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    ـةالمقدم

متثــــــل الشــــــركات التجاريــــــة أمهيــــــة كــــــربى باعتبارهــــــا ركيــــــزة اقتصــــــادية هامــــــة، ومعيــــــارا تقييميــــــا ملــــــدى 

قــــــوة الــــــدول وتقــــــدمها، خاصــــــة يف مثــــــل هــــــذه الظرفيــــــة التارخييــــــة الــــــيت تتميــــــز بتبلــــــور نظــــــام عــــــاملي جديــــــد 

ـــــتالءم والتوجيهـــــ ـــــه أن تطـــــوع منظومتهـــــا التشـــــريعية بشـــــكل ي ـــــى الـــــدول املنصـــــهرة في ات احلديثـــــة، حـــــتم عل

  .ويساعد على حتقيق الرهانات املطروحة

لقــــــد كـــــــان هلــــــذا الغـــــــزو الرأمســـــــايل أثــــــر يف االقتصـــــــاد اجلزائــــــري حيـــــــث توجـــــــه حنــــــو الليرباليـــــــة، الـــــــيت 

ــــــز  ــــــدعيم االدخــــــار بوصــــــفه وســــــيلة لرتكي ــــــادرة احلــــــرة يف إنشــــــاء شــــــركات املســــــامهة، وت تعتمــــــد تشــــــجيع املب

علـــــــى حتقيـــــــق املشــــــــاريع الكـــــــربى الـــــــيت تتطلبهـــــــا التنميــــــــة  املـــــــوارد املاليـــــــة، ومصـــــــدر خلـــــــق ثــــــــروات قـــــــادرة

  .االقتصادية و االجتماعية للبالد

ــــــة  ــــــع املشــــــرع اجلزائــــــري سياســــــة إصــــــالح شــــــاملة ملنظومتــــــه القانوني ومواكبــــــة للتطــــــورات املــــــذكورة اتب

ــــــد مــــــن  ــــــدان االقتصــــــادي حيــــــث شــــــهد إصــــــدار العدي ــــــادين، غــــــري أن أبرزهــــــا يبقــــــى املي ــــــد املي ملســــــت عدي

وأخـــــــريا تـــــــوج هـــــــذه اإلصـــــــالحات التشـــــــريعية ... انون النقـــــــد والقـــــــرض، قـــــــانون االســـــــتثمار،القـــــــوانني كقـــــــ

ــــــري احملاســــــب وحمــــــافظ  08-91املعــــــدل للقــــــانون رقــــــم  01-10بإصــــــدار القــــــانون رقــــــم  املتعلــــــق مبهنــــــة اخلب

  .احلسابات واحملاسب املعتمد

ملســـــــامهة تـــــــدعيما للـــــــدور الفعـــــــال هلـــــــذا النـــــــوع مـــــــن الشـــــــركات التجاريـــــــة، أخضـــــــع ملشـــــــرع شـــــــركة ا

. لرقابـــــة متعـــــددة األبعـــــاد وذات مفهـــــوم موســـــع بغيـــــة حتقيـــــق اهلـــــدف املرجـــــو مـــــن وراء بعـــــث هـــــذا الصـــــنف

واملقصــــــود بالرقابــــــة ذلـــــــك احلــــــق املمنــــــوح يف اإلشـــــــراف علــــــى كيفيــــــة تأســـــــيس وتســــــيري الشــــــركة، وإدارـــــــا 

  .محاية ملصاحل املسامهني فيها

الـــــيت يعـــــود ظهورهـــــا إىل مـــــا قبـــــل املســـــيح وقـــــد ربـــــط بعـــــض البـــــاحثني مســـــألة املراقبـــــة باحلســـــابات، و 

باملســــــائل املاليـــــــة، غــــــري أن الـــــــبعض األخـــــــر وســــــع يف جمـــــــال الرقابـــــــة لتشــــــمل كـــــــل املراحـــــــل الــــــيت متـــــــر ـــــــا 

  .الشركة من تسيري وتأسيس واحنالل
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ـــــــدرس، كمـــــــا أن جـــــــل  ـــــــة ال ـــــــة اهتمـــــــام رجـــــــال القـــــــانون فأولوهـــــــا عناي ـــــــذا اســـــــرتعت مســـــــالة الرقاب ل

ـــــة املزدوجـــــة علـــــى التشـــــريعات حرصـــــت علـــــى إقرارهـــــا ـــــىن نظـــــام الرقاب ، فتباينـــــت نظـــــم املراقبـــــة، منهـــــا مـــــا تب

غـــــرار املشـــــرع الفرنســـــي، ودول أخـــــرى تبنـــــت نظـــــام وحـــــدة هيكـــــل املراقبـــــة علـــــى غـــــرار املشـــــرع البلجيكـــــي 

  .و اإليطايل

ــــــة،  ــــــأثري القــــــانون األملــــــاين علــــــى عديــــــد التشــــــريعات املقارن إال أنــــــه يالحــــــظ يف الســــــنوات األخــــــرية ت

ـــــذي يعتـــــرب املصـــــدر األساســـــي لقـــــانون لشـــــركات يف اجلزائـــــر، لـــــذلك أقـــــر مـــــن أمههـــــا ال قـــــانون الفرنســـــي ال

ومـــــــا ميكـــــــن مالحظتـــــــه . املشـــــــرع ازدواجيـــــــة املراقبـــــــة علـــــــى الشـــــــركات التجاريـــــــة خاصـــــــة شـــــــركات األمـــــــوال

خبصــــوص إقــــرار هــــذه املراقبــــة، هــــو أن املشــــرع ولــــئن أقــــر ازدواجيتهــــا مــــن رقابــــة ســــابقة لتأســــيس الشـــــركة، 

ـــــــة ال ـــــــة ورقاب ـــــــدأ ختصـــــــص هياكـــــــل املراقب ـــــــا هـــــــو مب ـــــــدأ جوهري حقـــــــة هلـــــــا، فقـــــــد كـــــــرس بشـــــــكل واضـــــــح مب

  .وتكاملها حبكم تقاسم األدوار واملهام بينها

وهلـــــذا الغـــــرض، خـــــول املشـــــرع إىل الشـــــركاء احلـــــق مبمارســـــة رقابـــــة مباشـــــرة لســـــري الشـــــركة عـــــن طريـــــق 

ا مــــــا اختــــــار الشــــــركاء هــــــذا النــــــوع اجلمعيــــــة العامــــــة وجملــــــس اإلدارة، أو جملــــــس املــــــديرين وجملــــــس املراقبــــــة إذ

لكــــــن الواقــــــع أثبــــــت قصــــــور هــــــذه اهلياكــــــل عــــــن حتقيــــــق محايــــــة ناجعــــــة للشــــــركاء، . مــــــن شــــــركات املســــــامهة

ـــــــث  ـــــــدوب احلســـــــابات حي ـــــــة اســـــــمة يف جهـــــــاز من ـــــــة اخلارجي ـــــــة الرقاب ـــــــك كـــــــان اللجـــــــوء إىل آلي ومـــــــن ذل

ــــــة بشــــــركة املســــــامهة، وذ ــــــرتبط البحــــــث يف ظــــــروف ظهــــــوره علــــــى الســــــاحة القانوني ــــــة ي ــــــك كضــــــرورة حتمي ل

وقـــــــد عـــــــرف املشـــــــرع شـــــــركة املســـــــامهة مـــــــن . حلمايــــــة هـــــــذه الشـــــــركة باعتبارهـــــــا منوذجـــــــا لشـــــــركات األمـــــــوال

 08-93مـــــن القـــــانون التجـــــاري والـــــيت جـــــاءت مبوجـــــب املرســـــوم التشـــــريعي رقـــــم  592خـــــالل نـــــص املـــــادة 

اهلـــــــا إىل شــــــركة املســـــــامهة هــــــي الشـــــــركة الــــــيت ينقســـــــم رأمس:" حيـــــــث جــــــاء فيهـــــــا 25/04/1993املــــــؤرخ يف 

أســـــــهم ، وتتكـــــــون مـــــــن شـــــــركاء ال يتحملـــــــون اخلســــــــائر إال بقـــــــدر حصـــــــتهم، وال ميكـــــــن أن يقـــــــل عــــــــدد 

  )".سبعة(07الشركاء عن 

لقـــــــــد أدت التطـــــــــورات االقتصـــــــــادية الـــــــــيت شـــــــــهدا اتمعـــــــــات اإلنســـــــــانية إىل حصـــــــــول تغـــــــــريات 

قفـــــــزة الصـــــــناعية اهلائلـــــــة، عميقـــــــة، فرضـــــــتها قـــــــوانني التطـــــــور الرأمســـــــايل واالكتشـــــــافات العلميـــــــة املتتابعـــــــة وال

ــــــأثرا باالنتقــــــادات  ــــــتج عــــــن هــــــذا الواقــــــع الفوضــــــوي ظهــــــور اجتــــــاه سياســــــي واقتصــــــادي جــــــاء مت ــــــه ن إال أن
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وينـــــــادي هـــــــذا االجتـــــــاه . املوجهـــــــة لنظـــــــام احلريـــــــة املطلقـــــــة ومـــــــا أفـــــــرزه مـــــــن أزمـــــــات اقتصـــــــادية واجتماعيـــــــة

ـــــــد بتـــــــدخل الســـــــلطة العامـــــــة يف ميـــــــدان النشـــــــاط االقتصـــــــادي مـــــــن خـــــــالل سياســـــــة مرنـــــــ ة ـــــــدف لتحدي

ــــــى  ــــــه العمــــــل احلــــــر للقــــــوى االقتصــــــادية، وترتكــــــز هــــــذه السياســــــة أساســــــا عل ــــــذي يتطلب طبيعــــــة اإلطــــــار ال

اإلعــــــــالم احلســــــــايب الصــــــــادق والصــــــــحيح، خاصــــــــة وقــــــــد أمجــــــــع احملللــــــــون االقتصــــــــاديون علــــــــى أن األزمــــــــة 

ــــــات املتحــــــدة األمريكيــــــة خــــــالل ســــــنة  ــــــيت شــــــهدها العــــــامل الغــــــريب وخصــــــوص الوالي   1929االقتصــــــادية ال

  .كان سببها األساسي التسيب يف احملاسبة

ــــــة متشــــــدد يســــــهر علــــــى حســــــن ســــــري الشــــــركات،  لــــــذلك اجتهــــــت التشــــــريعات لوضــــــع نظــــــام مراقب

يتمثــــــــل الصـــــــنف األول يف املراقبــــــــة اخلارجيـــــــة الــــــــيت تقـــــــوم ــــــــا . وذلـــــــك عــــــــرب هياكـــــــل قســــــــمتها لصـــــــنفني

اســــــبة، حمافظيــــــة احلســــــابات عــــــن طريــــــق املفتشــــــية العامــــــة للماليــــــة، املفتشــــــية العامــــــة للــــــوزارات، جملــــــس احمل

أمــــــا الصــــــنف الثــــــاين فيتمثــــــل يف املراقبــــــة الداخليــــــة وهــــــو دور منــــــاط بصــــــفة مباشــــــرة . حمــــــافظ احلســــــابات

بعهـــــدة املســـــامهني والشـــــركاء، أو حــــــاملي الرقـــــاع، وهـــــي تتمثـــــل يف الفحــــــص الـــــدوري للوســـــائل املوضــــــوعة 

  . حتت تصرف املؤسسة قصد مراقبة وتسيري املؤسسة

01-10الفصــــــــل اخلــــــــامس  ولقــــــــد عــــــــرف
املتعلــــــــق مبهــــــــن اخلبــــــــري احملاســــــــب وحمــــــــافظ احلســــــــابات  1

يعــــــد حمــــــافظ احلســــــابات، يف مفهــــــوم هــــــذا القــــــانون، كــــــل : " منــــــه بأنــــــه 22واحملاســــــب املعتمــــــد، يف املــــــادة 

شــــــــخص ميــــــــارس بصــــــــفة عاديــــــــة بامســــــــه اخلــــــــاص وحتــــــــت مســــــــؤوليته، مهمــــــــة املصــــــــادقة عــــــــل حســــــــابات 

  ".بقتها ألحكام التشريع املعمول بهالشركات واهليئات وانتظامها ومطا

  

  

  

  

                                                           

يتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  2010يونيو  29املوافق ل 1431رجب عام  16املؤرخ يف  01-10القانون رقم  -  1

 .2010يوليو  11، الصادرة بتاريخ  42واحملاسب املعتمد، ج، ر، ع 
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فاملشـــــرع اجلزائـــــري علـــــى غـــــرار نظـــــريه الفرنســـــي، يقـــــران بإمكانيـــــة ممارســـــة مهنـــــة منـــــدوب احلســـــابات مـــــن  

ــــــل شــــــخص معنــــــوي إن كــــــان شــــــركة مدنيــــــة ــــــة1قب ــــــه نــــــص املــــــادة 2، أو جتاري مــــــن  46، وهــــــذا مــــــا جــــــاء ب

اخلــــــــــرباء احملاســــــــــبني وحمـــــــــــافظي  ميكــــــــــن 12طبقــــــــــا لـــــــــــنص املــــــــــادة : "املــــــــــنظم للمهنــــــــــة  10/01القــــــــــانون 

احلســـــــابات واحملاســـــــبني املعتمـــــــدين أن يشـــــــكلوا شـــــــركات أســـــــهم أو شـــــــركات ذات مســـــــؤولية حمـــــــدودة أو 

شــــــــركات مدنيــــــــة أو جتمعــــــــات ذات منفعــــــــة مشــــــــرتكة باســــــــتثناء األشــــــــكال األخــــــــرى للشــــــــركات ملمارســــــــة 

  "مهنهم كل على حدا شريطة أن حيمل مجيع الشركاء اجلنسية اجلزائرية 

إطـــــــار تعريـــــــف منـــــــدوب احلســـــــابات البـــــــد مـــــــن اإلشـــــــارة إىل أن هـــــــذه املؤسســـــــة ختتلـــــــف عـــــــن ويف 

مؤسســــــات أخــــــرى مشــــــاة هلــــــا، فهــــــي تتميــــــز عــــــن احملاســــــب الــــــذي يربطــــــه بالشــــــركة عقــــــد شــــــغل ويقــــــوم 

حبســــــابات الشــــــركة مقابــــــل أجــــــر شــــــهري، ويكــــــون حتــــــت ســــــلطة جملــــــس اإلدارة، علــــــى خــــــالف منــــــدوب 

ات، ويقـــــــوم مبراقبــــــة الحقــــــة للحســــــابات ويتحصــــــل يف مقابـــــــل احلســــــابات الــــــذي يهــــــتم مبراجعــــــة احلســــــاب

  .ذلك على أجرة

ـــــدوب أيضـــــا عـــــن مهمـــــة اخلبـــــري احملاســـــب، إذ يهـــــتم هـــــذا األخـــــري بتنظـــــيم  كمـــــا ختتلـــــف مهمـــــة املن

ـــــيت يكـــــون مرتبطـــــا معهـــــا بعقـــــد شـــــغل فهـــــو  ومراجعـــــة وتعـــــديل وتقـــــدير حســـــابات الشـــــركة واملؤسســـــات ال

  .شخص تابع لسلطة املسريين

                                                           

منه، أي القواعد العامة  املتعلقة ببطالن  416واليت ختضع إىل أحكام القانون املدين ، نص املادة : الشركة املدنية املهنية ملندويب احلسابات -  1

االتفاق على إعفاء الشريك من اخلسارة أو  ، فيما خيص احلصص وبطالن425إىل  419الشركة إذا مل يكن العقد مكتوبا، وكذا نص املواد من 

). من القانون املدين اجلزائري 430، و 428، 427املواد (إقصائه، كما أشارت املواد إىل إدارة الشركة وكذا تسيريها و املركز املايل للشركاء فيها 

  .ألنه و إن كانت من حيث املوضوع مدنية إال أا ختضع لألحكام العامة للشركات
 1984مارس  1الفرنسي كان مندوب احلسابات ال ميارس إال يف شكل شركة مهنية مدنية ، مث بعد ذلك جاء قانون  1966 ظل قانون يف -  2

ومسح هلذا النشاط املدين أن ميارس يف شكل شركات جتارية، غري أن هذه الشركات كانت ختضع لنظام خاص وذلك حلماية طابعها املهين، 

 SEL "Société d'exercice، أصبح من املمكن ملندويب احلسابات تأسيس شركات النشاط احلر    1990 ديسمرب 31وبصدور قانون 

libéral"  أصبح يف إمكان شركات  2001ماي  15، أما بعد قانونSEL  أن تؤسس يف شكل شركة مسامهة بسيطةSAS "Société par 

actions simplifiée  " اليت ميكن أن تؤسس من شخص واحدSASU أو شخصني فأكثر.  

