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تعريف الحساب الجاري

 تع���رف الم���ادة )388( م���ن القان���ون التج���اري الكويت���ي 
الحساب الجاري بأنه:

»عق���د يتف���ق بمقتض���اه ش���خصان عل���ى أن يقي���دا في 
حس���اب، ع���ن طري���ق مدفوع���ات متبادل���ة ومتداخل���ة، 
الدي���ون الناش���ئة ع���ن العمليات التي تت���م بينهما من 
تس���ليم نقود أو أم���وال أو أوراق تجاري���ة قابلة للتمليك 
وغيرها، وأن يس���تعيضا عن تس���وية هذه الديون، كل 
دفع���ة على ح���دة، بتس���وية نهائية ينت���ج عنها رصيد 

الحساب عند قفله«.

ويتض���ح من هذا التعريف أنه ال يش���ترط في الحس���اب 
الجاري بالضرورة أن يكون أحد طرفيه بنكا، بل يجوز أن 
يكون مفتوحًا بين ش���خصين من غي���ر البنوك، أو بين 
بنك وغير بنك أو بين بنكين، وأن الغالب أن يكون أحد 

طرفيه بنكا، ونستنتج من التعريف: 

	•أن هن���اك ش���خصين تربطهم���ا عالق���ات متش���ابكة 
وبينهما معامالت متتابعة من طبيعة واحدة.

	•أن العالقة بين الش���خصين عالقة تعاقدية أساس���ها 
عقد رضائي ملزم للجانبين.

	•أن طرفي الحساب ال يصفيان معامالتهما أوال بأول إنما 
يتركان مفردات هذه المعامالت تتعاقب داخل الحساب.

	•أن رصيد الحس���اب عن���د إقفاله هو ال���ذي يكون محال 
للتسوية بين طرفي العقد.

كم���ا يس���تنتج م���ن ه���ذا التعري���ف ومن طريق���ة عمل 
الحس���اب السبب في تسميته حس���ابًا جاريًا ألن القيود 
تسجل فيه على التوالي، وهو ُمعد الستقبال عمليات 
كثي���رة متعاقب���ة، وه���ذه العملي���ات تفقد اس���تقاللها 

لتصبح مجرد مفردات دائنة أو مدينة في الحساب.

طريقة عمل الحساب الجاري

يعتبر الحس���اب الج���اري من أكثر الحس���ابات المصرفية 
ش���يوعًا لدى البنوك، وه���و نتيجة إيداع العميل دفعات 
نقدية في الحس���اب أو غيرها من اإليداعات مثل تحويل 
راتبه إلى الحساب عن طريق جهة عمله، أو فتح اعتماد 
من البنك بمبلغ معين يسحب منه تباًعا. ويتم السحب 
غالبا بواس���طة الشيكات التي يصدرها البنك للعميل 
بن���اًء على طلبه ويق���وم العميل بتحريره���ا لصالحه أو 
باسم مستفيد آخر للصرف من البنك، وكذلك السحب 
بواس���طة أوامر الدفع التي يصدره���ا العميل إلى بنكه 
أو بناًء على تعليمات مس���تديمة أو الس���حب بواسطة 

بطاقة السحب اآللي.

تفت���ح البنوك الحس���ابات الجاري���ة لجمي���ع العمالء دون 
اس���تثناء وفقًا للشروط المقررة بعد التحقق من جدية 
العمي���ل في اس���تخدام الحس���اب. وقد تش���ترط بعض 
البنوك ح���دًا أدنى من اإليداعات لفتح الحس���اب الجاري، 
كما يمكن أن يفتح الحس���اب دون إي���داع أي مبالغ وفقًا 

للسياسة المقررة لكل بنك. 

والحس���اب الجاري يس���فر عادة ع���ن رصيد دائ���ن والذي 
يعتب���ر نتاج���ا لعملي���ات اإلي���داع والس���حب وال يس���مح 
للعمي���ل بالس���حب إال في ح���دود الرصي���د الدائن، وقد 
يتم الس���حب بالتجاوز عن الرصي���د الدائن وفقًا لالتفاق 
الذي يبرم بين البنك والعميل وذلك في حالة التصريح 
له بتس���هيالت للسحب على المكشوف ووفقًا للحدود 
والش���روط المتفق عليها، حيث يتم احتس���اب الفائدة 
المدين���ة عل���ى الرصيد اليوم���ي المدين وقي���د الفائدة 
المس���تحقة على حس���اب العميل كل ثالث شهور )في 
نهاية كل من مارس، يونيو، سبتمبر، ديسمبر( أو عند 
إقفال الحس���اب إذا أقفل قبل موع���د قيد الفائدة على 

الحساب ووفقًا لسعر الفائدة المقرر.

