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 آثار اكتساب صفة التاجر

كتساب الشخص لصفة تاجر خضوعه ملجموعة من االلتزامات األخالقية يترتب على ا

 ومن هذه االلتزامات : ، والقانونية

 ،و الصدق في المعاملة،حسن السلوكو  الوفاء بالوعد،و  األمانةو  االلتزام بمبادئ الشرف

المواد  ) التفالسو  االنضباط بأداء الديون في تاريخ استحقاقها تحت طائلة مساطر المعالجةو 

االلتزام بعدم المنافسة غير و  من المدونة(, وشهر النظام المالي للزواج، 237إلى  065

من  76إلى  91محاسبة منتظمة ) المواد و  االلتزام بمسك الدفاتر التجاريةو  المشروعة،

االلتزام بفتح حساب في مؤسسة بنكية أو في مركز للشيكات البريدية، أما اليوم " و  المدونة(

إلى  72االلتزام بالقيد في السجل التجاري ) المواد و  من المدونة( 91بريد بنك" ش م ) المادة ال

 . 1من المدونة(و االلتزام بأداء الضرائب التجارية 21

  وهما: فيما يلي على التزامين أساسيين، وسنقتصر

 

 واملحافظة على المراسالت،  محاسبة مسكــ 

 

 والقيد في السجل التجاري.ــ  

 

 

 

 

 المطلب األول: مسك محاسبة والمحافظة على المراسالت. 

 ةمن المدونة المتعلق بالقواعد املحاسبي الرابع القسم من األول  الباب يتبين بالرجوع إلى

 طبقا ألحكام على التجار أن يمسكوا محاسبة أوجب أن المشرع املحافظة على المراسالتو 

المتعلق بالقواعد املحاسبية الواجب على التجار العمل بها،  1.11من القانون رقم  91 المادة

) موافق  9193من جمادى اآلخرة  35. بتاريخ 9.17.931الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (. 9117ديسمبر  70
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 الفقرة األولى: أهمية مسك املحاسبة

لى ر، إذ يجب عيعد مسك الدفاتر التجارية من أهم االلتزامات التي تقع على عاتق التجا

 هؤالء أن يقيدوا فيها يوما بيوم تفاصيل عملياتهم التجارية صيانة لمصالحهم الذاتية أوال،

 األمن الغذائي ثانيا.و  وحماية للتجارة

، ريةونفقاته التجا فمن مصلحة التاجر أن يمسك دفاتر خاصة يوازن فيها بين إيراداته 

للتحقق من و  ،9117ل  1.11الجديدة للقانون رقم يضبط املحاسبة أيضا على أساس القواعد و 

يستطيع التاجر، بعد إقامة الموازنة أو و  السنوية،و  سالمة عملياته اليوميةو  مركزه التجاري 

 أن يوجه المستخرجة،و  على ضوء النتائج المتحصلةو  الخسائرو  وحساب األرباح2الحصيلة

ر يع أن يعتمد أو يستند على هذه الدفاتتجارته توجيها سليما، زد على ذلك أن هذا األخير يستط

المنازعات التجارية، خاصة أن الدفاتر كانت وما زالت وسيلة و  في فض كثير من المشاكل

 3من المدونة.  273إلى  279كما يبعد عنه نظام التفالس ) المواد  ،لإلثبات أمام القضاء
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 أنواع الوثائق املحاسبية الفقرة الثانية:

الصادر عن  1.11السادسة من القانون رقم و  الثانية ) المغيرتان(و  لىأوجبت المادة األو 

شركة تجارية، وبصفة عامة على كل شخص و  على كل تاجر 9117أغسطس  1مجلس النواب في 

أن يمسك محاسبته وفق القواعد التي ينص عليها هذا  ،طبيعي أو معنوي يتصف بصفة تاجر

أن يمسك ثالثة دفاتر هي: دفتر اليومية و  لملحقة به،البيانات الواردة في الجداول او  القانون 