  .Philippe Merle, op, cit, p 592و . 136يوسف فتيحة املولودة عماري، مرجع سابق، ص : ينظر
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مؤسســـــــة منـــــــدويب احلســـــــابات حديثـــــــة العهـــــــد،إذ يعـــــــود وجودهـــــــا يف التشـــــــريع الفرنســـــــي  وال يعتـــــــرب

ومل يتـــــدخل . 1863مـــــثال إىل مـــــا يقـــــارب القـــــرن، وظهـــــرت مالحمهـــــا منـــــذ ظهـــــور االقتصـــــاد الليـــــربايل ســـــنة 

القــــــانون اجلنــــــائي يف تنظــــــيم القواعــــــد املتعلقــــــة مبنــــــدوب احلســــــابات إال إثــــــر األزمــــــات االقتصــــــادية واملاليــــــة 

ـــــانون  الكـــــربى ـــــث صـــــدر ق ـــــات، حي ـــــيت حصـــــلت يف الثالثين ـــــع االهتمـــــام فيـــــه  1935أوت  08ال ـــــذي وق ال

وأصــــــبح دور منــــــدوب احلســــــابات وفــــــق القــــــانون أكثــــــر جناعــــــة واســــــتقاللية . حبمايــــــة املســــــامهني واملــــــدخرين

  .من خالل جترمي بعض التصرفات اليت يؤتيها أثناء أداء مهامه

ـــــــري قواعـــــــد تنظـــــــي ـــــــدوب احلســـــــابات ومســـــــؤولياته مـــــــن ولقـــــــد اســـــــتوحى املشـــــــرع اجلزائ م جهـــــــاز من

ــــــــــاملواد  ــــــــــدا ب ــــــــــدان هــــــــــذه القواعــــــــــد يف شــــــــــركة املســــــــــامهة وحتدي قواعــــــــــد القــــــــــانون الفرنســــــــــي، واحنصــــــــــر مي

كمـــــــــا قـــــــــام بتنظـــــــــيم مهنـــــــــة منـــــــــدويب . مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري 14مكـــــــــرر  715إىل  4مكـــــــــرر 715مـــــــــن

ــــــــاجلزائر مبوجــــــــب القــــــــانون  ــــــــة ب ــــــــة يف املت 01-10احلســــــــابات بإحــــــــداث الغرفــــــــة الوطني ــــــــاملهن الثالث علــــــــق ب

  .الفصل الثالث منه

وتبـــــــدو مكانـــــــة شـــــــركة املســـــــامهة يف ميـــــــدان االســـــــتثمار مؤكـــــــدة أن أهـــــــم القطاعـــــــات احليويـــــــة الـــــــيت 

تغــــــذي االقتصــــــاد الــــــوطين تنشــــــط يف شــــــكل شــــــركات مســــــامهة راهنــــــت عليهــــــا الســــــلطات العموميــــــة وال 

  .تزال اة املنافسة الدولية واخرتاق األسواق

نا الختيــــــــار هــــــــذا املوضــــــــوع املكانــــــــة الــــــــيت أصــــــــبحت حتتلهــــــــا شــــــــركات املســــــــامهة يف ولقــــــــد اجتــــــــذب

ـــــيت تغـــــذي االقتصـــــاد الـــــوطين تنشـــــط يف شـــــكل   ـــــدان االســـــتثمار، ذلـــــك أن أهـــــم القطاعـــــات احليويـــــة ال مي

ـــــة ال ختفـــــي الطـــــابع املعقـــــد وتشـــــابك املصـــــاحل االقتصـــــادية داخلهـــــا، . شـــــركات مســـــامهة لكـــــن هـــــذه املكان

ون أكثــــــــر مــــــــن ضــــــــروري لتكــــــــريس محايــــــــة كفيلــــــــة بصــــــــيانة حقــــــــوق خمتلــــــــف لــــــــذلك كــــــــان تــــــــدخل القــــــــان

األطـــــراف وبـــــث الثقـــــة بيـــــنهم، وإن مثلـــــت الرقابـــــة يف شـــــكلها الشـــــامل وســـــيلة جمديـــــة يف محايـــــة الشـــــركات 

ــــة منــــدوب احلســــابات تبقــــى ذات شــــأن ألــــا تســــهر علــــى تســــيري الشــــركة علــــى  مــــن كــــل تعــــد، فــــإن مراقب

حة مــــــــن شــــــــأا أم تســــــــاهم يف اســــــــتقرار واســــــــتمرار نشــــــــاطها أســــــــس الشــــــــفافية، إذ أن القواعــــــــد الصــــــــحي

ـــــــــــــــــــاة االقتصـــــــــــــــــــادية ـــــــــــــــــــايل حتـــــــــــــــــــافظ علـــــــــــــــــــى دورة احلي ـــــــــــــــــــة هلـــــــــــــــــــذا. وبالت ـــــــــــــــــــة النظري                   كمـــــــــــــــــــا أن األمهي
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ــــــد  ــــــدوب احلســــــابات يف ظــــــل التشــــــريع اجلدي ــــــدور احلقيقــــــي ملن ــــــد ال ــــــك لتحدي ــــــدة وذل ــــــدو أكي املوضــــــوع تب

  .لشركة املسامهة و القانون املنظم للمهنة، وبالتايل حتديد مناط مسؤوليته

ــــــــى  إن املتصــــــــفح ألحكــــــــام القــــــــانون التجــــــــاري، يالحــــــــظ أن املشــــــــرع مل يعــــــــد يعامــــــــل الشــــــــركة عل

، بــــــل أصــــــبح يتعامــــــل الشــــــركة علــــــى 1مــــــن القــــــانون املــــــدين 416أســــــاس أــــــا عقــــــد حســــــب نــــــص املــــــادة 

أســــــــاس مفهومهــــــــا االقتصــــــــادي، أي اعتبارهــــــــا مؤسســــــــة تنظمهــــــــا أحكــــــــام تشــــــــريعية وكــــــــل خــــــــرق هلــــــــذه 

لكــــن اإلشـــــكال الــــذي يبـــــدو . األحكــــام وجتــــاوز هلـــــا يتصــــدى لـــــه املشــــرع بـــــإقرار عقوبــــات مدنيــــة وجزائيـــــة

املســـــــامهة، هـــــــو إن كـــــــان لتحديـــــــد طبيعــــــــة ملحـــــــا حـــــــني التطـــــــرق ملوضـــــــوع منـــــــدوب احلســــــــابات وشـــــــركة 

العالقـــــــة الـــــــيت تـــــــربط منـــــــدويب احلســـــــابات بشـــــــركات املســـــــامهة تـــــــأثريا علـــــــى نظـــــــام املســـــــؤولية املدنيـــــــة الـــــــيت 

ــــــز للمهنــــــة يلعــــــب دورا يف الشــــــروط  خيضــــــع هلــــــا، فهــــــل هــــــي خاضــــــعة للقواعــــــد العامــــــة أم أن الطــــــابع املمي

ـــــام املســـــؤولية حلســـــابات للمســـــؤولية املدنيـــــة يعـــــد نوعـــــا مـــــن وأن إخضـــــاع منـــــدوب ا. الواجـــــب توافرهـــــا لقي

الضــــــــمان حلســـــــــن ســـــــــري وإدارة الشـــــــــركة أم أن خطـــــــــورة أفعـــــــــال التـــــــــدليس يف احلســـــــــابات يفـــــــــرض إرســـــــــاء 

قواعــــــد جزائيــــــة صــــــارمة مــــــن شــــــأا أن متنــــــع كـــــــل مــــــن يقصــــــد اإلضــــــرار بالشــــــركة عــــــن طريــــــق اإلخـــــــالل 

ــــــق أهــــــداف ا ــــــتمكن السياســــــة التشــــــريعية مــــــن حتقي ــــــة بقواعــــــد النزاهــــــة، حــــــىت ت لسياســــــة االقتصــــــادية ومحاي

  .السوق املالية

تبــــــدو هــــــذه اإلشـــــــكالية ذات أمهيــــــة كـــــــربى نظــــــرا خلطـــــــورة أفعــــــال التـــــــدليس يف حســــــابات الشـــــــركة 

واســـــــتمرارها وبالتـــــــايل منـــــــو االقتصـــــــاد بصـــــــورة عامـــــــة، هـــــــذه اخلطـــــــورة أملـــــــت التشـــــــدد ســـــــواء مـــــــع أفعـــــــال 

  .خطر التالعب بالوضعية املالية للشركةالتدليس أو التسيري، ومحاية املراقبة اليت متارس عليها من 

واجلــــــدير بالــــــذكر أن منــــــدوبو احلســــــابات ال خيضــــــعون للمســــــؤولية املدنيــــــة واجلنائيــــــة وحســــــب، بــــــل 

ــــــس الــــــوطين للمحاســــــبة، وهــــــو مــــــا  ــــــة التأديبيــــــة للمجل ــــــيت تفرضــــــها اللجن هــــــم خاضــــــعني أيضــــــا للرقابــــــة ال

  من  63ديبية مبوجب املادة يذهب إليه املشرع اجلزائري من خالل إخضاعه للمسؤولية التأ
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ـــــــــدى ممارســـــــــتهم  ـــــــــة ل ـــــــــات املهن ـــــــــة، يف حـــــــــال ارتكـــــــــام ألخطـــــــــاء متـــــــــس بأخالقي ـــــــــق باملهن القـــــــــانون املتعل

ــــــــوطين . لوظــــــــائفهم ــــــــدوبو احلســــــــابات أمــــــــام اللجنــــــــة التأديبيــــــــة للمجلــــــــس ال ففــــــــي هــــــــذه احلالــــــــة ميثــــــــل من

هـــــذا النـــــوع مـــــن املســـــؤولية وقـــــد اســـــتبعدنا . للمحاســـــبة، وتوقـــــع علـــــيهم عقوبـــــات تأديبيـــــة حيـــــددها القـــــانون

مـــــن دراســـــتنا، نظـــــرا لاللتبـــــاس الـــــذي ميكـــــن أن يقـــــع خـــــالل مثـــــول منـــــدوبو احلســـــابات أمـــــام اللجنـــــة الـــــيت 

بــــــــدورها تتكــــــــون مــــــــن مهنيــــــــني، والــــــــيت ال ميكــــــــن تصــــــــور نزاهــــــــة األحكــــــــام الصــــــــادرة عنهــــــــا ملــــــــا يســــــــمى 

  .بالطائفية، وغالبا ما تكون متحيزة لصاحل املهين

ـــــذ بدايـــــة األزمـــــة االقتصـــــادية مـــــؤخرا، مل هـــــذا ويـــــذهب املشـــــرع الفر  نســـــي إىل أبعـــــد مـــــن ذلـــــك، فمن

ــــــى أداء املاليــــــة  ــــــدعوة و العمــــــل مــــــن أجــــــل إدخــــــال حتــــــويالت عميقــــــة ومســــــتدامة عل تفتــــــأ فرنســــــا عــــــن ال

العامليـــــــة، فقـــــــد كانـــــــت اجلهـــــــود الفرنســـــــية واألوروبيـــــــة وراء عقـــــــد أول قمـــــــة موعـــــــة العشـــــــرين، بواشـــــــنطن 

، 2009عتمـــــــاد قمـــــــة جمموعـــــــة العشـــــــرين ببيتســـــــبريغ، خـــــــالل ســـــــبتمرب ، كمـــــــا أن ا2008خـــــــالل نـــــــوفمرب 

  . قواعد لتوجيه املكافئات، كانت مببادرة فرنسية

 11وعمليـــــــــا،يقرتح مشـــــــــروع قـــــــــانون التنظـــــــــيم املصـــــــــريف و املـــــــــايل الـــــــــذي اعتمـــــــــده الربملـــــــــان الفرنســـــــــي يف 

ــــــوبر  ــــــة2010أكت ــــــز تنظــــــيم اجلهــــــات الفاعلــــــة يف األســــــواق املالي ــــــة لتعزي ــــــدابري قوي ورصــــــدها ومراقبتهــــــا،  ، ت

وســـــــيجري للمـــــــرة األوىل تنظـــــــيم وكـــــــاالت تقـــــــدير اجلـــــــدارة االئتمانيـــــــة و البيـــــــع علـــــــى الكشـــــــوف وأســـــــواق 

 AMF (Autorité des Marchésكمـــا ســــتعزز صـــالحيات هيئـــة األســــواق املاليـــة . املشـــتقات املاليـــة

financiers)  رة مـــــــــرات يف جمــــــــال فــــــــرض العقوبـــــــــات، إذ سيضــــــــاعف املبلـــــــــغ األقصــــــــى للعقوبـــــــــات عشــــــــ

وقـــــــد أنشـــــــئت هيئـــــــة األســـــــواق املاليـــــــة .1مليـــــــون يـــــــورو 100بالنســـــــبة هليئـــــــة األســـــــواق املاليـــــــة، ليصـــــــل إىل 

، نتيجـــــــة احتـــــــاد كـــــــل مـــــــن 2003أوت  01مبوجـــــــب قـــــــانون التنظـــــــيم املصـــــــريف و املـــــــايل، الصـــــــادر بتـــــــاريخ 

،وجملــــس la commission des opérations de bourse » (cob) »جلنــــة عمليــــات البورصــــة 

             ، و الس « Conseil des marchés financiers »   (CMF) سواق املاليةاأل
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  .financiers »  « conseil discipline de la  gestion التنظيمي للتسيري املايل

ــــــد عــــــرف املشــــــرع الفرنســــــي هيئــــــة األســــــواق املاليــــــة مــــــن خــــــالل نــــــص املــــــادة   مــــــن القــــــانون  L621-1وق

عموميــــــة مســــــتقلة تتمتــــــع بالشخصــــــية املعنويــــــة، تســــــهر علــــــى محايــــــة املــــــدخرات التجــــــاري الفرنســــــي هيئــــــة 

ــــــــــف آخــــــــــر يعطــــــــــي جمــــــــــاال لالدخــــــــــار العــــــــــام، وإعــــــــــالم  ــــــــــة، وكــــــــــل توظي املســــــــــتثمرة يف املؤسســــــــــات املالي

  .1املستثمرين، وتنظيم عمل أسواق املؤسسات املالية

ـــــتم منافســـــة هـــــذه املســـــؤولية، ألن املشـــــرع اجلزا ـــــه مل ت ـــــل هـــــذه وجتـــــدر اإلشـــــارة إىل أن ئـــــري مل يتطـــــرق إىل مث

  .اهليئة، ومل تناقش هذه املسؤولية أمام القضاء اجلزائري

ــــــة، وعلــــــى هــــــذا األســــــاس يــــــتم تقســــــيم البحــــــث إىل فصــــــلني،  لــــــذلك اكتفينــــــا باملســــــؤولية املدنيــــــة و اجلنائي

حيـــــــث نتنـــــــاول يف الفصـــــــل األول األحكـــــــام العامـــــــة ملســـــــؤولية منـــــــدويب احلســـــــابات يف شـــــــركة املســـــــامهة يف 

نبني املــــــــدين واجلنــــــــائي، وننــــــــاقش يف هــــــــذا، طبيعــــــــة املســــــــؤولية املدنيــــــــة ولتحديــــــــد ذلــــــــك ال بــــــــد مــــــــن اجلــــــــا

مث حنـــــدد األركـــــان الواجـــــب . تكييـــــف طبيعـــــة العالقـــــة الـــــيت تـــــربط منـــــدويب احلســـــابات بالشـــــركة حمـــــل املراقبـــــة

طــــــرق إىل توافرهــــــا لقيــــــام املســــــؤولية املدنيــــــة ملنــــــدويب احلســــــابات مــــــن خطــــــأ، ضــــــرر، وعالقــــــة الســــــببية، مث نت

ـــــة، إضـــــافة إىل ضـــــرورة  ـــــدوبو احلســـــابات مـــــن مســـــؤوليتهم املدني ـــــيت بتوافرهـــــا ميكـــــن أن يعفـــــى من الشـــــروط ال

  .التطرق إىل التأمني من املسؤولية املدنية هلؤالء املهنيني

ـــــــيت  ـــــــث نشـــــــري إىل اجلـــــــرائم ال ـــــــدويب احلســـــــابات، حي ـــــــة ملن مث يـــــــتم احلـــــــديث عـــــــن أحكـــــــام املســـــــؤولية اجلزائي

ـــــة أو معنويـــــةميكـــــن أن يرتكبوهـــــا  ـــــك بصـــــفتهم أشـــــخاص طبيعي وهـــــي جـــــرائم . مبناســـــبة أداء مهـــــامهم، وذل

