من العمالء للمصرف، وعليه فال يستحق العميل عوائد على تلك 

 والذي هو من الربا املحرم.
ا
 األموال؛ ألن ذلك من قرض جر نفعا

 

  الرسوم املتعلقة بالحسابات الجارية؛ 

 للمصرف أخذ رسوم مقابل ما يقدمه لعمالئه من الخدمات اآلتية:

 . خدمات الحسابات الجارية، وتشمل:1

 .استخراج صور املستندات - أ

 استخراج كشف حساب. -ب 

 استخراج صورة من فواتير عمليات الفيزا.  -ج 

 کشف حساب فيزا لعمليات سابقة. -د 

 عد النقد وفحصه وفرزه وإيداعه.. ۲

 . طلب وطباعة شيكات العمالء بأنواعها.3

  .. تسليم دفتر شيكات في الفرع4

 . تسليم بطاقة صراف آلي في الفرع.5

 . إصدار شهادة مصرفية.6

 :. إصدار أوامر الدفع املستديمة، وتشمل7

 .مر دفع مستديم داخليأتأسيس  - أ

 . يلمحتأسيس أمر دفع مستديم  -ب 

 .تأسيس أمر دفع مستديم خارجي -ج 

 .تأسيس أمر مستديم لتحصيل أقساط لطرف ثالث .د

 

معلومة على أصحاب الحسابات الجارية كلهم أو بعضهم مقابل ما   – أجرة –خذ رسوم أ. 8

يقدمه املصرف من خدمات في الفروع أو القنوات اإللكترونية للحساب الجاري من مثل خدمة 

 .الصرف اآللي، الهاتف املصرفي أجهزة املباشر لألفراد،
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 خدمات سيأخذه مـن رسـوم عـلى مـا يقـدم لهـم مـناملصرف أن يبين لعمالئه ما  على :تنبيه 

 

 :الضوابط الشرعية 

 تعد األموال املودعة في الحساب الجاري قرضا من العميل للمصرف، وبناء على ذلك:

ونحوه، ويكون الربح  ( يجوز للمصرف أن يتصرف في أموال الحسابات الجارية باملتاجرة فيها1 

 الناتج عن ذلك من نصيب املصرف. 

 املصرف باملتاجرة فيها. ( يضمن املصرف العمالء مبالغ حساباتهم الجارية حتى وإن خسر 2

عوائد مالية على ( ل يجوز للمصرف أن يعطي العمالء أصحاب الحسابات الجارية 3

 من الهدايا التي يترتب عليهـا بـذل مـادي للعميل، أو 
ا
حساباتهم الجارية، أو أن يقدم لهم شيئا

ذلك يكون من القرض  الجاري، أو الوفاء للعميل؛ ألن خدمة ليس لها عالقة بفتح الحساب

 نفعاالذي جر 

 حساب الجاري.يجوز للمصرف أخذ رسوم على الخدمات السابقة املقدمة على ال( 4

 


