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 الودائع والحسابات الجارية الدائنة

 

 أوالً: الحسابات الجارية الدائنة:

يعرف الحساب الجاري الدائن بأنه عقد ينشأ بين العميل ) شخص طبيعي أو اعتباري( 
والمصرف، حيث يقوم العميل بمقتضاه بإيداع مبالغ تحت الطلب في حساب خاص به لدى 

اً أو بموجب شكات أو أذونات صرف معينة يوقع المصرف، ويكون له الحق في السحب منه نقد
عليها العميل بمجرد االطالع طالما كان رصيد الحساب يسمح بالسحب، وال تعطي المصارف 

 عادةً فوائد عن هذه الحسابات، وفي بعض الحاالت تكون الفائدة منخفضة.

ذا القسم ويشكل قسم الحسابات الجارية قسم حيوي من أقسام المصرف لوجود عالقة بين ه
واألقسام األخرى في المصرف، مما يساعد في زيادة فغالية الخدمات والتسهيالت التي يقدمها 

 المصرف من جهة، وتسهيل معامالت عمالء المصرف من جهة أخرى.

ويقوم المصرف بخصم مبالغ من عمالئه مقابل مصاريف فتح الحساب مثل مصاريف البريد 
كما أنه في نهاية كل فترة معينة يرسل المصرف كشف  ودفاتر الشكات والعموالت األخرى،

لعمالئه يوضح فيه المبالغ المودعة والمسحوبة ومقدار المصاريف والعمولة والفوائد خالل هذه 
 الفترة، وكذلك يتضمن الرصيد المتقي للعميل من أجل مراجعته وتدقيقه.

دائن وهو حساب جاري  ويحق لعمالء المصرف فتح حساب جاري دائن بالعمالت األجنبية،
يمكن ة، و االعتباريمن هذا الحساب األسماء الشخصية و ويستفيد وبفائدة تحدد نسبتها بشكل دوري 

 فتح هذه الحسابات بأي عملة عربية أو أجنبية . 
يتتم الستتحب متن الحستتابات الجاريتة الدائنتتة بواستطة الشتتيكات، حيتث يستتلم المصترف لعميلتته صتتاحب 

لتدفع متا لتم يكتن صتالحاً ل بتر الشتيك أداة وفتاء مباشتر منتذ هصتداره، يكتونيعتو الحساب دفتر شيكات،
 .هناك مانع قانوني

 عمليات قسم الحسابات الجارية الدائنة:

 تقسم عمليات قسم الحسابات الجارية من الناحية المحاسبية إلى أربعة أنواع، هي:

 عمليات اإليداع -2

 عمليات السحب -1

 عمليات التحويل -3

 لفوائد والمصاريفحساب ا -4

 عمليات اإليداع: -أولا 

 :األشكال التاليةعمليات اإليداع عادة أحد تأخذ 

  اإليداع النقدي: -أ
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يتمثل باألموال أو المبالغ المودعة نقدًا بالحسابات الجارية الدائنة، حيث تكون قسيمة اإليداع 
 الي:هي المستند األساسي في هذه العملية، وتسجل محاسبيًا بالشكل الت

 من حـ / الصندوق ××××           

       ×××× 

 

 إلى حـ / الحسابات الجارية الدائنة

 الحسابات الجارية الدائنةإيداع نقدي في 

 اإليداع بالشيكات: -ب

حيث يقدم العميل للمصرف شكات مسحوبة على أشخاص آخرين، ويطلب من المصرف 
 تحصيلها وإضافتها لحسابه الجاري لديه.

 :بالنسبة للشكات المودعة للتحصيل بين ثالث حاالت هنا ونميز

 :) شيكات المقاصة(شكات مسحوبة على عمالء لنفس المصرف -

بعد التأكد من سالمة الشك يتم تحويل المبلغ من حساب الساحب إلى حساب المستفيد 
يكون و المقدم والتأكد من أن رصيد حساب المسحوب عليه كافي لسداد قيمة هذا الشك،

 د:القي

 «المحول» من حـ/حساب جاري دائن××××           
 «المستفيد» حساب جاري دائنإلى حـ /  ××××