ميكـــــــن أن يرتكبهـــــــا منـــــــدوب احلســـــــابات بصـــــــفته فـــــــاعال أصـــــــليا، ســـــــواء كـــــــان ذلـــــــك يف مرحلـــــــة البـــــــدء يف 

كمـــــا ميكـــــن أن يكـــــون هـــــذا األخـــــري . املهنـــــة أو أثنـــــاء ممارســـــة املهـــــام، أو حـــــىت لـــــدى االنتهـــــاء مـــــن إتياـــــا

يؤتيهــــــــا القــــــــائمون بــــــــاإلدارة، أو أعضــــــــاء جملــــــــس اإلدارة، أو أحــــــــد املســــــــامهني يف  شــــــــريكا يف جــــــــرائم قــــــــد

  .الشركة

                                                           
1
- Augustin Robert, responsabilité des commissaires aux comptes, 2008, Dalloz, P258. 
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أما الفصل الثاين فكرسنا فيه النتائج اليت ميكن أن ترتتب على ثبوت مسؤولية مندوبو احلسابات 

سواء املدنية أو اجلنائية، حيث تطرقنا يف القسم األول إىل آثار املسؤولية املدنية من دعوى و 

عويض، وذلك بذكر القواعد اإلجرائية من اختصاص قضائي، أطراف الدعوى، وطرق انقضائها، ت

  .يف حني جاء يف القسم الثاين آثار الدعوى اجلزائية من أطراف الدعوى، ونظام التقادم فيها

ــــــــة، باالعتمــــــــاد علــــــــى  ــــــــة املتبعــــــــة يف هــــــــذه الدراســــــــة، فقــــــــد اعتمــــــــدنا الدراســــــــة التحليلي أمــــــــا عــــــــن املنهجي

ــــــا باالســــــتعانة بالفقــــــه و القضــــــاء الفرنســــــي  النصــــــوص ــــــد قمن التشــــــريعية وكــــــذا االجتهــــــادات القضــــــائية، وق

علــــــى ســــــبيل االستشــــــهاد، ذلــــــك للتقــــــارب امللحــــــوظ يف األحكــــــام القانونيــــــة املتعلقــــــة مبنــــــدويب احلســــــابات 

  .يف كال النظامني القانونيني الفرنسي واجلزائري

ــــــك  ويف األخــــــري ال يســــــعنا ســــــوى اإلشــــــارة إىل أن هــــــذه ــــــة وذل ــــــر منهــــــا تطبيقي ــــــت نظريــــــة أكث الدراســــــة كان

    .لة املراجع اجلزائرية يف املوضوعلغياب االجتهاد القضائي اجلزائري وكذا ق
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  .األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات: الفصل األول

 الشهادةإن مهنة حمافظة احلسابات هي املراقبة اليت متارس من طرف حريف مؤهل للقيام بعملية 

  .1على انتظامية ومصداقية احلسابات السنوية للشركة، ويسمى هذا احلريف مبحافظ احلسابات

مهنيا حمرتفا ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت وبالتايل يكون مندوب احلسابات شخصا 

مسؤوليته مهمة املصادقة على حسابات الشركات واهليئات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول 

  .   2به

أما احلديث عن املسؤولية املدنية ملندويب فتقتضي البحث يف طبيعة هذه املسؤولية ومدى ارتباطها 

وللقول بقيام هذه . وذلك ملا يدور حول طبيعة عالقة مندويب احلسابات بالكيان املراقببالقواعد العامة، 

  ).املبحث األول( من خطأ وضرر وعالقة السببية  املسؤولية البد من توافر أركان املسؤولية

، بل ومحاية للمصلحة العامة للشركة، ملسؤولية املدنية لذا األخري فقطلكن األمر ال يوقف عند ا

لتبعية املصاحل االقتصادية للوطن ، فرض املشرع مجلة من العقوبات املوقعة على هذا املهين يف حال وبا

ارتكابه لبعض األفعال اليت ختل بالقواعد القانونية املنظمة للمهنة سواء يف القانون التجاري، أو القانون 

  ).املبحث الثاين( املنظم للمهنة 

  

  

  

 

  

  

  

                                                           

1- Dahmouche Mohamed, le commissariat aux comptes en Algérie, rapport de stage n°3, 

Maitre de stage Nourredine Yahia, septembre 1995, p 5. 
 .املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 10-01من القانون  22نص املادة  -  2
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  .لمدنية  لمندوب الحساباتالمسؤولية ا: المبحث األول

ما أن حققت املسؤولية املدنية استقالهلا عن املسؤولية اجلنائية، حىت ظهرت فكرة تقسيمها إىل 

فبالرغم من الفروقات القائمة بني النوعني، إن كان من حيث الطبيعة أو . مسؤولية عقدية وأخرى تقصريية

وحدة املسؤولية املدنية، واليت يف األصل هي إخالل األساس، وحىت اآلثار، إال أنه من الفقه من ينادي ب

  .1بالتزام سابق

و املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات ال خترج عن هذا النطاق، خاصة وأن عالقة هذا املهين باجلهة 

 اليت يراقبها كانت وال تزال حمل تضارب آراء فقهية بني القائل بأن املندوب هو وكيل عن املسامهني وبالتايل

فالعالقة بينهم تنظمها رابطة تعاقدية، وبني القائل بأن مندوب احلسابات هو هيئة أو جهاز قائم حبد ذاته 

يف الشركة، وحىت اجتهادات قضائية، فقد كانت هناك أحكام وقرارات قضائية خمتلفة يف هذا اال 

خاصة، يف تأسيس أحكامها  السيما من حيث األساس القانوين الذي اعتمدته اهليئات القضائية الفرنسية

فاملضرور قد يكون الشركة حمل املراقبة، أو أحد املسامهني فيها، أو  ادرة يف مسؤولية مندويب احلساباتالص

وطبقا للقواعد العامة فإنه لقيام مسؤولية مندويب احلسابات البد من توافر األركان . حىت الغري املتعامل معها

  .بيةالثالث من ضرر وخطأ وعالقة السب

وكضمانات هلذا املهين فرض املشرع املسؤولية الشخصية حىت ولو كان ميارس املهنة ضمن شركة 

وهو سالح ذو حدين، فمن جهة ال يتحمل املندوب املسؤولية عن فعل الغري، ومن . حمافظة حسابات

ها من التشديد فاملندوب يتحمل مسؤولية شخصية عن األخطاء اليت يرتكب ايعترب ضربجهة أخرى 

ومن الضمانات أيضا التأمني من . مساعديه واخلبري احملاسب الذين متت االستعانة م يف أداء املهام

املسؤولية املهنية الذي فرضه املشرع بنص القانون، وذلك للخروج به من جو الضغط واالرتياب من نتائج 

  .املسؤولية امللقاة على عاتقه

  

  

  

  

                                                           

 .96، ص 2007للمنتج دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، قادة شهيدة، املسؤولية املدنية  -  1
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  . انونييناألساس والطبيعة الق: المطلب األول

لقد احتلت الطبيعة القانونية ملسؤولية مندويب احلسابات مساحة ال بأس ا من النقاش الفقهي، 

حيث من الفقه من خيضعها للنظام التعاقدي ومنهم من خيضعها للنظام التقصريي، فهل تكييف مسؤولية 

ام اليت ميارسها هذا األخري هلا مندويب احلسابات إىل عقدية أو تقصريية هو على إطالقه، أم أن طبيعة امله

تأثري على مسؤوليته املدنية، خاصة وأن مسؤولية هذا املهين حتكمها عالقته باجلهة اليت يراقبها، فمن الفقه 

وخاصة يف فرنسا من كيفها على أساس تعاقدي خاصة يف مواجهة الشركة حمل املراقبة، واجتاه آخر وصفها 

غري، لكن االجتاه املعاصر يذهب إىل أن هذا التقسيم ال طائل منه مادام بأا تقصريية خاصة يف مواجهة ال

  . مندوبو احلسابات ميارسون مهام قانونية

  .وهذا ما سنحاول البحث فيه فيما يلي

  األساس القانوني للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات : الفرع األول

من  14/21مكرر715بات جاء به نص املادة  إن األساس القانوين للمسؤولية املدنية ملندويب احلسا

الغري    عن أو إزاء  الشركةإزاء  مندوبو احلسابات مسؤولون، سواء"على أن  القانون التجاري اجلزائري

  .2"عن األخطاء والالمباالة اليت يكونون قد ارتكبوهايف ممارسة وظائفهم األضرار النامجة

املتعلق مبهن اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات  01- 10من القانون  59كما جاء يف نص املادة 

يتحمل حمافظ احلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمته ويلتزم بتوفري " على أن  3واحملاسب املعتمد

  ". الوسائل دون النتائج 

  

                                                           

واملتضمن القانون التجاري  املعدل واملتمم، باملرسوم التشريعي  1975سبتمرب 27املوافق ل1395رمضان 20املؤرخ يف  75/59االمر-  1

  .25/04/1993املؤرخ يف  08-93رقم 
 :بنصها1966لسنة 537ركات الفرنسي رقم من قانون الش234واليت تقابلها املادة -  2

"Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard de la société que des tiers 

des conséquences dommageables, des fautes et négligences par eux commises dans 

l'exercice de leurs fonctions". 
، املتعلق مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات 2010يونيو سنة 29املوافق ل  1431رجب 16مؤرخ يف  10/01القانون رقم -  3

  .واحملاسب املعتمد
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دة فقرة أوىل من القانون التجاري اجلزائري املطابق لنص املا 14مكرر 715فبالرجوع إىل نص املادة 

، فقد جتاوزت التفريق بني مسؤولية مندويب 1966من القانون الفرنسي املتعلق بالشركات لسنة 234

يف مواجهة الغري، ومسؤوليتهم يف مواجهة الشركة حمل املراقبة ، هذا بعد أن كان قانون الشركات  احلسابات

43يف مادته  1867يوليو 24الفرنسي امللغى والصادر يف 
مندوب احلسابات يف مواجهة  يقر بأن مسؤولية 1

، أما يف 2الشركة تتحدد وفقا لألحكام العامة للوكالة، حبكم أن مندوب احلسابات هو وكيل للشركة 

  .3مواجهة الغري فتتحدد على أساس املسؤولية التقصريية 

لكن هذا التقسيم غري مسلم به، على اعتبار أن مندويب احلسابات غري مكلفني بالقيام بتصرفات 

، ه ال يرتبط بعالقة عقدية بالشركةكما أن. 4قانونية باسم الشركة، وإمنا هلم القيام فقط بعمليات املراجعة ال

، وأي 5واجلدير بالذكر أن شركة املسامهة جمربة على االستعانة مبندوب احلسابات بناءا على نص القانون 

ن قد فرض وجوده يف هذه احلالة تصرف خيالف ذلك يقع حتت طائلة البطالن، ليس باعتبار أن القانو 

  .6فقط، و إمنا ألن نظامه، مهامه وأيضا مسؤولياته حمددة وبدقة مبوجب القانون وهي من النظام العام

واملالحظ على النصوص القانونية املنظمة ملهنة مندويب احلسابات أا مل تأيت فاصلة فيما يتعلق 

، وهذا يدعو إىل التساؤل حول تكييف هذه املسؤولية بطبيعة هذه املسؤولية، إن هي تقصريية أم عقدية

من حيث الطبيعة، ولتحديد ذلك ال بد أوال من التعريج على طبيعة العالقة القائمة بني مندويب احلسابات 

والشركات حمل املراقبة ، ألا تنعكس بصورة واضحة على طبيعة مسؤوليتهم املدنية، واألساس الذي تقوم 

  إن كان إخالل بالتزام تعاقدي أم بالتزام قانوين؟عليه هذه األخرية 

  

  

                                                           

1  - Art 43 :"l'etendue et les effets de  la responsabilité des commissaires aux comptes envers 

la société sont déterminés d'après les règles générales du mandat". 
2 - Philippe le Tourneau , Droit de la responsabilité des contrats, 7 eme édition, Dalloz, 

Paris, 2008, p1143 . 
3 -Augustin Robert, op.cit, p22. 
4 -Philippe Merle, droit commercial, sociétés commerciales, 13ème édition, Dalloz, Paris, 

2009, p590, 591. 
  .من القانون التجاري اجلزائري 4مكرر715وهو ما جاء به نص املادة -  5

6 -Philippe le Tourneau, op.cit. p 1143. 
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  طبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات : الفرع الثاني

املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات ال بد من إيضاح طبيعة العالقة اليت  قبل التطرق إىل طبيعة

  .تربطهم بالشركة حمل املراقبة 

  .ل طبيعة العالقة بين مندوب الحسابات والشركة محل المراقبةالجدل الفقهي حو : أوال

إن البحث يف الطبيعة القانونية للعالقة اليت تربط مندويب احلسابات بشركة املسامهة حمل املراقبة، 

  .تستدعي منا البحث يف النظريات اليت جاءت يف هذا الصدد

يب احلسابات مبراجعة ميزانية الشركة، فمن املسلم به فقها و قضاءا، أن املشرع قد عهد إىل مندو 

فحص دفاترها، وحتقيق موجداا والتزاماا، كما كلفهم بأن يعدوا تقريرا يرفع إىل اجلمعية العامة 

للمسامهني يثبتون فيه مالحظام حول صدق امليزانية، وسالمة إجراءات اجلرد، ويبينوا فيه ما اكتشفوه من 

  . ام األساسي للشركة خمالفات ألحكام القانون أو لنظ

لكن ومع هذا اختلفت اآلراء حول حتديد الطبيعة القانونية اليت تربط مندويب احلسابات بالشركات 

حمل مراقبتهم، حيث يتجه الفقه التقليدي الفرنسي يف جمال القانون التجاري إىل اإلقرار بوجود عالقة 

يها وظائفهم، وأم وكالء عن جمموع املسامهني تعاقدية تربط مندويب احلسابات بالشركات اليت ميارسون ف

من القانون التجاري واليت ألغيت 682وهو ما كان يأخذ به املشرع اجلزائري من خالل نص املادة . فيها

  .املعدل للقانون التجاري 08- 93مبوجب القانون 

من  571 لكن هذا االجتاه يصطدم بالتعريف التشريعي لعقد الوكالة والذي جاء يف نص املادة

الوكالة أو اإلنابة هو عقد مبقتضاه يفوض شخص شخصا " القانون املدين اجلزائري حيث تنص على أن 

  من القانون املدين الفرنسي 1984يقابله نص املادة  ". آخر للقيام بعمل شيء حلساب املوكل وبامسه
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عام على أجر نظري  فضال عن أن األصل يف الوكالة أا تربعية، إذ ال حيصل  الوكيل كمبدأ 

 37، فقد أقر املشرع اجلزائري حق مندوبو احلسابات يف تلقي أتعام  وهو ما جاء يف نص املادة 1عمله

حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت، أتعاب حمافظ احلسابات "من القانون املنظم للهنة 

تعلق بتحديد أتعاب مندوبو احلسابات، جند أنه قبل التعديل الذي ولو رجعنا إىل البند امل". يف بداية مهمته

كانت اجلمعية العامة حتدد أتعاب مندويب احلسابات على   1966مس قانون الشركات الفرنسي سنة 

  .أساس التفاوض، لكن وبعد التعديل أقر املشرع الفرنسي للمندوبني باحلق يف تلقي األتعاب

الفرنسيني وحىت من الناحية التشريعية يف اجلزائر وفرنسا، أن مهمة  يف الفقه وقضاء ومن املسلم به

مندوبو احلسابات يف جوهرها ال متلي عليهم إجراء تصرفات قانونية حلساب الشركة على خالف احملاسب 

فهذان األخريان . املايل املكلف بتزويدها باحلسابات يوميا، وكذا اخلبري احملاسب الذي يضمن املراجعة

، أما مندوب احلسابات فإن مهمته تتمثل يف القيام بأعمال مادية   2ا بالشركة عالقة عقديةتربطهم

  .3كمراجعة احلسابات وفحص الدفاتر والتحقق من انتظامها وصدق تعبري امليزانية عن مركز الشركة املايل

فإنه يكون ملن   فإذا ما مت تطبيق القواعد العامة على أساس أا عالقة وكالة فيما يتعلق بالتبعية،

  .كان له حق التعيني حق العزل يف أي وقت

فتعيني مندوبو احلسابات وعزهلم كان يتم من قبل اجلمعية العامة للمسامهني يف مفهوم قانون 

، وإعطائها حرية عزهلم هو سبيل غري صحيح، ألا  ختاطر 1867الشركات الفرنسي التقليدي لسنة 

  املديرين ، فتكون للمديرين بذلك كل الصالحيات يف الضغط بوضع مندويب احلسابات حتت تبعية 

  

  

                                                           

-2008طيطوس فتحي، النظام القانوين ملهنة حمافظ احلسابات ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة معسكر،  -1

 . 107، ص 2009
2-Philippe Merle, op.cit.  p 591 . 