"un livre journal"  ودفتر الجرد أو اإلحصاء"le livre d'inventaire"  دفتر األستاذ أو الدفتر و

ية الشركات المدنو  أما غير التجار ،زيادة على "الدليل" والقوائم التركيبية "grand livre"الكبير 

 . 4االلتزامفال يخضعون لمثل هذا 

الجديد على التاجر في األصل، سواء كان طبيعيا مع مراعاة  القانون المغربي لقد أوجب

التغييرات المدخلة بالنسبة لألشخاص الطبيعيين السابق بيانها( أو معنويا، أن يمسك ثالثة 

ر شكلية، وهي دفتر اليومية ودفتو  وأخضعها لشروط موضوعية،دليال وقوائم تركيبيةو  دفاتر

دفتر اإلحصاء، وتضاف إلى هذه الدفاتر ما يمكن أن يستعين به التاجر و  دفتر الجردو  األستاذ

تدعو إليه أهمية أو  ما حسب تحت حصر، اختيار من دفاتر اختيارية ال تقعو  عن طواعية

ر األوراق الشراء ودفتو  دفتر البيعو  أهمها دفتر الصندوق  متطلبات المقاولة أو المنشأة نذكر من

ارية، ودفتر التسويد ودفتر المقاصة، وهي التي أشار إليها القانون الجديد وعرفها بالدفاتر التج

 5(. 3) المادة  المساعدة

في القانون التجاري  "les livres obligatoires" الدفاتر اإللزامية إلى عجالة في ونتعرض

 وهي التالية:  ،المغربي

 "le livre journal"دفتر اليومية -أوال

يسجل فيه التاجرعملياته التجارية التي ينجزها حسب الترتيب الزمني يوما بيوم، فقد 

سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا وطنيا  ،من القانون الجديد كل تاجر 7و 9ألزمت المادة 

أن يمسك دفترا، يطلق عليه دفتر اليومية )أو الدفتر  ،أو أجنبيا مثقفا أو أميا ذكرا أو أنثى

. يقيد فيه يوما بيوم العمليات المتعلقة بالمقاولة أو المنشأة التي يستغلها أو التجارة اليومي(

لة أو خصوم المقاو و  التي يمارسها، أي أن يسجل في محاسبته جميع الحركات المتعلقة بأصول 
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 (. 1( والقوائم التركيبية ) المادة 1(. والدليل ) المادة 6( ودفتر الجرد ) المادة )7فتر األستاذ ) المادة ( ود7دفتر اليومية )المادة 



المنشأة، مرتبة تبعا لتسلسلها الزمني عملية عملية ويوما بيوم، ويتضمن تسجيل الحركة في 

 الحساب المتعلقة به، ومراجع المستند الذي يثبتها.و  ة بيان مصدرها ومحتواهااملحاسب

)المغيرة  91وتدخل المشرع لبيان طرق القيد، التي يجب أن تتم وفقا لضوابط المادة 

 التالية:  تتم مثال وفقا للضوابطو  الجديد، 1.11( من القانون رقم 44.03 بالقانون رقم

 ى المقاولة )المنشأة( بكلفة تملكها إذا كان تملكها بعوض،تقيد السلع عند دخولها إل-9

بكلفة إنتاجها إذا كانت من إنتاج المقاولة و  بقيمتها الحالية إذا كان تملكها بغير عوض،و 

 )المنشأة( 

 . 6 تقيد السندات الممتلكة بعوض في تاريخ دخولها إلى المقاولة ) المنشأة بثمن شرائها-7

  "le grand livre"دفتر األستاذ أو الدفتر الكبير -ثانيا

 1.11الرابعة من المادة الثانية من قانون و  أنشأ هذا الدفتر بمقتض ى الفقرتين الثالثة

( حيث يكون من الالزم أن تنقل قيود دفتر اليومية إلى سجل يسمى 11.53)المغيرة بالقانون رقم 

ويجب أن تتضمن  "le plan de comptes"ابات التاجر تسجل فيه وفقا لحسو  " دفتر األستاذ"

 إلدارة،ا لحسابات أقساماو  )المنشأة( المقاولة قائمة الحسابات هاته أقساما لحسابات وضعية

 وأقساما للحسابات الخاصة، وفقا لما هو محدد في الجداول الملحقة بهذا القانون. 