 تحويل بين الحسابات الجارية الدائنة

 شكات مسحوبة على عمالء لفروع المصرف: -

القيمة  يضيف المصرف قيمة الشيك لحساب عميله صاحب الحساب الجاري، كما يضيف
، ويفضل توسيط حساب شات برسم التحصيل، وتجرى القيود في لحسابه الجاري لدى الفرع

 دفتر اليومية بالشكل التالي:

 عندما يقوم فرع المستفيد بإرسال الشك لفرع المحول يكون القيد:

 ح ج«/المحول»من حـ/فرع ××××            
 إلى حـ / شيكات برسم التحصيل ××××

 ساب الجاري لدى الفرعتسجيل قيمة الشيك في الح                  
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م خصم قيمة الشيك من حساب وتيوجد للمحول رصيد كافي  هأن وعندما يصل إشعار من الفرع
المحول، يضاف صافي قيمة الشك للحساب الجاري الدائن للمستفيد بعد اقتطاع العمولة 

 المستحقة للمصرف مقابل تحصيل الشكات.

 من حـ/شكات برسم التحصيل××××            
 إلى مذكورين: ××××

 «المستفيد»حـ / حسابات جارية دائنة 
 حـ/ عمولة تحصيل

 واثبات العمولة إضافة قيمة الشيك في لحساب المستفيد                     

ل رصيد كافي في فرع  ِ المصرف يتم إخبار المستفيد بذلك، ويتم إلغاء  أما إذا لم يكن للمحًو
 عملية التحويل، ويثبت ذلك بالقيد:

 من حـ/ شكات برسم التحصيل××××               

 ح ج«/المحول»إلى حـ/ فرع ××××                                         

 إلغاء عملية تحويل الشك رقم.......

 شكات مسحوبة على عمالء مصارف أخرى: -

تم وت شكات برسم التحصيل تحصيل شكات مسحوبة على مصارف أخرى يتم توسيط حساب عند
إذا كان لدى المصرف حساب جاري للمصرف  التسوية من خالل الحساب الجاري للمصرف

 اآلخر وإال فعن طريق غرفة المقاصة ويكون القيد:

 من حـ/المصرف..../ح ج××××            
 من حـ/غرفة المقاصةأو: ××××        

 شكات برسم التحصيلإلى حـ /  ××××
 جاري للمصرفتسجيل قيمة الشك في الحساب ال

ل:وعندما   ِ  يصل إشعار من المصرف يفيد بأنه تم خصم المبلغ من حساب المحًو

 من حـ/ شكات برسم التحصيل××××                   

 إلى مذكورين:                                                     

 «المستفيد»جارية دائنة حسابات حـ/ ××××                                             

 حـ/ عمولة تحصيل××××                                
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 إضافة قيمة الشك في حساب المستفيد واثبات العمولة

 اإليداع بموجب قيد تسوية: -جـ

تتم هذه الطريقة لإليداع إما بناًء على طلب العميل أو إلثبات مبالغ مترتبة على المصرف 
 الحسابات الجارية الدائنة.ألحد من عمالئه أصحاب 

وهنا يطلب أحد عمالء المصرف إيداع المبالغ المستحقة له نتيجة معامالت مصرفية في 
ه   ِ أقسام المصرف األخرى، مثاًل من الممكن أن يطلب العميل إيداع قيمة سند تجاري حصًل

دها المصرف المبالغ التي ير المصرف لصالحه في حسابه الجاري الدائن أو يطلب العميل إيداع 
نقدية لقاء كفاالت منتهية في حسابه الجاري الدائن، ويتم إثبات ذلك بالقيد التأمينات إليه من ال

 التالي:

 من حـ/ محصلة التسديد××××           

 أو من حـ/ تأمينات نقدية لقاء كفاالت××××       

 ة الدائنةإلى حـ/ الحسابات الجاري××××                                    

 إيداع المبالغ المستحقة للعميل في حسابه الجاري الدائن

 :السحبعمليات  -ثانياا 

 الجارية الدائنة بإحدى الطرق التالية:يقوم العمالء بسحب مبالغ من حساباتهم 

يتم السحب النقدي من خالل طلب العميل مبالغ نقدية من حسابه وذلك إما بموجب شك من 
إيصاالت يوقع عليها، وبعد أن يتأكد الموظف المختص من توافر دفتر شكاته أو بموجب 