  .25طيطوس فتحي ، مرجع سابق، ص  -3
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عليهم والتأثري على حسن سري عملهم، لكن االجتهاد القضائي يف فرنسا ذهب إىل النطق بأحكام ضد 

nutum " ad 1"قاعدة العزل يف أي وقت 
1966وذلك حىت قبل صدور قانون  

2.  

ندوبو احلسابات ميثلون جهاز من أجهزة بعد كل هذه االنتقادات ظهر اجتاه آخر يرى بأن م

الشركة، وهم من مناصري النظرية العضوية اليت تذهب إىل أن املفهوم العقدي لشركة املسامهة ال يثبت 

تسيري الشركة  حيث يرون أن الشركة عبارة عن جمموعة من املسامهني الذين جيب عليهم التخلي عن جزء 

لعقد يقتضي نوعا من التعارض والتناقض يف املنافع، يف حني أن كما أن ا. من حريام للصاحل املشرتك

كما أن املشرع قد فرض العديد من األمور على . املسامهني يف الشركة يتفقون كلهم حول موضوع الشركة

ومن هذه القواعد اآلمرة، تلك . املسامهني، حبيث حصر إرادم يف تطبيق النظام القانوين للشركة فقط

كما أن تعيني مندوب .يد مهام خمتلف األجهزة يف الشركة من ذلك مهمة مندويب احلساباتاملتعلقة بتحد

وكذلك األمر . احلسابات ال يستند إىل عقد ، وإمنا إىل قرار اجلمعية العامة وهو حق منحها إياه القانون

النظام األساسي بالنسبة حلقوقهم وواجبام ، فهي ال تستمد من العقد وإمنا تنشأ مباشرة من القانون و 

للشركة، فضال عن أن عزل هؤالء ال يكون اعتباطا أو بناءا على رغبة اجلهة اليت قامت بتعيينهم وإمنا 

  .4سنتحدث عنها الحقا  3يكون األمر بتوافر أسباب

وهذا " أداة قانونية "أصبح مؤخرا يأخذ بفكرة أخرى وهي أن الشركة  ،واجلدير بالذكر أن الفقه

الذي ذهب إىل أنه يف حقيقة األمر أن مندوب احلسابات هو   Georges Ripertألستاذ على حد تعبري ا

ولكنه ليس تابعا ملمثليه، هو . جزء من آلية قانونية منظمة من قبل القانون، وأنه خمتار من قبل املسامهني

يراقب أيضا واليوم . وهي مراقبة احلسابات légale" "missionموظف يف الشركة، يتقلد مهمة قانونية  

  . conséquences de la gestion  les"5"نتائج التسيري  

                                                           

دمحوش فايزة، : أنظر. أنه ميكن للجمعية العامة عزل مندوب احلسابات مىت أرادت ذلك ويف أي وقت" ad nutum" ويقصد ب  -  1

  .27، ص 2002-2001اجلزائر،  النظام القانوين حملافظ احلسابات يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، ابن عكنون،
2 -G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, Tom1, vol 02, 18eme éd, L.G.D.J, 

2002. p 495. 
 .26،27دمحوش فايزة ، مرجع سابق، ص  -3
  .وما يليها  36أنظر الحقا، األخطاء املتعلقة بالتوقف عن أداء املهام، ص -4

5-G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
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تنتهي  إال أن عالقتهم ا ،فبالرغم من أن اختيار مندويب احلسابات يتم من خالل اجلمعية العامة

واالستقاللية هي أول خاصية يستوجب توافرها . 1بقبوهلم هذه املهام مباشرة، فيكونون بذلك مستقلني

، وقد أكد املشرع اجلزائري موقفه من ذلك من خالل التطرق إىل األعمال اليت 2حلساباتلدى مندويب ا

حيظر على مندويب احلسابات ممارستها ، واليت من شأا أن حتد من استقالليته،  وحرصا منه على توفري 

اقبة اجلو املناسب للمندوب ملمارسة مهنته بأكثر حياد وموضوعية حظر املشرع على هذا األخري مر 

بأحد األعضاء فيها صلة قرابة، وهذا ما جاء به نص املادة حسابات الشركات اليت قد تربطه 

  .من القانون التجاري اجلزائري6مكرر715

ولكن تدرجييا أصبحت الفكرة الراسخة أن مندوب احلسابات ليس وكيال للشركة وإمنا هو جهاز 

indépendant" "organeمستقل
يؤدي مهمة قانونية حتت وجه اإللزام  كما. ، صاحب مهنة حرة3 

واملالحظ على هذه املهمة أا متعلقة بتحقيق املصلحة . 4متحمال كل النتائج املرتتبة عن مباشرته هلا 

إال أن . 5العامة، ألنه من جهة يسهر على مراقبة مصاحل املسامهني، ومن جهة أخرى يراقب مصاحل الغري

من القانون التجاري وصف مهمة مندوب احلسابات  6 2الفقرة  3- 823 املشرع الفرنسي يف نص املادة

بالوكالة ، حيث جاء فيها بأن مندوب احلسابات املعني بدل مندوب آخر، وذلك يف حال ما إذا توقف 

مندوب احلسابات على إتيان مهامه ملانع مادي أو الستقالته أو مت عزله، فال يبقى أمام اجلمعية العامة إال 

بدله مندوب آخر لينهي املهام املنسوبة إليه إىل غاية انتهاء مدة وظيفته، حبث ال يبقى يف وظيفته أتنصب 

                        إال إىل حني انتهاء وكالة سابقه، ومع ذلك فإن مندوب احلسابات  يتبادل مع 

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, le commissariat aux comtes, L.I.T.E.C, 1971, 

Paris, p 11, 12.  
، ص 1991علي سيد قاسم، مراقب احلسابات، دراسة مقارنة لدور مراقب احلسابات يف شركة املسامهة، دار الفكر العريب، القاهرة،  -  2

109. 
  .1966جويلية  25املؤرخ يف  66/537رسه القانون املتعلق بالشركات الفرنسي رقم وهذا ما ك -3

4 - G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
5 -Philipe le Toureau, op.cit. p 1143. 
6 - Art :L823-3 al 2 de code de commerce français :" Le commissaire aux compte nommé 

en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat 

de son prédécesseur" . 
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رف القانون على وجه اإللزام   اهليئة املراقبة تقارير ذات طبيعة مؤسساتية فمنذ أن حددت مهامه من ط

  .1أصبح هذا األخري ميارس مهنته بصفة مستقلة

ولكن لو رجعنا إىل القانون التجاري اجلزائري، جند أن املشرع تفادى مصطلح الوكالة مستبدال إياه 

، غري أن نفس النص 2فقرة ثانية 7مكرر 715مبصطلح املهمة، أو الوظيفة، وهذا ما جاء   يف نص املادة 

كما احتفظ به،  أي مصطلح الوكالة يف . "mandat"اللغة الفرنسية جنده يوظف مصطلح الوكالة ب

املعدل للقانون  01- 10رقم  ات واحملاسب املعتمدالقانون املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلساب

األساسي للمهنة،  من القانون 5أما يف القانون الفرنسي نصت املادة . منه 72، يف نص املادة 08-91رقم

على أنه ميكن ملندوب احلسابات أن يكون مستقال إذا قام مبمارسة االختصاصات والسلطات املوكلة له 

  . 3مبوجب القانون بكل حرية وحقيقة وبواقعية 

و تطفو معضلة حتديد الطبيعة القانونية لعالقة مندوب احلسابات لشركة املسامهة حمل الرقابة، 

 يبادر بوضع نص يفيد التحديد الدقيق هلذه العالقة، بل زاد الطني بلة باعتماده فاملشرع اجلزائري مل

الجتاهني خمتلفني، أحدمها يذهب إىل أن مندوب احلسابات هو وكيل عن مجعية املسامهني، وهو ما كرسه 

كنص املادة   01- 10مبوجب القانون   91/08العديد من نصوص القانون األساسي للمهنة املعدل 

املعدل  08- 93من القانون التجاري و امللغى مبوجب القانون  682واملادة . 3فقرة  34واملادة  47و31

  .للقانون التجاري، واليت كانت تنص على تطبق أحكام الوكالة يف مسؤولية مندويب احلسابات

من القانون التجاري  14مكرر 715أما االجتاه اآلخر هو ما ذهب إليه من خالل نص املادة 

                           ، وذلك على اعتبار أن هذا4بذلك حذو نظريه الفرنسي إذ يعترب أن مندوب احلسابات مؤسسة حاذيا

  

  

                                                           

1 - G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 476. 
2- Art, 715 bis, al 2 de code de commerce: " le commissaire aux comptes nommé par 

l'assemblée en remplacement d'un autre, ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration 

du mandat de son prédécesseur".  
3 - Philippe Merle, op.cit.  p 595. 

  .83،84طيطوس فتحي، مرجع سابق ، ص  -4
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األخري يستمد مهامه، حقوقه واجباته، وأحكام مسؤولياته من القانون سواء التجاري أو القانون املنظم 

  .  للمهنة 

املعدل للقانون األساسي ملهنة حمافظ احلسابات،  10/01وجتدر اإلشارة يف هذا املقام إىل القانون 

املعدل للمادة  27ومثال ذلك نص املادة " العهدة"مبصطلح " الوكالة"استبدل يف كثري من املواقع مصطلح 

من القانون السابق 47فقرة ثالثة واملادة 34املعدل للمادة  65، وكذا نص املادة 08-91من القانون  31

من القانون التجاري  682كما كانت تؤكده املادة . ام املادتني يف مادة واحدة حيث مجع املشرع أحك

شركة حسب القواعد العامة حيدد مدى وآثار مسؤولية مندويب احلسابات حنو ال: " بنصها على أن

  ."للوكالة

من نفس القانون  14مكرر 715حذف هذا النص ليستبدله بنص املادة  1993إال أن املشرع سنة 

تتناول مسؤولية مندويب احلسابات دون التطرق إىل ما إذا كان وكيال عن املسامهني، وذا فأغلب  و اليت

، 1هيئة قائمة بذاا يف اجلهاز التنظيمي لشركة املسامهة ،الفقه اجلزائري يذهب إىل أن مندوب احلسابات

كما يالحظ .2احلسابية للشركةومنهم من يعرب عنه بأنه جهاز مراقبة مستمرة ودائمة عن الوضعية املالية و 

من القانون  44قد ألغى العبارة األخرية من نص املادة  01- 10أيضا، أن املشرع اجلزائري يف القانون اجلديد

حتدد اجلمعية العامة للمسامهني باالتفاق مع حمافظ أو : " القدمي املتعلقة بتحديد األتعاب واليت جاء فيها

حلسابات طبقا للسعر الذي حتدده السلطات العمومية املختصة حمافظي احلسابات أتعاب حمافظي ا

: " أن 01- 10من القانون 37وجاء يف نص املادة ".مبساعدة املنظمة الوطنية يف إطار التشريع املعمول به 

، ومل ينص "حتدد اجلمعية العامة أو اهليئة املؤهلة املكلفة باملداوالت أتعاب حمافظ احلسابات يف بداية مهمته

  .3ى ضرورة خضوع حتديد األتعاب لقرار وزير املالية املتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلساباتعل

  

  

  

  

                                                           

 .337، ص 2007، ديوان املطبوعات اجلامعية ، 2نادية فضيل، شركات األموال يف القانون التجاري، الطبعة  -  1
 .4، ص 2006، 03عزة ديدن، أجهزة الرقابة يف شركات املسامهة، جملة دراسات قانونية ، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد بو  -  2
  .32، ص 1995مارس  12، يف 14املتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، ج، ر، ع  1994نوفمرب  07قرار مؤرخ يف -3
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عدم قبول اجلمعية " يف بداية مهنته " فهل يعين ذلك إلغاء العمل ذا القرار؟ وهل تعين عبارة 

خدمام ؟ ألن  العامة للنقاش واملفاوضات من قبل مندويب احلسابات حول األتعاب اليت سيتقاضوا لقاء

من القرار املتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات جاء بالسلم الواجب إتباعه يف حتديد  4نص املادة 

يضمن املشرع حصول املندوب على أتعابه دون اخلضوع ألي نوع من  حىت أتعاب هذا األخري، وذلك

أنه ميثل رقابة خارجية حىت  الضغوطات، وبالرغم من أن هذا األخري يتلقى أتعابه من قبل الشركة إال

املراقبة التصرفات اليت  بإمكانهتتحقق له نوع من االستقاللية لتكون قراراته حيادية وموضوعية، ويكون 

  .يؤتيها اجلهاز القائم باإلدارة

أخريا ال ميكن اجلزم بأن املشرع سواء اجلزائري أو حىت الفرنسي قد أخذ بإحدى النظريات اليت سبق 

كانت فكرة النظام أكثر شرحا للفائدة من تكوين الشركة، إال أنه ال ميكن استبعاد ائيا عرضها، وإن  

  .فكرة العقد

  . تحديد الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: ثانيا

مندوبو احلسابات : " فقرة أوىل من القانون التجاري اجلزائري أن 14مكرر 715جاء يف نص املادة 

ون سواء إزاء الشركة أو إزاء الغري عن األضرار النامجة عن األخطاء والالمباالة اليت يكونون قد مسؤول

  ".ارتكبوها يف ممارسة وظائفهم 

يتحمل حمافظ احلسابات : " أنه 10/01من القانون املنظم للمهنة  59كما جاء يف نص املادة 

  " .وسائل دون النتائجاملسؤولية العامة عن العناية مبهمته، ويلتزم بتوفري ال

على ذكر  71- 822وال يذهب املشرع الفرنسي بعيدا عن هذا التعبري حيث جاء يف نص املادة 

  .نفس األحكام، لكن اإلشكال الذي يثار يكمن    يف طبيعة هذه املسؤولية 

                                                           

1- Art: l822-7 de code de commerce français: "Les commissaires aux comptes sont 

responsables tant à l'égard de la personne ou de l'entité que des tiers, des conséquences 

dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l'exercice de leurs 

fonctions, leur responsabilité ne peut tout fois pas être engagée à raison des informations 

ou divulgations de faits auxquelles ils procèdent en exécution de leurs mission ".  
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الفة فاملعروف فقها وقضاء وحىت ما يذهب إليه املشرع أن املسؤولية املدنية إما أن تكون نتيجة خم 

ق الغري احملمية من و إما أن تكون نتيجة انتهاك حقو . 1أحكام عقد ما، وهي بذلك مسؤولية عقدية 

  . 2وهي بذلك مسؤولية تقصريية طرف القانون

وقبل اخلوض يف حتديد طبيعة املسؤولية املدنية ملندوب احلسابات واجلدل الفقهي الذي جاء 

ر املميزة اليت جيب احرتامها يف كل من املسؤولية العقدية ونظريا بصددها، ارتأينا اإلشارة إىل أهم العناص

  :التقصريية

ففي املسؤولية العقدية يكون على املدين يف غري حاالت الغش أو اخلطأ  :مجال التعويضـ 1       

اجلسيم، أن يلتزم بتعويض الضرر الذي كان ميكن توقعه عادة وقت التعاقد وهو ما جاء به نص املادة 

 . 3فقرة ثانية من القانون املدين اجلزائري 182

زيادة على . يف املسؤولية التقصريية، يشمل الضرر املتوقع وغري املتوقع التعويضيف حني أن     

ذلك فإن شروط اإلعفاء من املسؤولية العقدية جوازيه إذا ما مت النص عليها يف العقد، إضافة إىل شروط 

ي أبصفة عامة ، من قوة قاهرة، فعل الغري واحلادث الفجائي، وهذه األخرية  اإلعفاء من املسؤولية املدنية

  .ية ألن أحكامها من النظام العامشروط اإلعفاء ال ميكن إعماهلا إذا ما تعلق األمر باملسؤولية التقصري 

 .واالختالف هنا يظهر يف عدة نواح :مجال دعوى المسؤولية ـ   2        

ففي املسؤولية العقدية ، وبناءا على ما جاءت به اتفاقية  :التطبيقمن حيث القانون الواجب  - أ

                             ، القانون الواجب التطبيق يف االلتزامات التعاقدية هو قانون العقد 1980جوان  19روما يف 

  

  

  

                                                           

1-La responsabilité contractuelle suppose la violation par un débiteur d'une obligation née 

d'un contrat. Voir, François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, droit civil, les 

obligations, 6ème  édition, Dalloz, 1996, p 675.  
2- La responsabilité délictuelle suppose la violation des droits subjectifs d'autrui que la loi 

crée, organise et protège. Voir, Patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 