ة لمعامالت المثبتة في دفتر اليوميفهذا هو الدفتر الذي الذي ينقل إليه التاجر ملخص ا

 من أصول وخصوم.

 " livre des inventaires دفتر الجرد أو اإلحصاء "-ثالثا

من القانون التجاري القديم  99) المادة  1.11من القانون الجديد رقم  6ألزمت المادة 

يبين  ،هرتالمنسوخ( التاجر بأن يضع في آخر كل سنة إحصاء شامال لمقاولته أو شركته أو تجا

أن يوقف و  "avtifs"العناصر اإليجابية أو األصول و  "passifs"فيه العناصر السلبية أو الخصوم 

 الخسائر. و  وحساب األرباح " le bilan"جميع الحسابات ليعد الموازنة أو الحصيلة 

 على التاجر أن ينقل إلى دفتر الجرد أو اإلحصاء الحصيلة أو الموازنة 6توجب المادة 

ورة يجو بصو  األرباح فقط، وتكون مدة الدورة املحاسبية إثنا عشر شهرا،و  حساب الخسائرو 

 . 7(2استثنائية أن تكون أقل من ذلك ) المادة 

 فهو دفتر يتولى إحصاء ممتلكات المقاولة في نهاية كل سنة مالية. 
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 ". états de synthèse annuelsالقوائم التركيبية "-رابعا 

على األشخاص الخاضعين ألحكامه إعداد  1.11من القانون الجديد رقم  1توجب المادة 

 قوائم تركيبية سنوية عند اختتام الدورة املحاسبية، ويكون ذلك على أساس بيانات املحاسبة

 تكاليفالو  حساب العائداتو  تتضمن الموازنةو  الجرد المقيدة في دفتر اليومية ودفتر الجرد،و 

 شكل هذه القوائم كالتو  ل التمويل وقائمة المعلومات التكميلية،جدو و  قائمة أرصدة اإلدارةو 

  .8ال يتجزأ

 الوثائق املحاسبية والمستندات اإلثباتية.  -خامسا

"les documents comptables et les pièces justificatives 

المنسوخ تتطلب تخصيص ملفين لهذه  9193غشت  97من قانون  93لقد كانت المادة 

 :الوثائق

أو ملف أو نسخ  "les originaux de correspondances"ملف الرسائل األصلية الواردة  

ويلزم التاجر  "les copies des correspondances envoyées") أو صور( الرسائل الصادرة 

( 91بمسكها لمدة عشر سنوات، القانون العراقي أنزل هذه المدة إلى سبع سنوات ) المادة 

 إثباتها عند االقتضاء. و  الجردو  البيانات المقيدة في دفتر اليوميةللتدليل على صحة 

على مدة و  فقد حافظت على المصطلح القديم 9116مدونة التجارة الجديد لسنة  أما

التي جاء  76الحفظ لعشر سنوات مع بيان تاريخ بدء حسابها، وذلك في الفقرة األولى من المادة 

نسخ المراسالت الصادرة منذ عشر و  مراسالت الواردةتحفظ أصول الو  فيها: "يجب أن ترتب

 . 9سنوات ابتداء من تاريخها

تندات المسو  نسخ الرسائل تفسيرا واسعا يشمل جميع الوثائقو  وتفسر كلمة الرسائل

المستندات  غيرها منو  تذاكر النقل ووثائق التأمينو  اإليصاالتو  المتعلقة بالتجارة، كالفاتورات

 المستجدة و  الجديدةو  القديمة

                                                           
 317. نفسه، ص:  8
 .313ص ، ص: 9ـ أحمد شكري السباعي، م س، ج: 9



 اإللتزام القانوني بتنظيم الدفاتر التجارية الفقرة الثالثة:

