


کشورمروری بر دفاتر و اسناد تجاری در بستر قوانین جاری

محمدجعفر نعناکار



دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی
:تجارتقانون۶ماده

عدلیهارتوز کهرادیگریدفاتریاذیلدفاتراستمکلفجزءکسبهاستثنایبهتاجریهر
وجببه هددفاتراینقائم مقامنظامنامهم شدداشتهقرار می د .با



تاجر کیست؟

:قانون تجارت۱ماده 

ی خود را  سی است که شغل معمول دهدمعامالتتاجر ک .تجارتی قرار ب



کسبه جزء کیست؟
راد  بهكسزيرشرايطنباشد با دارا بودن مستقيممالياتهایقانون 96در ماده مذكوراشخاص مصاديقاز كهزيرحقيقیاف

:جزء محسوب می شوند

لغ ميزانكهآنها نظايرو كنندگانتوليد، پيشه وران، كسبهـ 1 .نكندجاوز تريالميليونيكصدفروش ساالنه آنان از مب

در قبال خدمات ارائه شده در سال از مبلغ پنجاه دريافتیمبلغ كهزمينه ایـ ارائه دهندگان خدمات در هر 2 ليونميآنها 
.نكندتجاوز ريال



دفتر روزنامه. ۱
:تجارتقانون۷ماده

مالتمعاوتجارتیستدودادودیونومطالباتروزههمهبایدتاجرکهاستدفتریروزنامهدفتر
یلاز)تجارتیاوراقبهراجع سیوفروشو خریدقب رنوی عکلیطوربهو(ظه می دووارداتج راتصا

یمخارجبرایکهراوجوهیوباشدکهرسمیواسمهربهراخودتجارتی تخودشخص  برداش
.نمایدثبتدفترآندرمی کند



دفتر کل. ۲
:تجارتقانون۸ماده

رازهمرتبیکهفتهالاقلرامعامالتکلیهبایدتاجرکهاستدفتریکلدفتر دفت
اعواستخراجروزنامه شخیصراآنمختلفهانو هصفحدررانوعیهرکردهجدا وت

.کندثبتخالصهطوربهدفترآندرمخصوصی



دفتر دارایی. ۳
:تجارتقانون۹ماده

لهربایدتاجرکهاستدفتریداراییدفتر ونقولمداراییکلیهازجامعیصورتسا
نومنقولغیر لمطالباتودیو تردفآندردادهترتیب ریزبهراخودگذشتهسا

بت .دپذیر انجامبعدسالفروردینپانزدهمتابایدکاراینونمایدامضاءوث



کپیهدفتر . ۴

نون1۰ماده :تجارتقا

تریکپیهدفتر ستدف یدتاجرکها التکلیهبا رت صوومخابراتومراس
یدثبتتاریخترتیببهآندرراخودصادرهحسابهای .نما



سایر دفاتر
:تجارتقانون۱۴ماده

ردفاتر هدرمذکو ارتیاموربرایتجارکهدفاتریسایرو6ماد دتج بکاربهخو دمی  رن
نوناینمقرراتمطابقکهصورتیدر نشده باشدمرتبقا ی یتاموردر)تجارب (جارت

.ودبخواهدمعتبرآنصاحبعلیهبرفقطصورتاینغیروداشتخواهدسندیت



دفاتر تجارتی

ندوق،صدفترمعین،دفتر،کپیهدفتردارایی،دفترکل،دفترروزنامه،دفتر
دفاترسایروپستیمراسالتدفترتجاری،برواتثبتدفترنامه،ضمانتدفتر



عدم نگهداری از دفاتر تجاری
:کیفریاجرایضمانت.۱

خصاگر ندش ا تو هن یب رست زد ددفاترا گهداریخو هکند،ن جازاتب یم زتقصیربهورشکستگ اماه6ا ل2ت سسا ب ح
.می شودمحکوم

:مدنیاجرایضمانت.۲

گهداریعدمصورتدر صدفاتر،صحیحن لثشخ واندثا برانمی ت هکهخسارتیج وب ستشدهواردا تدرخوراا اس
.کند