5ème édition, Dalloz, 2000, p 49.  
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نظريه وقد أخذ املشرع اجلزائري على غرار . تم اختياره من قبل أطراف العقد أنفسهميالذي 

 .1الفرنسي كل هذه األحكام يف نصوص القانون الدويل اخلاص 

يف حني أن املسؤولية التقصريية، القانون الواجب التطبيق هو قانون مكان وقوع الضرر،وذلك  

 .حىت يف اال الدويل

يف القاعدة العامة أن حمل رفع الدعوى هو احملكمة اليت يقع  :من حيث االختصاص المحليب ـ        

دائرة اختصاصها مكان إقامة املدعى عليه، وهو ما ميكن إعماله يف املسؤولية العقدية، يف حني أن حمل 

رفع الدعوى يف املسؤولية التقصريية فهو احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار أو 

 .الضرر

ك اختالف بني الدعويني، فتقادم دعوى وهنا أيضا ميكن القول أن هنا :من حيث التقادمج ـ        

سنة كاملة  يف 15املسؤولية العقدية فاملدة ختتلف باختالف نوع الدعوى والقاعدة العامة هنا أن املدة هي 

أما يف دعوى . 2سنوات 5سنوات و 3القانون املدين ، أما  يف القانون التجاري فهي ترتاوح ما بني 

من القانون املدين اجلزائري، واليت 133هو ما جاء  يف نص املادة سنوات و  15املسؤولية التقصريية هو 

  . سنوات 10من القانون املدين الفرنسي اليت نصت على  2270تقابلها املادة    

بعد أن مت استعراض بعض النقاط اليت من شأا أن توضح اخلالف بني كل من النظامني، فإن    

امني الواجب التطبيق على املسؤولية املدنية ملندوب اإلشكال الذي يطرح نفسه هو، أي من النظ

احلسابات، حىت يضمن حتقق فائدة عملية من متابعة هذا األخري أي مندوب احلسابات؟ وذلك بالرغم 

من ااالت، وأمهها كان يف جمال  ريب بني النظامني من خالل العديدمن حماولة الفقه الفرنسي التق

منعرجا يف املسؤولية املدنية  للمهنيني و استحدثت ما يعرف باملسؤولية  مسؤولية املنتج، واليت أحدثت

  .املوضوعية ،  وهو ما حدث قبال يف جمال حوادث املرور و اال الطيب

وباحلديث عن املسؤولية املهنية، فإنه و إن كانت املبادئ األساسية للمسؤولية التقصريية والعقدية 

   فباعتبار أن املسؤولية العقدية، يعرب عنها . غري متاح بصورة سهلةواضحة املعامل، إال أن إعماهلا 

    

                                                           

  .فقرة أوىل من القانون املدين اجلزائري20فقرة أوىل، 18أنظر املادتني  -1

 
 .Augustin  Robert, op.cit. p 19,20,21 ـ2



 األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل األول

 

24 

 

باإلخالل بالتزام عقدي، فإن حتديد مضمون العقد يصبح صعبا يف الواقع ، وهنا كان على القضاء 

التدخل دف محاية الطرف الضعيف يف العقد وذلك من خالل تكريس التزامات جديدة كااللتزام 

م بالسالمة ،وااللتزام بالنصح ، واإلخالل ذه األخرية يندرج حتت نظام املسؤولية العقدية باإلعالم ، االلتزا

يف حني أن التزامات جل املهنيني ، مبا فيهم من تربطهم باملتعاملني .بالرغم من أن العقد مل ينص عليها

  .  1معهم عقودا، كلها حمددة مبوجب نصوص تشريعية أو تنظيمية

منه اعتربت مندوبو احلسابات  43الفرنسي، وخاصة نص املادة  1867لية جوي24ففي ظل قانون

مث جاء بعده القانون . وكالء عن املسامهني، مما يستتبع خضوع نتائج مسؤوليتهم إىل القواعد العامة للوكالة 

الفرنسي املتعلق بالشركات والذي فرض تعيني مندوبو احلسابات من طرف املسامهني ،  66- 537رقم 

كاء ، أو أعضاء الشخص املعنوي ، وبناءا على هذا فإن مندويب احلسابات ميارسون مهامهم مبا الشر 

وقد كرس املشرع الفرنسي املسؤولية املدنية . 2يفرضه القانون، وال ميثلون األشخاص الذين قاموا بتعيينهم 

لق بالشركات، وبذلك املتع 1966جويلية لسنة   24من قانون  234ملندويب احلسابات مبوجب نص املادة 

، وتؤكد جلنة 3يكون التساؤل حول طبيعة مسؤولية مندوب احلسابات عقدية أم تقصريية غري ذي جدوى

 la commission nationale des»الدراسات القانونية للمنظمة الوطنية ملندويب احلسابات بفرنسا 

commissaires aux comptes »CNCC روط ونظام هذه املسؤولية أن الوصف هنا ال طائل منه ألن ش

هي ذاا   يف كلتا احلالتني، وهذا القول ال جدال فيه بالنسبة لشروط املسؤولية واليت تكون مطبقة أيا  

                                                                                                  .4كانت طبيعة هذه األخرية 

قائال بأنه ال يظن أنه ال جدوى من إحلاق وصف  Robert Augustinد جييب األستاذيف هذا الصدو 

  تعاجل مبسؤولية مندوب احلسابات ألن أحكام القانون التجاري ليست كافية، فهي ال

  

                                                           

1- Augustin Robert, op.cit. p21. 
2 - J-F. Barbièri,Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes , Bull. Joly sociétés, 2004, p 123. 
3 - Didier Poracchia, et autres, le commissaire aux comptes, Rep. Sociétés, septembre 

2008, Dalloz, n° 447. 
4 -"La qualification importe peu car les conditions et le régime de cette responsabilité sont 

les même dans les deux cas". Voir: J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, 

la nature et le domaine de la responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 

123. 
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مسألة االختصاص النوعي،االختصاص احمللي، القانون الواجب التطبيق، مصدر الشروط احملددة و شروط 

ويتابع إجابته بالقول أنه، بناءا على ما تقدم البد من الرجوع إىل نظام القانون . لية اإلعفاء من املسؤو 

  .1العام، بعدها ميكن حتديد ما إذا كان هذا النظام خاضع لقواعد املسؤولية العقدية أم التقصريية

جند أن احملاكم الفرنسية غالبا ما تؤسس  2وبرجوعنا إىل االجتهاد القضائي وخاصة الفرنسي

من القانون املدين الفرنسي، واضعة يف املقدمة الوصف التقصريي  1382أحكامها بناءا على نص املادة 

فمندوب احلسابات مدين بالتزامات قانونية ذات معايري مهنية وليست على اإلطالق عقدية، . للمسؤولية

ناءا على اتفاق بدون التأثري حبكم أم معينني من قبل اجلمعية العامة، وأن أتعام وبرنامج عملهم حمدد ب

  .3على طبيعة املسؤولية

هذا التحديد لطبيعة مسؤولية مندوب احلسابات قد ظهرت حوله بعض االهتمامات القضائية ،  

وذلك بالرغم من أن القضاء يف هذا الصدد إن صح التعبري مشوش، إال أن القضاة يعرتفون ملندوب 

يف قرار له  Paris، يف حني رفض جملس قضاء 4دفع األتعاباحلسابات حبق تعليق املهام يف حال عدم 

، حق الشركة حمل الرقابة يف عدم دفع أتعاب مندوب احلسابات استنادا 2006مارس  10صادر بتاريخ 

إىل الدفع بعدم التنفيذ، ذلك أن الطبيعة املؤسساتية لوظيفة مندوب احلسابات واستقالليته يف تنفيذ مهمته 

، مبعىن أن الدفع بعدم التنفيذ ذو الطبيعة العقدية 5سابات تقتضي استبعاد هذا الدفعيف التصديق على احل

  . ال ميكن املواجهة به يف الطلب بدفع أتعاب مندوب احلسابات

املتعلق باملصادقة على  2005نوفمرب  16من جهة أخرى بالرجوع إىل النقض املوجه ضد مرسوم 

ة وبدون التأسيس على طبيعة املسؤولية استند يف قراره الصادر قانون املهنة الفرنسي، فإن جملس الدول

            على الوكالة، ووفقا هلذا القرار فإن مندوبو احلسابات يتقلدون 2006مارس  24بتاريخ 

                                                           

1- Augustin Robert . op.cit, p 22. 
2- Com. 17 Oct, 1984, n° 83-12.414.  
3 - Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 447,448. 
4 - Augustin Robert, op.cit, p 22. 
5 -" Que tant la nature institutionnelle des fonctions de commissaire aux comptes que 

l'autonomie nécessaire dans l'exercice  de sa mission de certification des comptes 

commandent d'exclure". Voir: Augustin Robert, op.cit. p 23. 
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relation contractuelleوظائفهم مبوجب عقد، وتربطهم باجلهة اليت يراقبوا عالقة تعاقدية 
وبذلك  1

  . ة قد أكد أن العالقة اليت تربط مندوب احلسابات باجلهة املراقبة، عالقة تعاقدية يكون جملس الدول

ويف واقع األمر هناك عقود أخرى منها ما ينشئ التزاما قانونيا، ومثال ذلك عقد التأمني من 

لكن وجود . حوادث السيارات، أو حيث احملتوى حمدد بصورة واسعة مبوجب القانون مثل عقد الشركة

بني مندوب احلسابات واجلهة املراقبة ال تعين بالضرورة أن مسؤولية هذا املهين ختضع لنظام  عالقة

  .2تعاقدي

أما من الناحية الفقهية فإن أغلب الفقهاء يؤكدون على الطبيعة التقصريية ملسؤولية مندويب 

التصنيف العقدي  احلسابات، لكن من األمهية مبكان استبيان رأي األقلية من الكتاب الذين أبقوا على

ملسؤولية مندويب احلسابات يف مواجهة الشركة و الشركاء ، والناشئة عن توظيفه، والتقصريية يف مواجهة 

  .3الغري

ويف رد له عما جاء به قرار جملس الدولة فيما يتعلق بتأكيده على أن العالقة بني مندويب احلسابات 

يتناقض مع ) عالقة عقدية(هذا القرار أن هذا التصنيف الذي أدهشه  Merleواجلهة املراقبة عقدية، يقول 

، 1966جويلية  24الوصف الذي أعطاه الفقه الشبه جممع للعالقة، والذي يعترب أنه ومنذ صدور قانون 

  4.العالقة اليت تربط مندوب احلسابات باجلهة حمل الرقابة هي عالقة من طبيعة مؤسساتية

احية القضائية، فإن حمكمة النقض الفرنسية هي األخرى أما من الن ،هذا من الناحية الفقهية

  اعتربت أن مسؤولية مندويب احلسابات، عندما يرتكبون أخطاء يف تنفيذ مهامهم القانونية ، تؤسس

  

  

                                                           

1- J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 123 
2 -Augustin Robert, op.cit, p 22,23. 
3 - J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit, p 123. 
4- Augustin Robert, op.cit, p 23,24  
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من القانون املدين الفرنسي، وهي نصوص تبني اإلطار  1383واملادة  1382باالستناد إىل نص املادة  

من نفس القانون الذي يتعلق  1147ية، وليس على أساس نص املادة القانوين للمسؤولية التقصري 

2002ديسمرب 03ومن ذلك قرارها املؤرخ يف . باملسؤولية العقدية 
، الذي أشارت فيه إىل نص املادة 1

أنه حني قراءة القرار تتجلى بعض  Robert Augustinمن القانون املدين، لكن يف رأي األستاذ  1382

  .ذا كان نص املادة متعلقا بعالقة مندوب احلسابات بالشركة حمل الرقابة أم الاحلرية حول ما إ

أكتوبر  17والكثري من الكتاب يف هذا اال يستشهدون بقرار حمكمة النقض الفرنسية املؤرخ يف 

من القانون املدين الفرنسي، ولكن من اجلدير بالذكر هو  1382، والذي طبقت فيه أحكام املادة 1984

لقضية اليت جاء بصددها القرار أثريت من قبل الغري وليس من قبل الشركة حمل الرقابة ، ويف غري هذه أن ا

أما قضاة املوضوع ففي احلاالت القليلة اليت . القضية مل تناقش مسألة طبيعة مسؤولية مندويب احلسابات

على أساس تعاقدي، من واجهوا فيها مثل هذه الوضعية، أغلبهم قد أسسوا مسؤولية مندوب احلسابات 

، اللتان حكمتا بأن املسؤولية يف هذه احلالة ,Saint-Pierre et Milonذلك حمكمتا الدرجة األوىل ب

  .عقدية

فقد ذهب إىل أن مهمة مندوب احلسابات ناجتة عن القانون ومسؤوليته  Caenأما جملس قضاء  

  .2ذات نظام تقصريي 

طهم بالشركة حمل الرقابة عالقة عقدية، فإن الطابع على افرتاض أن مندويب احلسابات ترب    

التقصريي للمسؤولية املدنية سيكون الغالب، ألنه يف احلاالت اليت يكون فيها تعيني مندويب احلسابات 

إلزاميا فإن الشركة لن تكون قادرة على أن تقرر اللجوء إىل خدمات هذا األخري أو ال، كما لن يكون هلا 

  .املدة اليت تتطلبها مهامه، وبذلك فاال املرتوك إلرادة األطراف جد حمدودالصالحية يف حتديد 

  

  

  

                                                           

1- Cass.Com, 3 déc. 2002, n°0100, 641. Cité par, Augustin Robert, op.cit, p 23.  
2- " La mission du commissaire aux comptes résulte de la loi, et sa responsabilité est 

d'ordre délictuel". Cité par Augustin Robert, op.cit, p 24.  
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فالتزامات مندويب احلسابات يف هذه احلالة تكون حمددة مبوجب القانون، وليس مبوجب العقد، و عدم  

  .1تنفيذ هذه األخرية يثري مسؤوليتهم التقصريية 

أمر اختياري راجع إىل إرادة اجلهة املعنية باملراقبة،   أما يف حال ما إذا كان تعيني مندويب احلسابات

عن  حلديث  شركة املسامهة، و املعلومفإنه افرتاض خارج عن جمال دراستنا ألننا خنص بالدراسة كما سبق ا

فقرة أوىل من  7مكرر  715هذه األخرية أن تعيني مندوب احلسابات فيها يكون مبوجب نص املادة 

  . L225-28    ائري و اليت تقابلها  يف القانون التجاري الفرنسي نص املادةالقانون التجاري اجلز 

وجتدر اإلشارة يف األخري إىل أن الفقه احلديث يف فرنسا يتجه   إىل األخذ باملسؤولية القانونية 

"légale responsabilité La "ة فيما يتعلق باملسؤولية املدنية ملندويب احلسابات، وهذا ما جاءت به جلن

، واليت دعت  إىل إعادة التفكري من جديد CNCCالدراسات القانونية للهيئة الوطنية ملندويب احلسابات 

حول أساس هذه املسؤولية وإىل التمحيص   يف طبيعة املسؤولية املهنية بالضبط، اليت بناءا على ما ذهبت 

  2.إليه هذه األخرية، ال هي عقدية وال تقصريية، ولكن باألساس قانونية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1-J. F. BARBIERI, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de 

la responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p 123.  
2-Ibid.  
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  .أركان المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: المطلب الثاني

إن املسؤولية املدنية معناها التعويض عن الضرر الناتج عن األخطاء اليت يرتكبها املدين، شريطة أن 

  .يكون هذا الضرر ناتج عن اخلطأ املرتكب

عامة، فلقيامها ال بد من ثبوت خطأ واملسؤولية املدنية ملندويب احلسابات ال خترج عن القواعد ال

إال أن . املندوب، والضرر، وعالقة السببية اليت تربطهما، ويف حال ما انتفى أحد األركان تنتفي املسؤولية

املشرع وحرصا منه على ضرورة اطمئنان املندوب وممارسته ملهامه بدون أية ضغوط، ألزم هذا األخري على  

  .  اكتتاب عقد تأمني من املسؤولية

  الخطأ : الفرع األول

إن فكرة اخلطأ كركن من أركان املسؤولية املدنية مل تعرف من قبل املشرع، وذلك بطبيعة احلال فسح 

ومن بني التعريفات اليت جاءت يف هذا . جماال أكرب أمام الفقه ليديل بدلوه يف هذا وهو األمر املستساغ

اخلطأ هو انتهاك اللتزام سابق : " ، حيث قالPlaniolه الصدد واألكثر تداوال ودقة، التعريف الذي جاء ب

وليس مبعناها التقين أي احلق الذي " devoir"مبعناها العام أي واجب " التزام"، مع أخذ كلمة 1"الوجود 

