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 يعد اكتساب الشخص ) طبيعيا كان او معنويا ( صفة التاجر يقع على عاتقه مجموعة من االلتزامات تنظيم الحياة التجارية ودعم االئتمان :

 

 وبعدها ( 87) ص سك الدفاترمالتزام التاجر ب

 التجارية اهمية الدفاتر  -1

 تكتسب الدفاتر التجارية اهميتها في االحوال :

 التي قام بها التاجر  جميع العملياتبيان  -1

 للتاجر  المركز الماليبيان حقيقة  -2

 وسيلة لإلثبات امام القضاء  -3

  سحالة االفالس والصلح الواقي من االفاللها اهمية كبرى في  -4

 تقدير الضرائب وحساب الزكاةيعتمد عليها عند  -5

 مسك الدفاتر  / 1                

 

 

 اختيارية                                                      إلزامية 

      دفتر المسودة  -                         دفتر اليومية االصلي -1

  اية دفاتر اخرى -                                    دفتر الجرد  -2

 دفتر االستاذ -3

 

 

 

فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر ، وايضا مسحوباتة الشخصية ، وقيد المسحوبات مهم في حالة  : تقيد دفتر اليومية -1

 االفالس ، ويجوز ان يمسك إلى جوارة دفاتر يومية اخرى ساعدة 

التزامات 
التاجر

مسك 
الدفاتر 

التجارية 

القيد في
السجل 
التجاري 

القيد في
الغرفة 

التجارية 

من نظام الدفاتر التجارية يلزم التاجر مسك ثالث دفاتر املبينة في  1طبقا لنص م

 الشكل ) الالزامية (



 ميزانية يبين تفاصيل البضاعة لدى التاجر في اخر السنة الماية ، ويجب عدم الخلط بين اليومية وال : دفتر الجرد -2

لتجارية ا هر فية النتائج النهائية لحركة عناصر المشروعظ: ترحل إلية جميع العمليات المدونة في الدفاتر االخرى ، وت دفتر االستاذ -3

 ، ويستخرج من واقعة الميزانية ، وترحل إلية العمليات ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية .

  

 

 

 / انتظام الدفاتر 2

ي مجرد امساك الدفاتر ، بل اشترط القانون انتظامها وتكتب باللغة العربية ، وتكون مطابقة للنموذج الذي تحدده وزارة التجارة ، اليكف

 شطب او كشط او تحشير او فراغ او كتابة الحواشي ..الخ أيوتكون خالية من 

  سئول عنهم بصفتهم تابعين له ويكون بعلمة ورضاه ، مال الكتابة بخط يد التاجر ذاتة ، يمكن بيد احد مستخدمة ، وهو ماليشترط

 يثبت عكس ذلك 

 (2يمكن من خالل الحاسب اآللي )م 

 

 

 

 

 

 "  هام  "الثبات   دفاتر في ا/ حجية ال3

، إال اذا نقضها بدفاترة المنتظمة ، واذا  خصمة التاجرتكون البيانات الواردة بها حجة لصاحبها في مواجهة  حالة الدفاتر المنتظمة :

، وجب على المحكمة غض الطرف عن كالهما على بيانتهما  تناقضالمطابقة بينهما  كانت دفاتر كال التاجرين منتظمة ، واسفرت

 وتبحث على دليل اخر ويشترط لذلك :

 ان يكون النزاع بين تاجرين  (1

 ان يتعلق النزاع بعمل تجاري  (2

 ان تكون الدفاتر منتظمة  (3

 (91: بتوجية اليمين المتممة . )ص ضد غير التاجر

 :دفاتر في االثبات ضد التاجر لدور ا

 علية الن مايرد بها من بيانات وقيود تعتبر إقرار من التاجر واالصل ان االقرار حجة قاطعة على المقر دفاتر التاجر حجة االصل ان 

وال يهم ان يكون الطرف االخر تاجرا كما يستوى االمر اذا كان او غير منتظمة  تعتبر الدفاتر حجة على التاجر منتظمة كانت -

 النزاع مدنيا او تجاريا 

 ورد بالدفاتر متى كانت منتظمة ان يجزئ ماورد فيها من بيانات ويستبعد مايناقض دعواه اليجوز لمن يتمسك بما  -

 يجوز للتاجر الذي يتم االستناد الى دفاتره ان يثبت عدم صحة القيود الوارد بها بكافة طرق االثبات  -

 : توجد طريقتين الستخدام الدفاتر في االثبات 

نفسها او بناء على طلب الخصم ان تأمر التاجر بتقديم دفاترة الستخالص مايتعلق بالنزاع يجوز للمحكمة من تلقاء التقديم :  (1

 المعروض عليها بواسطتها او بواسطة خبير تعينة المحكمة 

تمكين الخصم من البحث في دفاتر التاجر للوصول إلى االدلة التي تثبت دعواة ، ونظرا لخطورة االجراء يكون في االطالع :  (2

 دة مثل االرث والقسمة واالفالس قضايا محد

 / جزاء عدم مسك الدفاتر التجارية 4

 يترتب على عدم مسك التاجر الدفاتر التجارية بالشروط التي بينها القانون وهي : 

 دفاتر واملراسالت عشر سنوات من تاريخ اقفال الدفتر وتاريخ تلقي املراسالت لفاظ باتمدة الا

 من نظام الدفاتر التجارية السعودي ( 1) دفتر الاستاذ من الدفاتر الالزامية طبقا لنص املادة  68عدل ص 

 هام 

شخصا طبيعيا او معنويا ( وتجاوز رأسماله ) امللتزمون بمسك الدفاتر كل من اكتسب صفة التاجر 

بة واليشترط وجود محل ل ( واليلزم معرفة الكتا2م –ق 1) ممادون ذلك  منهاريال ويعفى  111111

 ثابت للتاجر



 عدم مسك الدفاتر اصال  -أ

 اذا كانت غير منتظمة  -ب

 او ال تتناسب مع طبيعة نشاطه  -ت

 عدم االحتفاظ بها للمدة القانونية ) عشر سنوات ( -ث

 : جزاء مدني 

 التاجر من ميزة الصلح الواقي من االفالس  حرمان -

 تفقد قيمتها كدليل اثبات لكونها غير منتظمة  -

 تعرض التاجر للتقدير الجزافي للضريبة  -

 : جزاء جنائي 

  او بالتقصيربالتدليس لاير ، وفي حالة إفالس التاجر يعتبر مفلساً  50000لاير وال تزيد عن  5000غرامة التقل عن 

 

                                                             ********* 

 

 / توتاا الشمري تلخيص 