وال يتم دفع فائدة بواس���طة البنك على رصيد الحساب 

الدائن ما لم يتم االتفاق على خالف ذلك ويعتبر ذلك من 
قبيل االستثناء، وقد يتم تحصيل بعض الرسوم على 
ما يق���دم للعميل من خدم���ات وفقًا لتعرف���ة الخدمات 
المصرفية المعمول بها مثل الرسم المقرر على إصدار 
دفاتر الش���يكات أو على التعليمات المس���تديمة، وغير 

ذلك من الخدمات المتعلقة بالحساب الجاري.

كم���ا تش���جع البنوك التعامل بالحس���اب الج���اري وزيادة 
اإليداع���ات به نظرًا لضآلة تكلفة التش���غيل حيث ال يتم 
دفع فائ���دة على أرصدة الحس���ابات الجارية الدائنة، كما 
يتم استخدامها إلجراء العديد من العمليات المصرفية 

ال سيما تلك التي تفتح ألغراض تجارية.

أنواع الحسابات الجارية

1 - وفقًا لنوع العميل:

- حساب فردي

- حساب مشترك

- حساب )منظمة، هيئة، مؤسسة، شركة، وغيرها(

إن عمالء الحس���ابات الجارية هم من جميع الفئات، حيث 
يتم فتح الحس���اب للعميل الفرد، المؤسسات الفردية، 
الحس���ابات المش���تركة، ش���ركات األش���خاص، ش���ركات 
األموال، الش���ركات ذات المسئولية المحدودة، النقابات، 
الجمعيات، االتحادات، الوزارات والهيئات الحكومية...الخ.
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2 - وفقًا لطبيعة رصيد العميل:

- حسابات جارية مدينة

أي أن البنك يبدأ إنش���اء الحساب بفتح اعتماد مصرفي 
بسلفة للعميل )بضمانات معينة(.

- حسابات جارية دائنة

أي أن العميل يبدأ إنش���اء الحس���اب بإيداع مبلغ معين 
لدى البنوك. 

وف���ي حال ذكر حس���ابات جارية م���ن دون تمييزها فإنه 
يقص���د به���ا الحس���ابات الجاري���ة الدائنة، أما الحس���ابات 

الجارية المدينة فال بد من تمييزها صراحة.

كما يتم فتح الحس���اب الجاري بالدين���ار الكويتي أو بأي 
من العم���الت األجنبية الرئيس���ية، ويج���وز للعميل فتح 

أكثر من حس���اب جاري باس���مه ب���ذات العملة أو بعمالت 
مختلفة ويتم إصدار كش���ف حساب إلى العميل بصفة 
دورية وفقًا الحتياجاته، وبما يساعده على الوقوف على 
تفاصيل معامالته مع البنك خالل الفترة التي يتضمنها 

كشف الحساب.

شروط فتح الحساب الجاري

يج���وز فت���ح الحس���اب الج���اري للش���خص الطبيع���ي أو 
الشخص المعنوي وفقًا للشروط التالية:

أ( الشخص الطبيعي:

- أن يك���ون الش���خص رش���يدًا، أي بل���غ س���ن الواح���د 
وعشرون عامًا، كامل األهلية، وحسن السمعة.

- يفض���ل أن يك���ون معروفا للبن���ك أو يقدم عن طريق 
أحد العمالء المعروفين للبنك.

- إذا كان الشخص أميًا فإنه يتم الحصول على توقيعه 
أو بصمة إبهام اليد على نموذج فتح الحساب ونموذج 
التوقي���ع مصحوب���ا ببيان���ات البطاق���ة المدني���ة أو جواز 

السفر ويتم ذلك بمعرفة الموظف المسئول بالبنك.