شخص ليس ملزما  فاخلطأ ميكن أن يرتكب أيضا من طرف. ينشأ بني الدائن واملدين، نتيجة التزام عقدي

  .2مبقتضى عالقة ما

: من القانون املدين اجلزائري أن 124هذا فيما خيص اخلطأ بصورة عامة، وقد جاء يف نص املادة 

ومل يأيت املشرع على . 3"كل فعل أيا كان، يرتكبه الشخص خبطئه، ويسبب ضررا للغري يلزم بالتعويض "

  .فة الذكرحتديد مفهوم اخلطأ، واكتفى بذكر بعض األفعال اليت تعد أخطاء يف تكملة املادة سال

  

  

                                                           

1- " La faut est la violation d'une obligation préexistante" .Cité par. Patrice Jourdain, 

op.cit, p 45,46.  
عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، الد الثاين، اجلزء األول، مصادر االلتزام ، الطبعة الثانية ،  -  2

  .880،لبنان، ص 2000وت، منشورات احلليب احلقوقية، بري 
 .من القانون املدين الفرنسي 1382يقابلها نص املادة  -  3
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ة أما اخلطأ الذي يثري املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات يف شركة املسامهة، على اعتبار أن املسؤولي

فاألمر هنا ال خيرج عن القواعد العامة، وبرجوعنا إىل القانون التجاري  هنا تقوم على أساس إثبات اخلطأ

والالمباالة ، لكن املشرع مل حيدد نوع هذه  فقرة ثانية يتحدث عن األخطاء14مكرر715جند نص املادة 

األمر بالنسبة للقانون املنظم للمهنة، حيث أورد املشرع يف  وكذا. عايريها، أو كيفية تقييمهااألخطاء، وم

61نص املادة 
. لكنه مل حيدد هذه األخطاء وال كيفية تقديرها" عن األخطاء اليت يرتكبوا "منه عبارة 1

يف حتديد مفهوم للخطأ املنسوب إىل مندوبو احلسابات، ومنهم من يعرفه  بأنه، لذلك كان للفقه دور 

  .2احنراف مندوب احلسابات عن السلوك الفين املألوف 

أما عن األخطاء اليت ترتب مسؤولية مندوبو احلسابات، فإما أن تكون شخصية، أو صادرة عن 

  .الغري، لكن مسؤوليته يف كل احلاالت تبقى شخصية

  .لخطأ الشخصيا: أوال

إن كان اخلطأ يف املسؤولية العقدية هو اإلخالل بتنفيذ العقد أو التأخر يف تنفيذه، فقد جاءت أراء 

خمتلفة يف حتديد معىن اخلطأ يف املسؤولية، فمنهم من يذهب إىل أنه العمل غري املشروع، أي العمل الضار 

ك من الفقه من يعرف اخلطأ بأنه اإلخالل املخالف للقانون، لكن مل حيدد هذه األعمال الضارة، وهنا

  .3بالتزام سابق

، 4وكه احلذر والنشيط، يف جمال عملهجيب أن يتم تقييم خطأ مندوبو احلسابات بالرجوع إىل سل

  .5وذلك بأن يرتكب هذا األخري خطأ شخصي يتمثل يف إمهال االلتزامات املهنية املكلف ا قانونا

                                                           

يعد حمافظ " املتعلق بتنظيم مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد على أن  10/01من القانون  61تنص املادة  -  1

 ".بها أثناء تأدية مهامهاحلسابات مسؤوال جتاه الكيان املراقب، عن األخطاء اليت يرتك
زروال معزوزة، املسؤولية واجلنائية للمسريين يف شركة املسامهة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان،  - 2

 .149، ص 2006-2007
 .880السنهوري ، مرجع سابق، ص  -3

4- G. Ripert, op.cit. p 495. 
5- Tarik Sbaa, la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des commissaires aux 

comptes et le comportement à adopter en cas de sa mise en cause, mémoire 

présente en vue de l’obtention du diplôme national d’expert  comptable, iscae, 

Royaume du Maroc, 2007, p 9.  
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ابات مسؤولية شخصية أي أم ال يكونون مسؤولني إال على وبذلك فإن مسؤولية مندويب احلس

 61أخطائهم الشخصية فقط،فالتضامن ال يفرتض، لكن املشرع اجلزائري نص يف الفقرة الثانية من املادة 

يعد متضامنا اجتاه الكيان أو الغري عن كل ضرر ينتج عن خمالفة :" بأن 10- 01من القانون املنظم للمهنة 

  "نونأحكام هذا القا

وهو ما ينم عن عدم ثبات  1وهذا يدل على أن املشرع يأخذ باملبادئ العامة يف عقد الوكالة 

وهذا ما جاء به نص املادة . 2املشرع، فمرة يعتربه وكيال عن املسامهني، ومرة يعتربه هيئة مستقلة عنهم

بو احلسابات مندو : " فقرة أوىل من القانون التجاري اجلزائري، حيث نصت على أن 14مكرر715

مسؤولون، سواء إزاء الشركة أو إزاء الغري    عن األضرار النامجة عن األخطاء والالمباالة اليت يكونون قد 

فقرة أوىل  17- 822واليت تقابلها يف قانون التجارة الفرنسي نص املادة  ".ارتكبوها   يف ممارسة وظائفهم

املتعلق مبندويب احلسابات، حيث 2005تمرب سب 08املؤرخ يف  1126- 2005واليت جاءت باألمر رقم 

نصت على أن مندويب احلسابات مسؤولون سواء يف مواجهة الشركة أو الغري بالنتائج الضارة لألخطاء 

  .3واإلمهال  اليت يرتكبوا أثناء ممارسة وظائفهم

يف ممارسة وخطأ مندويب احلسابات الذي ميكن أن يثري مسؤوليتهم املدنية قد يكون يف إطار البدء 

  .املهنة، أو أثناء إاء املهام، أو يف إطار تنفيذ مهامه، وهذا ما سنحاول تبيانه فيما يلي 

 .تحديد خطأ مندوبي الحسابات -1

على تعيني مندوب حسابات أو أكثر وذلك إما أثناء تأسيس 4إن شركة املسامهة ملزمة بنص القانون

، أو خالل الشركة 5العامة التأسيسية، وإال ال تنشأ الشركة الشركة، كمندوبني أولني تتوىل تعيينهم اجلمعية

  .وذلك ملراقبة حساباا

  

  

  

                                                           

  .244املشرع املصري، أنظر علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص وهو ما يأخذ به  -  1
 .117دمحوش فايزة، مرجع سابق، ص  -  2

3- Didier Poracchia, et autres,  op.cit. n°430.  
  .من القانون التجاري اجلزائري4مكرر  715نص املادة  -  4
 .4ديدن بوعزة، مرجع سابق،  ص  -  5
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فيمكن أن يرتكب مندوبو احلسابات أخطاء أثناء البدء يف تويل مهامهم، أو أثناء التوقف عن 

  .ذلك، وهو ما سنتطرق إليه فيما يلي

 :تحديد الخطأ في بداية االلتحاق بالمهنة  - أ

مبراقبة حسابات الشركة وحالتها  permanent" "missionابات مبهمة مستمرة خيتص مندوبو احلس

  .1املالية وهو دور صعب

ال ميكن أن تقبل أعمال مندوب احلسابات ما مل يكن له احلق يف ممارسة املهنة، وذلك بتوافر 

  .2الشروط اليت نص عليها القانون

واملتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ  01- 10املعدل مبوجب القانون رقم  08- 91ففي ظل قانون 

احلسابات واحملاسب املعتمد، كان على مندوب احلسابات تأدية اليمني أمام احملكمة املختصة إقليميا مبحل 

  .3إقامتهم، بعد التسجيل يف املنظمة الوطنية اخلاصة م وقبل الشروع    يف املمارسة

، وقبل 4بعد اعتمادهم من طرف الوزير املكلف باملاليةأما يف القانون احلايل فإن مندوبو احلسابات 

يف الغرفة الوطنية جيب عليهم أداء اليمني أمام الس القضائي املختص إقليميا حملل تواجد  5التسجيل

مبنحها صالحيات واملشرع مبوجب النص اجلديد حياول إعادة االختصاصات للسلطة العمومية . 6مكاتبهم

وزارة املالية صالحيات تنظيم الوظيفة وممارسة الوصاية عليها، حيث صالحيات أوسع من خالل استعادة 

وحمافظي احلسابات،  ،خيول القانون اجلديد لوزير املالية مراقبة النوعية املهنية، والتقنية لعمل اخلرباء احملاسبني

  . واحملاسبني املعتمدين

                                                           

1- G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 488.  
2- Haritini Matsopoulou, le contrôle légal des comptes sociaux, Rev.  sociétés, 2005, p 

45. 
-10املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املعدل مبوجب القانون  08-91من القانون رقم  4نص املادة  -3

01.  
  .التعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد 01- 10من القانون رقم  7نص املادة  -  4
 .من القانون املنظم للمهنة 6نص املادة  -  5
ال ميكن أي خبري حماسب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد أن يسجل يف : "من القانون املنظم للمهنة على أنه 10تنص املادة  -  6

 ".خاص اجلدول ما مل يكن له عنوان مهين 
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احملاسب أو مهنة حمافظ كما ينص على مجلة من الشروط الواجب توفرها ملمارسة مهنة اخلبري 

التكوين  احلسابات أو مهنة احملاسب املعتمد، على أن تتكفل الوزارة بتكوين هؤالء اخلرباء بالتعاون مع وزارة

  .املهين

و أهم هذه الشروط، أن يكون املندوبني معتمدين لدى الوزير املكلف باملالية وهو إجراء أدرج 

امة وذلك نظرا خلطورة وحساسية هذه املناصب ألن سوء إلضافة صبغة العمومية على هذه املهنة اهل

  .استغالهلا  ميكن أن تسيء لالقتصاد الوطين 

  :  وليمارس مندوب احلسابات مهنته، جيب أن تتوافر فيه الشروط التالية

أن يكون جزائري اجلنسية وهذا الشرط مل يكن على إطالقه يف القانون السابق املنظم للمهنة 

ميكن الرتخيص لألشخاص الطبيعيني واملعنويني ذوي : " منه على أنه 08املادة حيث نصت  91/08

جنسية أجنبية مبمارسة مهنة خبري حماسب أو حمافظ حسابات يف اجلزائر إذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق هلذا 

، وهو ما " الغرض مع البلد الذي ينتمون إليه يف إطار املعاملة باملثل وإذا توفرت فيهم الشروط املطلوبة

حيث ميكن باإلضافة إىل املواطنني الفرنسيني، للرعايا الذين ينتمون إىل إحدى  1ذهب إلية املشرع الفرنسي

دول اإلحتاد األوريب، و كذا الرعايا األجانب الذين ينتمون إىل دولة تسمح للرعايا الفرنسيني فيها مبراقبة 

  .3حيث تربطها بفرنسا اتفاقية ثنائية يف هذا اال، ومثال ذلك دولة اجنلرتا ،  2حسابات الشركات فيها

أورد يف أكثر من موقع  ،من ذلك على العكس لكن مل يرد مثل هذا النص يف القانون اجلديد،  

فيما خيص إنشاء  10/01من القانون  46ضرورة التمتع باجلنسية اجلزائرية من ذلك ما جاء به نص املادة 

ة احلسابات واحملاسبة، حيث اشرتطت أن يتمتع مجيع الشركاء باجلنسية شركات اخلربة واحملاسبة وحمافظ

  .اجلزائرية

  

                                                           

1- Jacques Potdevin, le commissaire aux compts, 1er éd, Dalloz, Paris, 1996, p 13. 
2-Robert Castell, François Pasqualini, Le commissaire aux comptes, ECONOMICA, 

1995, p 13.  
  .33طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  3
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من القانون  08وقد أوضح املشرع يف نص املادة  1باإلضافة إىل ضرورة احلصول على شهادة ملمارسة املهنة 

دة على ضرورة حصول حمافظ احلسابات على الشهادة اجلزائرية حملافظ احلسابات أو شها 10/01رقم 

حيث ، مي مل حيدد الشهادات ذه الدقةويالحظ أن املشرع اجلزائري يف النص القد. معرتف مبعادلتها 

أساسا إىل استعادة السلطات العمومية لصالحيات السلطة العامة وإعادة تنظيم يهدف القانون اجلديد 

ا يف إنشاء ثالثة ه، تدابري تتمثل أساسوصالوظيفة، ورفع مستوى تكوين املهنيني، حيث تتضمن نص

أصناف للخرباء واحملاسبني والغرفة الوطنية حملافظي احلسابات واملنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين، كما 

يوضح هذا القانون ممارسة وزير املالية الوصاية على هذه اهليئات الثالثة عن طريق الس الوطين للمحاسبة 

كما حدد املشرع اجلهة اليت   .ومينح كذلك االعتماد ملمارسة املهنة،بتعيني ممثليه لدى خمتلف جمالس املهنيني

متنح هذه الشهادات واإلجازات، وهي معهد التعليم املختص التابع للوزير املكلف باملالية، أو املعهد 

  .2املعتمد من طرفه

،  3ةباإلضافة إىل ما سبق جيب أن يتمتع مندوب احلسابات جبميع حقوقهم املدنية و حىت السياسي

  .جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة كما جيب أن ال يكون قد صدر يف حق هذا األخري حكما الرتكابه

بعد إرسال طلبات االعتماد بصفة مندوب حسابات إىل الس الوطين للمحاسبة، يقدر الس 

 08و 07ني الصالحية املهنية للشهادات واإلجازات، ويدرس الطلب ويتحقق من مطابقته ألحكام املادت
 04املعلل يف أجل  5بعدها يبلغ قرار االعتماد أو الرفض. املتعلق بتنظيم املهنة  10/01من القانون رقم 4

أو رفض الطلب ميكن تقدمي طعن قضائي أمام اجلهة  ،بعد انقضاء األجل. أشهر، ويف حالة عدم التبليغ

  .املختصة

                                                           

  :نظري. وهو ما يذهب إليه أيضا املشرع الفرنسي -  1

Haritini Matsopoulou, Le contrôle légal des comptes sociaux, op.cit, p 45. 
املتعلق باملهنة، حيث جاءت على ذكر شروط االلتحاق مبعهد التعليم املختص أو املعاهد  01-10فقرة ثانية من القانون  8نص املادة  -  2

 .دة جامعية يف االختصاصات اليت حيددها التنظيماملعتمدة وهو إجراء مسابقة للمرتشحني احلائزين على شها
 .مل يكن املشرع ينص على ضرورة توافر احلقوق السياسية، واكتفي باملدنية فقط 08-91يف القانون رقم  -  3
ما مل .. .التسجيل يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أو ... أو حمافظ حسابات...ال ميكن أي : " على أنه 07تنص املادة  -  4

  ".يعتمد مسبقا من الوزير املكلف باملالية

 .من نفس القانون فجاء فيها النص على الشروط الواجب توافرها حىت يتمكن مندوب احلسابات من ممارسة املهنة 08أما نص املادة 
 .93ص  علي سيد قاسم، مرجع سابق،: أنظر. ومل حيدد املشرع اجلزائري، وال نظريه الفرنسي أسباب الرفض -  5
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خالل الفصل التاسع من القانون  مل يتوقف املشرع عند هذا احلد من الشروط بل ذهب من

من القانون التجاري اجلزائري إىل ذكر حاالت التنايف العامة  6مكرر715، وكذا نص املادة  10/01

واخلاصة  حيث أتى على تعداد املهن اليت مينع على أصحاا مباشرة صالحيات مندوب احلسابات وكذا 

ر على املصداقية واحليادية يف النزاهة يف مراقبة حسابات العالقات األسرية و املالية اليت من شأا أن تؤث

  .الشركة حمل املراقبة 

أما عن الظروف األسرية والعالقات اليت حتول دون ممارسة مهنة مندوب احلسابات، فقد حتدثت 

ال جيوز أن يعني مندوبا للحسابات يف :  "من القانون التجاري حيث جاء فيها 6مكرر715عنها املادة 

  :املسامهةشركة 

األقارب واألصهار لغاية الدرجة الرابعة، مبا يف ذلك القائمني باإلدارة وأعضاء جملس  - 1

 .املديرين وجملس مراقبة الشركة

القائمون باإلدارة وأعضاء جملس املديرين أو جملس املراقبة وأزواج القائمني باإلدارة  - 2

رأمسال الشركة، أو إذا كانت  1/10ك عشر وأعضاء جملس املديرين، أو جملس املراقبة للشركات اليت متل

 .رأمسال هذه الشركات 1/10هذه الشركة نفسها متلك عشر 

أزواج األشخاص الذين يتحصلون حبكم نشاط دائم غري نشاط مندوب احلسابات على  - 3

 .أجرة أو مرتبا،  إما من القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين أو من جملس املراقبة

