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 من قـانون    16أصول مسك دفتري اليومية والجرد تطبيقاً ألحكام المادة         : الموضوع
  .التجارة

  
 4/5/1968 تـاريخ    9800 من قانون التجارة المعدلة بالمرسوم رقم        16نصت المادة      

  : ما حرفيته
ياً كان أو معنوياً، له صفة التاجر أن يمسك دفتر يومية يسجل            على كل شخص، حقيق   "   

فيه يوماً فيوماً جميع األعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري أو على األقل                
عندما يحول دون ذلك نوع العمل في المؤسسة أن يسجل فيه شهرياً نتائج تلك األعمال شـرط                 

جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك األعمال يومـاً  في هذه الحالة األخيرة أن يحفظ     
  .  من قانون التجارة 19فيوماً طوال المدة المنصوص عليها في المادة 

وعليه أيضاً أن يجري جردة سنوية لجميع عناصـر مؤسـسته وأن يوقـف جميـع                  
قـل  الحسابات بغية وضع الموازنة ووضع حساب األرباح والخـسائر، وأن يـدون علـى األ              

وحساب األرباح والخسائر في دفتر الجرد وإذا خال هذا الدفتر من عناصر            ) Bilan(الموازنة  
الجردة التفصيلية، يجب أن تنظم الوثائق المتعلقة بها وأن تحفظ طوال المدة المنصوص عليها              

  . من قانون التجارة19في المادة 
 التجارية نرى توضـيح     وبما أنه رفعا لكل إلتباس أو غموض بشأن مسك هذه الدفاتر            

  :األصول الواجب إتباعها في مسك دفتري اليومية والجرد وفقاً لما يلي 
  :في دفتر اليومية : أوالً
يجب أن يكون مسجالً لدى المحكمة التجارية الصالحة وممـسوكاً أصـوالً بحـسب                - أ

   .التواريخ وبال بياض وال فراغ وال نقل إلى الهامش وال تحشية بين السطور وال محو
بالحبر السائل أو الناشف    ) المكلف بطريقة الربح الحقيقي   (ويجب أن يدون فيه التاجر      

  .يوماً فيوماً جميع األعمال التي تعود بوجه من الوجوه إلى مشروعه التجاري
إن جميع األعمال تعنى، على سبيل المثال، المشتريات والمبيعـات النقديـة وبالـدين         

إليرادات األخرى التـي تعـود إلـى المـشروع          والمصاريف على إختالفها وجميع ا    
  ...التجاري والحسابات الجارية والمسحوبات الخاصة وجميع الديون إلخ



وجميع ) بما فيها المبيعات  (وأما المكلف بالربح المقطوع فيكتفي بتدوين جميع وارداته         
  ). بما فيها المشتريات(نفقاته 

عندما يحول نوع العمل في المؤسسة التجارية، دون تدوين جميع األعمال التجاريـة               - ب
يوماً فيوما، يحق للتاجر أن يدون شهرياً نتائج تلك األعمال شرط في هذه الحال فقـط                
أن يحتفظ بجميع الوثائق والمستندات التي تمكن من مراقبة صحة تلك األعمال يومـاً              

ى التـاجر أن    علفي مثل هذه الحالة األخيرة يتوجب       فيوماً طوال مدة عشر سنوات، و     
يسجل دفتر اليومية لدى المحكمة التجارية الصالحة وأن يسدد الرسم المقطوع الواجب            

  .في األشهر الثالثة األولى من كل سنة، وقدره ماية ليرة لبنانية
ب نوع  مع العلم أن التاجر  الذي يرغب في تسجيل قيوده على دفتر اليومية شهرياً بسب              

العمل في مؤسسته، أن يستحصل على موافقة مسبقة من الدوائر الماليـة المختـصة              
  ).مصلحة الواردات(

  :في دفتر الجرد: ثانياً
بحسب التواريخ وبال   ) لدى المحكمة التجارية الصالحة   (يجب أن يكون مسجالً أصوالً        - أ

  . بياض وال فراغ وال نقل الهامش وال تحشية بين السطور وال محو
  : أن يدون فيه التاجر بالحبر السائل أو الناشف في ختام السنة المالية ما يلي جبوي
  .عناصر الجردة للبضاعة التفصيلية -1
واألموال المتداولة، أكانت منقولة أو غير      ) غير المتداولة (عناصر األصول الثابتة     -2

 . منقولة بالتفصيل

 . ديون المؤسسة، لها أو عليها -3

 ) .Bilan(الموازنة  -4

 .  األرباح والخسائرحساب -5

 . بيان اإلستهالكات -6

 . اإلحتياطي على جميع أشكاله -7

 عندما يحول نوع وأوائل العمل في المؤسسة دون تدوين الجردة التفـصيلية، فعلـى               -ب
التاجر أن ينظم الوثائق المتعلقة بتفصيل عناصر الجردة التفصيلية بحيث يمكـن مـن      

   .    ال مدة عشر سنواتمراقبة صحة تفصيل الجرد وأن يحتفظ بها طو
وفي هذه الحالة األخيرة يتوجب على التاجر أن يسجل دفتـر الجـرد لـدى                 

المحكمة التجارية الصالحة بعد إستحصاله على موافقة مسبقة مـن الـدائرة الماليـة              
وأن يسدد الرسم المقطوع المتوجـب خـالل األشـهر          ) مصلحة الواردات (المختصة  

  . ة ليرة لبنانيةالثالثة من كل سنة وقدره ماي



 تـاريخ   1ص/1464تطبق األصول المبينة في هذا التوضيح وفـي التعمـيم رقـم             
، ولهذه الغايـة تلغـى      )1973تكليف سنة    (1972 إبتداًء من أول سنة      25/6/1971

  .الفقرة األخيرة من التعميم المذكور
 