دفاتر شرکت مدنی
بصرهاساسبر عهبرنامه هایدائمیاحکامقانون2۴ماده2ت مصوبکشورتوس

زرسیوتجارتیدفاتربهمربوطعملیات،9/۱11۱1۰  انون6مادهمطابقبا رتق وتجا
حه1/2 و1/1 مواد انونیالی انجام۴۷۱12۱2۴مصوبتجارتقانونازقسمتیاصالحق

می شود



اسناد تجاری

ستند تقسیم ه :سندها از زوایای مختلفی قابل 

سند عادی.2سند رسمی.1:الف

سند غیرتجاری .2سند تجاری.1:ب



سند

:مدنیقانون۱۲۸۴ماده

.اشدباستنادقابلدفاعیادعویمقامدرکهنوشتههرازاستعبارتسند



سند رسمی
:مدنیقانون۱۲۸۷ماده

اوامالکواسنادثبتادارهدرکهاسنادی ددفتری ارسمیاسنا رنزددری سای
بقبروآنهاصالحیتحدوددررسمیمامورین اشندبشدهتنظیمقانونیمقررات ط

.استرسمی



سند عادی

:مدنیقانون۱۲۸۹ماده

.استعادیاسنادسایر12۸۷مادهدرمذکورهاسنادازغیر



سند تجاری
سبرکههستنداسنادیخود،عاممعنایدرتجاریسند ن/و2مادهمفاداسا قانو

.می گردندمبادلهوایجادتجارت
تسندیخود،خاصمعنایدرتجاریسند یحقمعرفکهاس احالدین دهبای وع

.استمدتکوتاه



سند غیرتجاری

شده باشد، س ه در بطن آن به دین اشاره ن ند هر سندی اعم از رسمی یا عادی ک
ته در۴غیرتجاری است، همچنین بر اساس ماده  یاف تجارت اسناد تبادل  نون  قا

.نمی شودبه هیچ وجه تجارتی محسوب غیرمنقولاموال معامالت



انواع اسناد تجاری

سفته.۳برات.2چک.1

نکیضمانت نامه.۴ اوراق سهام.6اوراق قرضه./با

قبض انبار.1۰اعتبارات اسنادی.9سیاهه تجاری.۸بارنامه.۷



چک

:تجارتقانون۳۱0ماده

ته ایچک هآن،موجببهکهاستنوش وهیصادرکنند نزددرکهراوج
ذاردیگریبهیامستردبعضا  یاکالدارد،محال علیه .می کندواگ



سفته
:تجارتقانون۳0۷ماده

هاستسندیسفته مضاآنموجببهک ایمعینموعددرمی کندتعهدکنندها
.ندککارسازیشخصآنحواله کردبهیامعینشخصیاحاملوجهدرعندالمطالبه



برات
ین قانون، برات را باید سند و وجب ا تفاوت دارد زیرا به م ایاز نظر قانون مدنی، سفته با برات  یله  وس

آن عمل حواله به اثبات می رسد و حواله بنا به تعریف ماده  ست که با  ۷قانونی دان :قانون مدنی۴

«.ودمنتقل می شثالثیعقدی است که به موجب آن طلب شخصی از ذمه مدیون به ذمه شخص »



مرور کلی
د یتجاری،اسنا دومعامالتدرکههستندعادیاسناد دودا زرگانوتجارست نبا وا

خاصعموم نحاویاصوال  وگرفتهقراراستفادهموردحقوقیوحقیقیاش دی
.شوندنگهداریوثبتتجاریدفاتردربایستمیعمدتا  ومی باشند



اهمیت وجود دفاتر تجاری

اثبات حق و مالکیت.1 ابزاری برای 

وارض و برایمعیاری.2 شخیص ع مالیات هات

یریز برنامهوعملکردنوعتحلیلبرایوسیله ای.۳



اهمیت وجود اسناد تجاری

دلیلی بر وجود مال و دین .1

برای تبادل و ذخیرهوسیله ای.2

ده عملیات تجاری و غیرتجاری .۳ تسهیل کنن



محمدجعفر نعناکار