الجرد إلجراءات شكلية صارمة وهامة تتناسب مع أهمية و  أخضع المشرع دفتري اليومية

جارة في تحديد قدر الضريبة وحماية التو في اإلثبات،و الدفاتر في تحقيق المركز المالي للتاجر

الخاصة، وقد جاءت هذه اإلجراءات أو الشروط في المادة و  فع العامةغيرها من المناو  من الغش

)مع مراعاة التغييرات المدخلة  1.11العشرون من القانون رقم و  الثانيةو  الثامنةو  األولى

  هي التالية:و  (11.53بمقتض ى القانون رقم 

ب يالجرد حسب التسلسل الزمني أو الترتو  يجب أن يكون القيد في دفتري اليومية-9

عملية عملية ويوما بيوم ) المادة األولى ف  "chronologiquement"التاريخي للعمليات المنجزة 

7 .) 

 يجب عدم ترك أي فراغ أو بياض من شأنه أن يستغل بيانات جديدة أو أرقام جديدة،-7

ى لال يسوغ أن يقع في الدفترين أي تغيير أو تحريف مهما كان نوعه، سواء بالشطب أو الكتابة عو 

إن حدث أن وقع خطأ في الدفتر توجب تصحيحه بقيد جديد مع و  الهامش أو بين السطور،

إلى تاريخه، حتى ال يقوم أي شك في صحة تلك البيانات أو سحب الثقة من الدفتر و  اإلشارة إليه

 من القانون الجديد(.  3ف  77) المادة 

ة ) وعند االقتضاء املحكمة كاتب الضبط لدى املحكمة التجاري "cotés"يلزم أن يرقم -3

االبتدائية في الجهات التي ال توجد محاكم تجارية( التابع لها مقر المقاولة صفحات دفتري 

 (. 1الجرد بالتسلسل، تفاديا لتمزيق األوراق أو قطعها قبل بدء استعمالها ) المادة و  اليومية

يفية العادية، على كل عالمته بالك "paraphés"ختم املحكمة و  الكاتب توقيعه أي يضع-1

ويخصص لكل دفتر رقم ينقله في سجل  ،الجرد دون صائرو  صفحة من صفحات دفتري اليومية

 . 10(1خاص ) المادة 

 الفقرة الرابعة: الجزاءات التي تترتب على عدم احترام أو مراعاة اإلجراءات الشكلية 

ال مدونة التجارة لسنة و  11.53ال المغير له رقم و  1.11لم يخصص القانون الجديد رقم 

 الوثائقو  الدفترين التجاريينو  جزاءات جنائية على عدم مسك محاسبة منتظمة 9116

ال على عدم انتظامها أو عدم مراعاة إجراءاتها، وال يسأل تبعا لذلك و  المستندات اإلثباتية،و 

وما دام  ،تزاماتهذمته قادرة على الوفاء بالو  التاجر عن مثل هذا اإلخالل ما دامت تجارته سليمة

 في غير حاجة إلى هذه الدفاتر في اإلثبات أمام القضاء. 
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بصورة مباشرة بالنسبة لألشخاص المعنوية بعد صدور و  وقد تغيرت هذه الوضعية نسبيا

 . 11القوانين الجديدة المنظمة للشركات

لها اوالخالصة هي أن المشرع ألزم كل تاجر بعرض دفاتر املحاسبة قبل الشروع في استعم

على كاتب الضبط باملحكمة التجارية أو االبتدائية التابع لها مقر المقاولة قصد ترقيم صفحاتها 

 والتوقيع عليها.

ويحتفظ بهذه الوثائق لمدة عشر سنوات، ويعاقب القانون على اإلخالل بإمساكها بشكل 

 منتظم بجزاءات منها:

 المالئمة الواجبة.رفض اعتمادها من قبل إدارة الضرائب لتحديد الضريبة  -

 إلثباتعدم اعتمادها وسيلة ل -

 الحكم بالتفالس ضد كل من يمسك حسابات وهمية أو أخفى وثائق حسابية. -
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