الشروط الشكلية والموضوعية وتوافر رصيد كافي في حساب الساحب، ويتم إثبات عملية السحب 
 بالقيد التالي:

 السحب النقدي: -أ

 من حـ/حسابات جارية دائنة       ×××× 

       ×××× 

 

 إلى حـ / الصندوق 

 بات الجارية الدائنةالحسادي من سحب نق

 بالشكات:السحب  -ب
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تحويل مبلغ معين بموجب  قد يطلب أحد عمالء المصرف ممن لديهم حسابات جارية دائنة
 :حسب المستفيد من الشك نميز بين ثالث حاالتشك لصالح مستفيد، وهنا 

 نفس المصرف:قد يكون المستفيد له حساب جاري في  -

 يكون القيد:

 «المحول» اب جاري دائنمن حـ/حس××××        
 «المستفيد» حساب جاري دائن إلى حـ / ××××

 تحويل بين الحسابات الجارية الدائنة

 فروع المصرف أو مصارف أخرى:أو المستفيد لديه حساب جاري في  -

وفي هذه الحالة يصدر إشعار اإلضافة باسم الفرع أو المصرف اآلخر وليس باسم 
 د:المستفيد، ويكون القي

 «المحول» من حـ/حساب جاري دائن        ×××× 

       ×××× 

 

 إلى حـ / فرع المستفيد /ح ج

 ويمكن توسيط حساب شكات برسم التحصيل.

 السحب بموجب قيد تسوية: -جـ

في هذه الحالة تتم عملية السحب من الحساب الجاري الدائن للعميل بسبب استحقاق مبالغ 
فية أخرى، مثل تحصيل المصرف قيمة سند تجاري للمصرف على العميل نتيجة عمليات مصر 

مسحوب على أحد عمالئه أو استيفاء تأمينات اعتمادات مستندية مفتوحة بناء على طلب 
 العميل، ويتم التسجيل بالقيد:

 من حـ/ الحسابات الجارية الدائنة××××             

 دإلى حـ/ محصلة التسدي××××                                   

 أو إلى حـ/ تأمينات اعتمادات مستندية××××                                

 خصم المبالغ المستحقة على العميل من حسابه الجاري الدائن

 التحويل بين الحسابات: -ثالثاا 
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طلب إذا مثاًل يستطيع العميل أن يطلب من المصريف تحويل مبالغ معينة من حساب آلخر ف
إلى حسابه الجاري  12222حول الوديعة ألجل البالغة قيمتهاأحد العمالء من المصرف أن ي
 الدائن لدى المصرف يكون القيد:

 من حـ / الودائع ألجل                12222
 إلى حـ / حسابات جارية دائنة 12222      

 تحويل من الودائع ألجل إلى الحساب الجاري الدائن بتاريخ...

 حساب الفوائد والمصاريف: -رابعاا 

ال تحتسب المصارف عادًة فوائد لصالح الحسابات الجارية الدائنة باعتبارها من الخدمات 
 المصرفية المقدمة لعمالء المصرف.

أما المصاريف التي يتكبدها المصرف نتيجة تقديمه هذه الخدمة لعمالئه فيقوم المصرف 
 ةبخصمها من الحسابات الجارية الدائن

 من حـ/ الحسابات الجارية الدائنة××××                

 إلى حـ/ المصاريف )حسب نوعها(××××                                    

 خصم المصاريف من الحسابات الجارية الدائنة

 ثانياا: الودائع:

لتمويل تعتبر الودائع من أهم مصادر التمويل لدى المصرف ألنها تغذيه بالسيولة الالزمة 
توظيفات المصرف واستثماراته، حيث يحق للمصرف التصرف فيها كما يشاء، لكنها تبقى التزامًا 
على المصرف تجاه أصحابها ويجب أن يردها إليهم متى طلبوها أو عند انتهاء أجلها المحدد 

 ووفقًا لالتفاق بين المصرف والمودعين.

األشخاص الطبيعيون واالعتباريون بإيداعها ويمكن تعريف الودائع بأنها: األموال التي يقوم 
ص ألجل معين وبفائدة معينة يحددها المصرف أو تحدد بموجب لدى البنوك في حساب خا

، وقد تكون هذه الودائع بالعملة المحلية أو بالعمالت تعليمات يصدرها المصرف المركزي 
 األجنبية.