ب( الشخص المعنوي:

يقص���د بالش���خص المعنوي الش���ركات والمؤسس���ات 
والهيئات وما في حكمها. ويتعين عند فتح الحس���اب 
والش���ركات  المح���دودة  المس���ؤولية  ذات  للش���ركات 

المساهمة تقديم المستندات التالية:

1 - نس���خة م���ن عق���د تأس���يس الش���ركة وأي عق���ود 
تتعلق بتعديل عقد التأس���يس والذي يتضمن أسماء 
االقت���راض  ب���إدارة وفت���ح الحس���ابات وح���ق  المخولي���ن 

والرهن.

2 - نسخة من النظام األساسي للشركة والذي يتضمن 
األحكام التفصيلية إلدارة الشركة.

3 - ش���هادة بأس���ماء رئي���س مجل���س اإلدارة وجمي���ع 
األعضاء في المجلس.

4 - نسخة عن شهادة القيد في السجل التجاري.

5 - نسخة عن شهادة القيد في غرفة التجارة والصناعة.

6 - أية مستندات أخرى أو توكيالت معتمدة.

وفيما يتعلق بش���ركات األشخاص فإنه يتعين أن يقوم 
الش���ركاء أو وكالؤهم المخولين بفتح الحساب بالبنك 
بتوقي���ع نم���وذج فت���ح الحس���اب وأن يقوم���وا بتحدي���د 
المخولي���ن بإدارة الحس���اب وصالحياته���م باإلضافة إلى 

تقديم المستندات المؤيدة.

أم���ا الجمعي���ات التعاوني���ة، اللج���ان النقابي���ة، الن���وادي 
وغيره���ا، فإنه يتعين تقديم خطاب من رئيس مجلس 
اإلدارة أو العض���و المنت���دب أو الش���خص المخ���ول بفتح 
الحس���اب عل���ى أن يت���م اعتم���اد تل���ك التعليم���ات م���ن 
الجه���ة اإلداري���ة المختصة م���ع تحديد المخولي���ن بإدارة 

الحس���اب وصالحياته���م. وفيم���ا يخص أصح���اب المهن 
يجب تقديم نس���خة من ترخيص مزاولة المهنة الصادر 
م���ن وزارة التجارة. ه���ذا، ويتم اس���تيفاء وتوقيع نموذج 
فتح الحساب وش���روطه، وبطاقات توقيع المخولين مع 

تحديد الصالحيات المخولة لكل منهم.

أنواع العمليات في الحساب الجاري

تنقس���م العمليات الت���ي تحدث في البن���ك وتؤثر على 
الحساب الجاري إلى عدة أنواع هي:

1( اإليداع )اإلضافة(:

يمكن اإليداع في الحس���اب الج���اري بإحدى الصور الثالثة 
التالية:

- إيداع نقدي: عن���د قيام العمالء بإيداع أي مبالغ نقدية 
في حسابهم الجاري. 

- إي���داع بش���يكات داخلي���ة )تحويالت داخلية(: الش���يك 
الداخلي عبارة عن شيك مسحوب على عميل له حساب 
في البنك لصالح عميل آخر له حس���اب في نفس البنك 
ونف���س الفرع أي أن الس���احب والمس���حوب عليه عمالء 

لنفس البنك ونفس الفرع. 

-إيداع بش���يكات خارجية )مس���حوبة عل���ى عمالء بنوك 
أخرى(: الشيك الخارجي في حالة اإليداع يكون مسحوبا 
عل���ى عميل له حس���اب في بنك آخر لصال���ح عميل في 
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البن���ك أي أن الس���احب عميل للبنك والمس���حوب عليه 
عميل لبنك آخر وهنا يتطلب األمر إرسال هذه الشيكات 

إلى غرفة المقاصة. 

2( السحب )الخصم(:

ق���د يتم الس���حب م���ن الحس���اب الج���اري بإح���دى الصور 
التالية:

- س���حب نق���دي: عن���د قيام العمي���ل بس���حب أي مبالغ 
نقدية من حس���ابه الجاري س���واء بش���يك أو بأمر دفع أو 

باستخدام بطاقة الصراف اآللي. 

- س���حب بش���يكات داخلية )تحويالت داخلية(: السحب 
بش���يكات داخلي���ة يعتب���ر الوج���ه اآلخ���ر لعملي���ة اإليداع 
بش���يكات داخلي���ة، ولذلك في حالة وج���ود عملية إيداع 
بش���يكات داخلي���ة وعملي���ة س���حب بش���يكات داخلي���ة 
بنف���س المقدار وفي نفس الفت���رة يجرى لها قيد واحد 
فق���ط ألنهم���ا يمثالن إي���داع بالنس���بة لعميل وس���حب 
بالنس���بة لعميل آخر ولكنهما بالنس���بة للبنك عملية 
واحدة تتمثل في التحويل من شخص إلى شخص آخر.