ين منحتهم الشركة أجرة حبكم وظائف غري وظائف مندوب احلسابات األشخاص الذ - 4

 .من أجل مخس سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

األشخاص الذين كانوا قائمني باإلدارة أو أعضاء يف جمس املراقبة أو جملس املديرين، من  - 5

 ".أجل مخس سنوات ابتداء من تاريخ إاء وظائفهم

 هذه احلالة يتمثل يف خمالفته للشروط واإلجراءات املنصوص عليها يف فخطأ مندويب احلسابات يف

  .أحكام املواد سالفة الذكر وغريها، وقام مبمارسة املهنة متجاهال إياها
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 .تحديد الخطأ عند التوقف عن أداء المهام  - ب

من قبل التطرق إىل اخلطأ الذي ميكن أن يرتكبه مندوبو احلسابات عند إاء مهامهم ال بد 

  .احلديث عن هذا اإلاء، كيف يتم، وما هي صوره

إن إاء مهام مندويب احلسابات يف الشركة ميكن أن يقع بصور خمتلفة ، فيمكن أن يكون عن 

طريق العزل ، وذلك ال يتم إال إذا ارتكب املندوبون خطأ أثناء أداء مهامهم، أو أن يقوم أمامهم عائق 

اإلشارة يف هذا الصدد إىل أن عزل مندوب احلسابات ليس من وجتب . 1حيول دون ممارسة مهامهم

اختصاص اجلهة اليت قامت بتعيينه أي اجلمعية العامة للمسامهني، وإمنا العزل من اختصاص اجلهة القضائية 

من القانون التجاري اجلزائري، وهي احملكمة اليت يقع يف دائرة  9مكرر715املختصة طبقا لنص املادة 

من القانون الفرنسي  227وهذا ما نصت عليه املادة . 2لي املقر الرئيسي للشركة حمل املراقبةاختصاصها احمل

  .للشركات

من القانون  8مكرر 715ميكن إاء مهامهم عن طريق التنحية، وهو ما جاء يف نص املادة  و

 1/10عشرجيوز ملساهم أو عدة مسامهني ميثلون على األقل ": جاري اجلزائري حيث تنص على أنهالت

رأمسال الشركة يف الشركات اليت تلجأ علنية لالدخار، أن يطلبوا من العدالة، وبناءا على سبب مربر، رفض 

  ".مندوب، أو مندويب احلسابات الذين عينتهم اجلمعية العامة 

كما ميكن أن تنتهي مهام مندويب احلسابات بالطريقة العادية، وهي انتهاء املدة احملددة ملهامه وهي 

أما يف التشريع الفرنسي فإن مهمة . من القانون املنظم للمهنة 27سنوات كما جاء يف نص املادة  03

بعد انتهاء اجتماع اجلمعية العامة . 3سنوات) 6(مندويب احلسابات يف شركة املسامهة تنتهي مبضي ستة 

أن يكون هناك مانع  ، كما ميكن5أو أن يتوىف املندوب.4اليت تفصل يف حسابات السنة املالية السادسة

         وهذه احلالة ال تثري أي نوع من . 6مادي كاملرض الذي جيعل من اإلتيان مبهامه شبه مستحيلة

                                                           

ن ويقصد باخلطأ يف هذه احلالة عدم التنفيذ أو التنفيذ الرديء للمهمة املسندة إليه لسبب غري قانوين، أما املانع القانوين فهو كأن يكو  -  1

فريد العريين، : ينظر.  هذا األخري مؤسسا للشركة، أو مقدما حلصة معينة يف رأمساهلا، أو عضوا يف جملس املراقبة، أو إلصابته باملرض أو تقاعده

 .314، ص 2007الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، 
  .68طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  2

3- Philippe Merle, op.cit. p 598. 
4-G .Ripert, R .Toblot, op.cit. p 486. 
5- Jacques Potdevin, op.cit. p 58. 
6- Ibid. 
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النقاش إذا كان هذا األخري شخصا طبيعيا، لكن اإلشكال يثار يف حال ما كان شخصا معنويا، بالرجوع 

شخصي، فإنه يتم حل الشركة لوفاة أحد  إىل النظرية العامة للشركات، فإذا كان ملندوب حمل اعتبار

  .1الشركاء

إن احلاالت السابقة هي صور االنتهاء الغري إرادية مبعىن؛ ال دخل إلرادة املندوب فيها، بالتايل ال 

يتصور ارتكاب أي نوع من األخطاء من قبل هذا املهين، إمنا اإلشكال يثار يف حال ما إذا أراد هذا 

  .هذه املهنة من خالل تقدمي استقالته، والتخلي عن التزاماته القانونية األخري أن يتوقف عن ممارسة

وتكون استقالة مندوب احلسابات قانونية وصحيحة إذا احرتم الشروط اليت ألزمه ا القانون يف 

هذه احلالة، وهي أن خيتار الوقت املناسب، وأن ال يكون السبب الدافع لالستقالة، اإلضرار بالشركة، أو 

  .2ص من التزاماته القانونيةالتمل

فعلى مندويب احلسابات أال يتوقفوا عن أداء أعماهلم صدفة ودون سابق إنذار، ألن ذلك ال خيلو 

ميكن حمافظ احلسابات أن : " من القانون املنظم للمهنة  38من املسؤولية، وهذا ما جاء به نص املادة 

ليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثة أشهر ويقدم وجيب ع. يستقيل دون التخلص من التزاماته القانونية

  ."تقريرا عن املراقبات واإلثباتات احلاصلة

ومنه على مندويب احلسابات يف شركة املسامهة إذا ما أرادوا االستقالة أو التوقف عن أداء مهامهم، 

بات جدد يقومون مبواصلة إنذار اجلمعية العامة  ذا القرار حىت ميكن هلا تدبر أمورها وتعيني مندويب حسا

العمل باالستعانة بالتقرير الذي ألزمهم به املشرع قبل التوقف عن أعماهلم، وذلك لتسهيل العمل على 

  .املندوبني اجلدد وحفاظا على السري احلسن للشركة 

بفرنسا إىل أنه من األكيد عدم إجبار مندوب احلسابات على  Nîmesهذا ويذهب جملس قضاء 

إذا رفض ذلك، حيث أن احلق   يف االستقالة  جيب أن يكون معرتف له به، شريطة أال أداء مهامه، 

، فمندوب احلسابات بتوقفه غري املربر عن أداء مهامه يكون قد 3يستعمله بشكل يضر بالشركة عن عمد

  .4ارتكب خطأ يثري ليس فقط مسؤوليته املدنية و إمنا أيضا املسؤولية التأديبية وحىت اجلنائية

  

  

  
                                                           

  .72طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  1
 .من القانون املنظم للمهنة 38نص املادة  -  2

3- CA. Nîmes, 27 mars, 1973, Cité par, G. Ripert, et. R. Roblot, op.cit. p 488. 
  .315حممد فريد العريين، مرجع سابق، ص  -  4
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أما عن إثارة املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات للتعسف يف االنقطاع عن أداء مهامه فإن    

، حكمت على مندويب احلسابات موظفني ونائبني، الستقالتهم 2000جوان  29يف  Toulouseحمكمة 

بدون إخطار   وهذا الفعل تسبب للمدعي بضرر، حيث مت البحث يف عجالة على مندويب حسابات 

  .1دد لدفع نفقات اتفاقات كانت قد أبرمتها اجلمعية العامةج

من قانون املتعلق باملهنة إىل  أن مندويب احلسابات ال  09وقد ذهب املشرع الفرنسي يف نص املادة 

واملتعلقة خاصة بإجراءات التحذير ، التبليغ عن اجلرائم  2ميكنهم االستقالة للتملص من التزامام القانونية

مهورية، اإلعالن عن املبالغ، أو العمليات اليت يشك يف أا يف األصل غري مشروعة، و يف إرسال لوكيل اجل

 .   رأيه حول احلسابات

كما ال ميكنهم االستقالة يف الظروف اليت تؤدي باإلضرار بالشركة أو اجلهة اليت ينتمي إليها، وجيب 

  .3عليه أن يثبت أنه قام بإجراء حتليل للوضع القائم

 .ديد خطأ مندوبي الحسابات أثناء ممارسة المهامتح -2

إن مسؤولية مندويب احلسابات يف شركة املسامهة بصفة عامة ناجتة عن عدم تنفيذ مهام مهنية حمددة 

  .طبقا لتوصيات املنظمة الوطنية ملندويب احلسابات

حتديد إسرتاجتيته  والطابع املميز للمهنة يفرض على املدعي يف دعواه املدنية ضد مندويب احلسابات،

القانونية وذلك حبسب ما إذا كان عليه أن يسند مسؤوليتهم  إىل اإلخالل بالتزام بتحقيق نتيجة أو ببذل 

عناية و بذلك يصبح من األمهية مبكان حتديد طبيعة االلتزام املزعوم عدم تنفيذه، ال سيما أن األخطاء 

  .  4امهم تكون غري حمددةاحملتمل أن تنسب إىل مندويب احلسابات يف تنفيذ مه

وعليه سنحاول يف هذا الصدد حتديد طبيعة التزامات مندويب احلسابات املنوطة م ، وصور 

  .األخطاء اليت ميكن أن تنسب إليهم أثناء أداء املهام

                                                           

1- TGI Toulouse, 29 Juin. 2000, Bull, CNCC, n° 125, 2002, p 125. 
  .من القانون املنظم للمهنة 38ة وهو ما جاء به نص املاد -  2

3- Art, 19 de code de déontologie français.  
4- Joël Monéger, et Thierry Granier, le commissaire aux comptes, Dalloz, Paris, 1994,  

n° 462. 
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 . 2أو بذل عناية 1اإلخالل بااللتزام بتحقيق نتيجة - أ

نتيجة، بصورة عامة قد طرح من قبل الفقيه  إن تقسيم االلتزامات إىل التزام ببذل عناية أو بتحقيق

Demogue Jean  حيث صنف االلتزامات إىل صنفني تبعا ملوضوعها، فاملنهجية اليت اتبعها  1928سنة

بني  M.M.Mazeaud، يف حني قسمها الفقيه) حتقيق نتيجة، أو بذل عناية (ترتكز على مضمون االلتزام 

حمددة، أو (طة والعناية واستند يف ذلك على صفاا اهلامة التزامات حمددة والتزامات عامة من احلي

  .3)عامة

، فعندما يكون املدين ملزما بالتزام ببذل عناية لن يكون كافيا على 4وهذا التقسيم قد أقر به القضاء

الدائن إلثارة مسؤوليته أن يثبت أنه مل يقم بتنفيذ التزامه، بل يكون عليه أن يثبت أن عدم التنفيذ ناتج 

Le bon père de la familleمبعىن انه مل ينفذ التزامه كرب األسرة احلريص 5عن تقصري منه
6.  

يف حني أنه يف حالة التزام بتحقيق نتيجة فإن اخلطأ يقوم على أساس عدم حتقق النتيجة احملددة، 

ذه احلالة ال واملدين يف ه. 7وهنا لن يكون على الدائن إثبات اخلطأ وإمنا إثبات أن النتيجة مل تتحقق

فمجرد توفري احليطة والعناية غري . يستطيع القول بتنفيذ التزامه بإثبات أنه تصرف على حنو ال عيب فيه

والسبيل الوحيد لتخلصه من املسؤولية يف . ذي جدوى ألنه مكلف بأكثر من ذلك بتعهده حتقيق نتيجة

، وفقا للقواعد العامة للمسؤولية، 8ةهذه احلال هو أن يثبت توفر سبب من أسباب اإلعفاء من املسؤولي

  .وذلك بأن يثبت خطأ الضحية أو فعل الغري أو القوة القاهرة

                                                           

1- L'obligation de résultat: obligation par la quelle le débiteur  s'engage à fournir un 

résultat précis. V: Jean-Pierre Scarano, dictionnaire de droit des obligations, 2eme édition, 

Ellipses, 1999,  p 152. 
2-L'obligation de moyens: obligation par la quelle le débiteur promet d'apporter tous les  

soins et diligences pour atteindre le résultat sans en garantir son succès. V: Jean-Pierre 

Scarano, op.cit. p 150. 
3- Patric Jourdain, op.cit. p 55, 56. 
4- Augustin Robert, op.cit.  p 35. 
5- Tarik Sbaa, op.cit. p 11. 
6- François Terré, et autres, Droit civil, les obligations, 6eme édition, Dalloz, 1996, n° 

554.  
7- Tarik Sbaa, op.cit. p 11. 
8- Patric Jourdain, op.cit. p 57. 
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أما عن االلتزامات امللقاة على عاتق مندويب احلسابات فهي التزامات قانونية مهنية حمددة مبوجب 

تنفيذ التزامام طبقا لقواعد القانون، سواء التجاري أو املنظم للمهنة وبالتايل إذا أمهل هؤالء أو قصروا يف 

  .وأعراف املهنة، فإم يكونون بذلك قد ارتكبوا خطأ يف تنفيذ مهامهم

، وهذا ما أخذ 1واألصل يف التزامات مندويب احلسابات يف شركة املسامهة أا التزامات ببذل عناية 

بتحمل حمافظ :" ها أنه من القانون املنظم للمهنة حيث جاء في 59به املشرع اجلزائري يف نص املادة 

وهذا التصنيف راجع ". لتزم بتوفري الوسائل دون النتائجاحلسابات املسؤولية العامة عن العناية مبهمته، وي

إىل الطابع املعقد هلذه املهنة خاصة فيما يتعلق مبراجعة احلسابات السنوية، إال أن هذه العناية على قدر 

لكن هذا ال مينع من أن ختضع كل مهمة إىل . 2لرجل املتبصرمن االحرتافية حبيث تكون ببذل عناية ا

فمهما حاول مندوبو احلسابات يف . أحكام االلتزام بتحقيق نتيجة، أو أن تكون خاضعة للنظامني معا

  .3هذه احلالة أن يكونوا دقيقني و استعانوا باخلربة إال إنه ال ميكنهم إجراء مراقبة لكل احلسابات املكتوبة

، ومعناها أنه ال ميكن حتميلهم 4ملندويب احلسابات التزامات ببذل عناية جاء ا القضاءوقاعدة أن 

حتميلهم اخلطأ إذا ما اتبعوا كل اإلجراءات والقواعد املطبقة فيما خيص مراقبة احلسابات، وذلك من خالل 

ت الذي أقر أن ملندوب احلسابا 1975ماي  27بتاريخ . Rennesما جاء به قرار الس القضائي ل 

التزامات ببذل عناية يف املراجعة واملراقبة اليت يقوم ا، وأيضا ما جاءت به حمكمة النقض الفرنسية يف قرار 

، حيث أقرت أن طبيعة االلتزام بالتصديق وضبط وصدق احلسابات هي التزامات 1988فيفري  09هلا يف 

وهذا ما أخذ به املشرع . 5ل عنايةببذل عناية، وبذلك فإن مندويب احلسابات ليس هلم إال التزامات ببذ

  .من القانون املنظم للمهنة سالفة الذكر 59اجلزائري يف نص املادة 

  

  

                                                           

1- Tarik Sbaa, op.cit. p 11.  
  .23بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op.cit.  p 36. 
4- Order des avocats de Paris, centre de documentation, dossier thématique, droit des 

affaires, la responsabilité civile des commissaires aux comptes, 2008, p 4.  
5-Augustin Robert, op.cit. p 3 
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، فالطبيعة االحتمالية 1هذه األدلة ميكن أن توضح الصعوبات اليت متتاز ا مهام مندويب احلسابات 

ات إىل التزامات ببذل عناية أو للنتائج اليت ميكن ترقبها، هي املعيار املستعمل عموما لتقسيم االلتزام

بتحقيق نتيجة، إال أنه ال يوجد معيار وال طريقة تضمن أن احلسابات نظامية وصادقة متاما، فكل ما ميكن 

فرضه على مندويب احلسابات هو أن يبدي عناية عادية بالتقيد بتوجيهات مهنته، وجيب عليه أن يقوم 

مبراجعة أن الكتابات مدعمة بتربيرات متطابقة وأن التقديرات  باستمرار مبراقبة معمقة مبا يكفي، ال سيما

  . 2صادقة

والتزامات مندويب احلسابات ببذل عناية هلا من األمهية مبكان يف إطار إثبات اخلطأ، ألن مندوب 

احلسابات يف األصل مدين بالتزام ببذل عناية، وخطؤه إذن يقدر بالنظر إذا ما كان سيفعله املهين 

فالدائن يف هذه احلالة عليه أن يثبت أن مندوب احلسابات الذي كان . نتبه واحلذر لو كان حملهاحلريص، امل

  .3يف نفس الظروف تصرف بشكل خمتلف

، وبرجوعنا إىل نص 4استثناءا على ما سبق، مندوب احلسابات مدين بالتزامات بتحقيق نتيجة 

مبعىن آخر . 5عليهم التزامات بتحقيق نتيجةمن القانون التجاري الفرنسي جندها تفرض  L225-41املادة 

، وال ميكنهم التنصل منها يف 6املدعي يثري مسؤوليتهم بإثبات أم مل يتوصلوا إىل النتيجة املطلوبة منهم

  .هذه احلالة إال بإثبام للقوة القاهرة أو احلادث الفجائي طبقا لألحكام العامة

  .ق نتيجة يف النقاط التاليةوميكن حصر التزامات مندويب احلسابات بتحقي

مراجعة القواعد املتعلقة باألسهم اليت من املفروض أن تكون ملكا للمديرين و أعضاء  - 1

 . 7جملس املراقبة

 

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 274. 
2-Yves Guyon, Droit des affaires, Tom 1, 7eme édition, ECONOMICA, p 396. 
3- Didier Poracchia, et autres, op.cit, n° 470,471. 
4- Tarik Sbaa, op.cit. p 13. 
5- Didier Poracchia, et autres, op.cit, n°471. 