 :أنـــواع الودائـــع 

 ئيسية التالية:تقسم الودائع إلى األنواع الر 
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هي حسابات يفتحها العمالء بقصد ودائع غير محددة بفترة زمنية و الودائع تحت الطلب:   -2
استيعاب أعمالهم اليومية من قبض وصرف ومقاصة، ويتم اإليداع فيها والسحب منها بحرية تامة 

ارف تدفع وبواسطة الشكات عادة وال تدفع المصارف في العادة فائدة عليها إال أن بعض المص
 فوائد بأسعار منخفضة.

وتشبه الودائع تحت الطلب في طبيعتها الحسابات الجارية الدائنة، لكنها أقل حركة أي أن 
عمليات السحب واإليداع من الودائع تحت الطلب تتم بأوقات متباعدة نسبيًا، أما الحسابات 

 .الجارية الدائنة فتتميز بتكرار عمليات السحب واإليداع بشكل أكبر

الودائع ألجل: هي المبالغ المجمدة والتي تودع لمدة تزيد عن شهر وغالبًا ما تكون المدة   -1
ال يجوز كسر الوديعة قبل ستة أشهر أو سنة كاملة أو أكثر من سنة حسب االتفاق مع العميل، و 

 أو ال تحسب استحقاقها وإذا حصل ذلك تحسب للوديعة المكسورة فائدة الحساب الجاري العادي
، ويتقاضى المودع فائدًة مرتفعًة نسبيًا على هذا النوع من الودائع وتزداد معدالت عليها أي فائدة

فائدة هذه الودائع بازدياد مدة الوديعة ومبلغها، وعند استحقاق هذه الوديعة يقوم المصرف 
 بتحويلها إلى وديعة تحت الطلب إذا لم يقم صاحب الوديعة بسحبها أو تجديدها.

م فائدة الوديعة عند استحقاقها وتجديدها إلى الوديعة نفسها أو يمكن قيدها في يمكن ضو 
  الحساب الجاري الدائن للمستفيد بناء على طلب المستفيد .

نها تتمتع بفترة ثبات كما تعتبر هذه الودائع من المصادر الهامة للتمويل لدى المصرف أل
 ل فترة اإليداع.نسبي أطول ويستطيع المصرف التصرف بها بحرية خال

الودائع بإشعار: هي الودائع التي ال يجوز سحبها إال بعد أن يخطر المودع البنك بأنه   -3
يريد سحب وديعته وذلك قبل السحب بمدة معينة متفق عليها مسبقًا، ويتقاضى أصحاب هذا 

 جل.النوع من الودائع فوائد على ودائعهم بمعدالت تقارب معدالت الفوائد على الودائع أل

ودائع التوفير: هي الودائع التي يكون مصدرها في الغالب صغار المودعين لتشجيعهم  -4
على االدخار مقابل فائدة معينة تدفع للمودع في نهاية شهري حزيران وكانون األول من كل 
سنة، ويحق للعميل اإليداع في أي وقت يشاء والسحب ال يتم بشيكات وإنما بموجب أمر دفع 

تر التوفير الذي يسلمه البنك لكل مودع، ويسجل فيه مبالغ اإليداعات والمسحوبات وإبراز دف
 والفوائد وتجري عملية الترصيد باستمرار.

 المعالجة المحاسبية للودائع بأنواعها:
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 عمليات اإليداع: -أ

يتم إثبات المبالغ في حسابات الودائع المختلفة في دفتر يومية قسم الودائع، كما يقوم قسم 
لودائع في نهاية كل فترة معينة بإعداد كشف إجمالي بالودائع التي تمت ويرسله إلى قسم ا

الحسابات العامة بالمصرف ليقوم بإثباتها بقيد إجمالي في اليومية العامة، ويتم إثبات المبالغ 
 المودعة بالقيد التالي:

 من حـ/ الصندوق ××××            

 إلى حـ/ الودائع ألجل       ××××                            

 أو إلى حـ/ الودائع بإخطار××××                                

 أو إلى حـ/ ودائع التوفير××××                               

 اإليداعات النقدية في حسابات الودائع

 عمليات السحب: -ب

القسم بموجب مستندات السحب،  يثبت قسم الودائع المبالغ المسحوبة من الودائع في يومية
وفي نهاية كل فترة معينة يقوم القسم بإعداد كشف إجمالي بالمسحوبات ويرسلها إلى قسم 

 عامة ليتم إثباتها في اليومية العامة للمصرف.الحسابات ال

 ويتم إثبات المبالغ المسحوبة بالقيد التالي:

 من حـ/ الودائع ألجل××××           

 ن حـ/ ودائع التوفيرأو م××××       

 إلى حـ/ الصندوق ××××                                        

 اثبات المسحوبات النقدية من الودائع

 ومن الممكن أن يطلب العميل تحويل وديعته إلى حسابه الجاري الدائن.