3( التحويل المالي للحسابات داخل البنك أو خارجه.

4( إثبات الفوائد المدينة والعموالت.

الفوائد العملية للحساب الجاري

تتعدد الفوائد العملية للحس���اب الجاري، إال أن أهم تلك 

الفوائد تكمن فيما يلي:

	••حف���ظ أم���وال العمي���ل الت���ي قد تتعرض للس���رقة أو 
غيره���ا من األخط���ار لو لم يت���م إيداعها ف���ي البنك ألن 

البنك مسئول وأمين على هذه األموال.

	•تيس���ير الت���داول، حي���ث يس���تعاض عن نق���ل النقود 
والتعام���ل به���ا بموج���ب الش���يكات أو بواس���طة أوامر 

الدفع التي يصدرها العميل إلى مصرفه.

	•توس���يع نط���اق التس���ويات والمقاص���ة بي���ن أصح���اب 
الحسابات الجارية فيما بينهم، أو بينهم وبين البنوك، 
كذلك بين البنوك بعضها البعض عن طريق الشيكات 
وأوامر الدفع وإجراء التحويالت بين الحسابات المختلفة، 
األم���ر ال���ذي أدى إل���ى تطوير نظ���م المدفوعات بش���كل 

ميسر ومأمون وانحسار التعامل النقدي.

	•زي���ادة التدفق���ات المالي���ة ف���ي البنوك وبالتال���ي زيادة 
قدرتها على خلق النقود )االئتمان(، حيث يتم اس���تثمار 
بع���ض األم���وال المودعة في الحس���اب الج���اري لمنفعة 

البنوك.

	•ينطوي التعامل بالحساب الجاري على صورة من صورة 
االئتمان، حيث يتم سداد قيمة الشيك للمستفيد بعد 
فترة من الوقت تبدأ من وقت إبرام التعاقد بين العميل 
والمستفيد وإصدار الشيكات أو أوامر الدفع حتى وقت 
قيام المس���تفيد بتقديم الش���يك للبنك لصرف قيمته 

وخصم القيمة من الحساب.

	•يوفر الحس���اب الجاري وس���يلة فعال���ة لضمان الحقوق 
وإثبات س���داد االلتزامات عن طريق إثب���ات ذلك بالقيود 

المحاسبية التي تتضمنها كشوف الحسابات.

تنظي���م  للمتعاملي���ن  الجاري���ة  الحس���ابات  تحق���ق  •	
حس���اباتهم ومعامالته���م المالي���ة، حي���ث تق���دم لهم 
كش���وف حس���ابات دورية منظمة تش���تمل عل���ى كافة 
القي���ود المحاس���بية التي تعك���س حرك���ة معامالتهم 
تل���ك  إج���راء  ع���ن  النات���ج  وتواري���خ حدوثه���ا والرصي���د 

المعامالت.

إقفال الحساب الجاري

تضمن���ت الم���ادة )399( م���ن القان���ون التج���اري الكويتي 
قواع���د إقف���ال الحس���اب، فنصت عل���ى أن���ه »إذا حددت 
مدة لقفل الحس���اب أقفل بانتهائها ويجوز إقفاله قبل 
انته���اء هذه الم���دة باتف���اق الطرفين. أم���ا إذا لم تحدد 
مدة للحساب الجاري جاز إقفاله في كل وقت بإرادة أحد 
الطرفين، وفي جميع األحوال يقفل الحساب بوفاة أحد 

الطرفين أو بفقدانه األهلية أو بإفالسه«.

كم���ا درج���ت البن���وك عل���ى إقفال الحس���اب الج���اري من 
جانبه���ا ف���ي حالة إس���اءة العميل اس���تخدام الحس���اب 
بإص���دار ش���يكات على الحس���اب دون توف���ر رصيد كاف 
لتغطيته���ا رغم تكرار إنذاره لمراعاة العمل على توفير 
مقاب���ل الوف���اء قبل إصدار الش���يكات، كذل���ك في حالة 