 :لودائعالمستحقة لحسابات ا احتســـاب الفوائـــد
الحسابات الجارية الدائنة من فوائد هي بالنسبة للمصرف  أحياناً تستفيد الودائع بكافة أشكالها و 

نفقات استثمار، ويتم احتساب الفوائد بصورة دورية وتضاف عند استحقاقها فقط لحسابات 
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أصحابها أو يتم دفعها لهم نقدًا إذا رغبوا بذلك وتخضع هذه الفوائد لضريبة ريع رؤوس األموال 
 مؤقتة ريثما يتم دفعها إلى خزينة الدولة. المتداولة التي تحجز في حسابات

من اليوم التالي لتاريخ اإليداع مع عدم « عدا ودائع التوفير»وتحتسب الفائدة على الودائع 
 أحقية صاحب الحساب بالفائدة ليوم السحب ويوم التحويل من حساب آخر.

 الوديعة. أما الودائع ألجل فتضاف الفوائد حسب أجل

توفير تحتسب الفائدة من تاريخ أول الشهر الذي يلي تاريخ اإليداع وتوقف وبالنسبة لودائع ال
الفائدة على الوديعة اعتبارًا من أول الشهر الذي تمَّ السحب منه ويسلم المصرف لكل مودع دفتر 
توفير يسجل فيه المبالغ باإليداعات وفوائدها وكذلك المسحوبات وتجري عملية الترصيد 

 باستمرار.

ارف عادًة بتشكيل مؤونات شهرية للفوائد على الحسابات الجارية الدائنة والودائع، وتقوم المص
وذلك من أجل معرفة نتيجة استثمارها الشهري بشكل تقريبي. وتحتسب هذه المؤونة على أساس 

 حسابات الجارية الدائنة والودائع. تطبيق معدل فائدة وسطي لمجموع أرصدة ال

 الحالتين بالشكل التالي:ويتم التسجيل المحاسبي وفق 

 يقوم المصرف بتشكيل مؤونة شهريةحالة تشكيل مؤونات شهرية: -أ

 ......من حـ/فوائد ودائع ××××             
 .......إلى حـ / مؤونة فوائد ودائع  ××××

 ...تشكيل مؤونة بالفوائد عن شهر

لمستحقة في حسابات وعند استحقاق الفوائد ألصحابها يقوم المصرف بتسجيل الفوائد ا
أصحابها أو يتم تسديدها إليهم نقدًا بعد اقتطاع ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة التي تحجز 

 في حساب مؤقت ريثما يتم دفعها للجهات المختصة، ويكون القيد:

 حـ / مؤونة فوائد ودائع ......من ××××         
 إلى مذكورين 

 .......ئع حـ / ودا     ××××
 حـ / ضريبة ريع رؤوس األموال المتداولة     ××××

 تسجيل الفوائد في حسابات أصحابها
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وفي نهاية كل فترة محاسبية يحمل حساب األرباح والخسائر بما يخصها من قيمة فوائد 
 الودائع:

 من حـ/ األرباح والخسائر××××         

 ودائع......... إلى حـ/ فوائد××××                                    

 إقفال حساب فوائد الودائع

 

 حالة عدم تشكيل مؤونات: -ب

 أو تدفع لهم نقدًا.مباشرة إلى حسابات أصحابها عند استحقاقها تضاف الفوائد 

 فوائد ودائع .......من حـ/××××            
 إلى مذكورين 

  دائع .........حـ / و   ××××
 وال المتداولةحـ / ضريبة ريع رؤوس األم  ××××

 تسجيل الفوائد ألصحابها
 

 ويتم تحميل حساب األرباح والخسائر في نهاية الفترة المحاسبية بالفوائد التي تخص هذه الفترة.