  .23بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  6
7- Art, L225-26 et L225-73, de code de commerce français. 
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تقدمي تقرير حول االتفاقيات املنظمة اليت تكون بني الشركة اليت يراقبها واملؤسسات أو  - 2

ن للقائمني فيها باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين اهليئات التابعة هلا، أو بني شركات املسامهة اليت تكو 

 .1مصاحل مباشرة أو غري مباشرة

استدعاء جملس املديرين أو جملس اإلدارة واجلمعية العامة  يف إطار مهمة اختذ إجراءات    - 3

 يف حال ما كان الوضع املايل  2التحذير

عليهم يف هذه احلالة للشركة متدهور إىل درجة أا قد تتوقف عن دفع ديوا، فيتوجب  - 4

 .إنذار رئيس جملس اإلدارة أو أعضاء جملس املديرين

إعالم جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو اجلمعية العمومية بعمليات املراقبة والتحقيقات  - 5

 .4، وكذلك إعالمهم باملخالفات واألخطاء اليت يكتشفوا3اليت أجورها

ة املختص إقليميا باملخالفات اليت يتم أو وكيل اجلمهوري/إعالم اجلمعية العامة و - 6

 . 5اكتشافها

إعالم جملس اإلدارة أو جملس املديرين واجلمعية العامة بالتغيريات اليت تدخل على تقدمي   - 7

 .6كل املالحظات الضرورية حول الطرق التقييمية املستعملة يف إعداد هذه الوثائق

  

  

  
                                                           

  .فقرة رابعة من القانون املنظم للمهنة 22نص املادة  -  1
هو إجراء يقوم به مندوبو احلسابات من خالل إعالم جملس اإلدارة، واجلمعية العمومية بكل نقص قد يكتشف، من  : إجراء اإلنذار -  2

فقرة  23من القانون التجاري اجلزائري، ونص املادة  4مكرر 715.كبيعته أن يعرقل استمرار استغالل املؤسسة، وذلك طبقا لنص املادة 

املتعلق بالوقاية ن صعوبات  1984مارس  01نظم للمهنة، ونفس األحكام جندها يف القانون الفرنسي مبوجب قانون خامسة من القانون امل

الذي أعاد تنظيم اإلجراءات اجلماعية امللقاة على عاتق مندوب احلسابات، واليت تتغري مبناسبة  1994جوان  10املشاريع املتمم بقانون 

  ابات بتحذير القائمني باإلدارة واملسامهني، وجلنة املشروع بكل واقعة من شأا اعرتاض استمرارية املشروعممارسته ملهامه، ألزم مندوب احلس

" "Des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation d'en informer le 

président de la société ". V: Frédéric Masquelier, Nicolas Simon de Kergunic, société par 

actions simplifiée, 2eme édition, Dalmas, 2001, p 117.  
  .فقرة أوىل من القانون التجاري اجلزائري 10مكرر 715نص املادة  -  3
  .من القانون التجاري الفرنسي 16-823فقرة ثالثة من القانون التجاري اجلزائري، يقابلها نص املادة  10مكرر 715نص املادة  -  4
  .من القانون التجاري اجلزائري 13مكرر 715نص املادة  -  5
  .فقرة ثانية من القانون التجاري اجلزائري 10مكرر 715نص املادة  -  6
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بات حمددة بالقدر الكايف حبيث أن عدم تنفيذها فبهذه الفرضية العناية املطلوبة من مندويب احلسا

  .1يعد خطأ 

ويف األخري فإن تقسيم االلتزامات إىل ما هو بتحقيق نتيجة أو ببذل عناية ال يؤثر فقط على 

  .2تصنيف كل مهام مندويب احلسابات، بل تؤثر أيضا على كيفية إثبات اخلطأ املنسوب إليه، ودرجته

ي تسليط الضوء على األخطاء اليت ميكن أن يرتكبها مندوبو ولتوضيح أكثر سنحاول فيما يل

  .احلسابات إذا كانوا بصدد تنفيذ مهامهم على تنوعها

 .تنوع األخطاء المنسوبة أثناء تنفيذ المهام - ب

نظرا لالختصاصات واملهام الواسعة اليت يتمتع ا مندوبو احلسابات من املراقبة الدائمة والعامة على 

كة، وكذا تدقيق حساباا ، وتقدمي تقارير للجمعية العامة، باإلضافة إىل بعض األعمال تسيري أعمال الشر 

، فإن األخطاء اليت يرتكبوا ختتلف باختالف املهام اليت يباشروا 3اإلدارية كدعوة اجلمعية العامة لالنعقاد

  .وهذا ما سنحاول إجيازه فيما يلي

 .اتاألخطاء المتعلقة بمراقبة ومراجعة الحساب •

تعترب مهمة مراقبة احلسابات من املهام التقليدية اليت يضطلع ا مندوبو احلسابات يف الشركة، أما 

املراجعة فهي عملية منظمة تتمثل يف مجع أكرب قدر ممكن من أدلة اإلثبات أو القرائن اليت يعتمد عليها 

فقرة أوىل    من 23ء يف نص املادة ، حيث جا4مندوب احلسابات يف إعداد تقاريره والتعبري عن رأيه الفين

يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج "... القانون املنظم للمهنة أنه

  ...".عمليات السنة املنصرمة وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركة و اهليئات

  

  

  

                                                           

1- Yves Guyon, op.cit. p 397. 
2- Ibid. 

  .199، ص 2007يوسف فتيحة املولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -  3
 .117علي سيد قاسم، مرجع سابق، ص  -  4
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وتتمثل مهامهم :"...ري اجلزائري اليت جاء فيها من القانون التجا 4مكرر 715وكذا نص املادة 

  ...".وصحتها 1ويف مراقبة انتظام حسابات الشركة...الدائمة 

بناءا على ما سبق فإنه جيب على مندويب احلسابات أن يظهروا عناية وحذرا أكرب جتاه احلسابات، 

عة كل الكتابات من خالل وامللفات املسلمة هلم مع العلم أن مهمة مراقبة احلسابات ال تتضمن مراج

وجيب اإلشارة هنا . إطاللة عامة، وإمنا بالقيام بتحقيقات ومراجعات أكثر دقة يف حال اكتشاف األخطاء

، وغريها من األسانيد  2أن القاضي يف تأسيسه للخطأ ينظر إىل املطابقة صدق التحقيقات اليت أجروها

علق مبهمة مراقبة احلسابات إذا ما قام باألفعال وعليه ميكن أن يقوم خطأ مندويب احلسابات فيما يت.

  :والتصرفات التالية

، وعدم مراقبة 3وذلك إذا مل يقم مندوبو احلسابات بالتحقيقات املرتبطة مبهمتهم :غياب الرقابة -

ويرتكب هؤالء املهنيني اخلطأ . 4ثبوت الفواتري املسجلة يف سجل املشرتيات ومطابقتها مع دفرت احلسابات

،  5أشهر09ري مسؤوليته املدنية طبقا للقانون الفرنسي إذا مل يقم مبراجعة العمليات احلسابية ملدة الذي يث

كما ميكن أن يرتكبوا غشا بتواطئهم مع القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين فيما يتعلق بدفع ديون 

وية للشركة حمل املراقبة مما يثري الشركة، وذلك بسكوم عن املخالفات اليت يكتشفوا يف امليزانية السن

وهذا ما جاء به قرار حمكمة باريس . مسؤوليتهم التضامنية مع القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين

  حيث حكمت على مندوب احلسابات 1976مارس من سنة 05يف 

  

  

                                                           

، أن تكون احلسابات مطابقة ملا جاءت به األحكام " la régularité des comptes "يقصد بانتظام حسابات الشركة  -  1

  :أنظر. التشريعية والتنظيمية العامة و خاصة ما يتعلق منها باحملاسبة

Joël  Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 386. 
2- Joël  Monéger, et Thierry Granier, op.cit.n° 525. 

يف التحقيق يف الدفاتر و األوراق املالية للشركة ويف مراقبة انتظام حسابات :" ... من القانون التجاري اجلزائري 4مكرر 715نص املادة  -  3

  .207أنظر أيضا يوسف فتيحة، مرجع سابق، ص . نةفقرة ثانية من القانون املنظم للمه 23، وكذا نص املادة ..."الشركة وصحتها 
يصدقون على انتظام اجلرد وحسابات الشركة واملوازنة، وصحة : " فقرة ثانية من القانون التجاري اجلزائري 4مكرر 715نص املادة  -  4

 ".ذلك
5- CA Paris, 16 Oct. 1990. Et, Art, L 820-4 de code de commerce français. Voir, Didier 

Poracchia, et autres, op.cit.  n° 488. 
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املفروض أنه يف تلك  بتهمة عدم إجراء الرقابة ملدة ال بأس ا من الوقت خصوصا أن هذا األخري من  

  .2وإعطاء رأيه فيها 1الفرتة سجل انتقادات صارمة، فهو ملزم مبراجعة بعض ميزانيات السنوات املاضية

وهذا النوع من األخطاء ميكن كشفه إذا ما توىل األمر اخلبري القضائي،   :المراقبة غير الصادقة -

نا ال يكون أمام مندويب احلسابات إال التمسك وذلك مبالحظة عدم مصداقية املراقبة مبقارنة احلسابات، وه

خبطأ الغري، كأن يدفعوا باعتمادهم على األرقام اليت قدمت هلم من قبل القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس 

لكن يف حال عدم قيام هؤالء . املديرين، أو أن يكون يف الشركة مهين آخر كاخلبري احملاسب فيعتمدوا عليه

 .4ال ميكن هلم التنصل من مسؤوليتهم املدنية بأي حال من األحوال 3ات العامةمبراجعة منصب النفق

يعاقب القضاء أيضا على القيام مبراقبة موجزة أو خمتصرة  ):الموجزة(المراقبة المختصرة -

sommaire  وذلك ألن مندوبو احلسابات يف هذه احلالة يقومون بأعماهلم بدون العناية واحلرص

متت االستعانة خببري حماسب فإنه ميكن الكشف على أخطاء وجتاوزات غاية  يف  املطلوبني، ومنه إذا

اخلطورة  يف حسابات الشركة، كغياب جرد بيان املوجودات، أو عدم صحة الوثائق اإلدارية اليت تسمح 

 .اخل ...5مبتابعة اإلنتاج مع املتعهدين 

  :وذا املعىن يعترب خطأ أيضا كل من التصرفات التالية

مراقبة احلسابات غري الصحيحة واليت حتتوي أخطاء بصورة دقيقة ، وكذا عدم اطالع  عدم

املسامهني ذه التجاوزات، وعدم دقة احلسابات اليت علموا ا حبكم أن العديد من املسامهني ال حيظرون 

خالل  اجتماعات اجلمعية العامة، فيكون على مندويب احلسابات احلرص على إيصال املعلومات هلم من

  .من القانون التجاري اجلزائري 4مكرر 715االلتزام باإلعالم، وهذا ما جاءت به املادة 

  .6عدم القيام حبصر دقيق، وواضح ملناطق اخلطر احملددة منذ بداية تويل املهام

  

  

                                                           

النتائج اليت تسفر عنها املالحظات والتصحيحات أعاله و : " فقرة رابعة من القانون التجاري اجلزائري 10مكرر 715نص املادة  -  1

 :أنظر أيضا".اخلاصة بنتائج السنة املالية مقارنة بنتائج السنة املالية السابقة

Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 116. 
  .فقرة ثانية من القانون اجلزائري 14مكرر 715نص املادة  -  3

4- Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 490,491. 
5- Com, 9 Févr. 1988. Cité par, Didier Poracchia,  et autres, op.cit. n° 492. 
6- TGI Paris, 22Janv. 1997, not : J-F Barbièri, Bull, Joly, 1997, 432. 
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يف االكتتاب لزيادة رأس املال،  قدمي تقرير حول إلغاء حق التفضيلعدم قيام مندوب احلسابات بت

فالتقرير . 1ؤكد صحة التقديرات املقدمة من طرف جملس اإلدارة أو جملس املديرين حسب احلالةالذي ي

املقدم من طرف مندويب احلسابات يكون بناءا على رقابة سليمة وقطعية حبيث ال يسمح بإمكانية تواجد 

  .مشاكل أخرى خالل عملية زيادة رأمسال الشركة 

التحقيقات اليت تتلى عليهم من قبل القائمني باإلدارة أو  عدم األخذ بعني االعتبار التوجيهات و

أعضاء جملس املديرين، وكذا عدم القيام يف حال واجهتهم صعوبات يف احلصول على امللفات والوثائق 

، بإتباع اإلجراءات املنصوص عليها قانونا  يف هذا الصدد، وهو 2واملعلومات املستخدمة يف إجناح مهامهم

يعلم حمافظ احلسابات كتابيا يف حال عرقلة ممارسة : " من القانون املنظم للمهنة 34ادة ما جاء به نص امل

  ".مهمته هيئات التسيري قصد تطبيق أحكام القانون التجاري

ونظرا للتطور التكنولوجي الذي غزى كل امليادين، مبا يف ذلك جمال احملاسبة فإن مندويب احلسابات 

م اآليل مالئم لتنفيذ املقاربات احلسابية املستخدمة لكشف غش املستخدم إذا مل يراقبوا أن نظام اإلعال

"informatique fraude la "م أخطؤوا يف تنفيذ . فإن ذلك يعد تقصريا وتدليسا من قبلهمويعتربوا بأ

، فيمكن أن 3مهامهم اليت يقوم أساسها على مراقبة مصداقية احلسابات أيا كانت طرق أو سبل تدوينها

وا قد راقبوا احلسابات ولكن تكون مراقبتهم موجزة أو خمتصرة فقط على البيانات و ال يكشفون يكون

الغش والتدليس الذي ميكن أن يرتبه املستخدم يف جهاز الكمبيوتر عند إنشائه للملفات، مما قد يؤدي إىل 

  .نتائج سلبية متس الشركة املراقبة 

تؤدي إىل إثارة مسؤوليتهم املدنية إذا مارسوا كما يرتكب مندوبو احلسابات أخطاء ميكن أن  -

الرقابة على حنو سيء أو غري كفء كعدم اكتشاف عمليات االختالس اليت يقوم ا القائمون باإلدارة أو 

     أعضاء جملس املديرين يف الشركة، ومثاله أن يقوموا بتحديد حالة أقدميه لدى فتح دفاتر الشركة 

 

                                                           

جيوز للجمعية العامة، اليت تقرر زيادة رأس مال الشركة أن تلغي حق التفاضل يف : " من القانون التجاري اجلزائري 697نص املادة  -  1

حسب احلالة، وتقرير مندويب االكتتاب، وتفصل حتت طائلة بطالن املداولة ذا الشأن، بناءا على تقرير جملس اإلدارة، أو جملس املديرين، 

  ".احلسابات
  .من القانون املنظم للمهنة 33إىل  31نص املادة من  -  2

3- Tarik Sbaa, op.cit. p 19. 
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تم دفعه بأقرب فرصة، مستخدم منذ سنوات لتسجيل مداخيل ختتلس من حلساب غري مدفوع على أن ي

 .1قبل املدير اإلداري واملايل

 .األخطاء المتعلقة بالمصادقة على الحسابات •

، على مندويب احلسابات ومبجرد تعيينهم يف الشركة 2دون اإلخالل مببدأ عدم التدخل يف التسيري

  ،منتظمة صادقة 4جمةأو مد 3ضمان أن احلسابات سواء كانت سنوية

، وهذا ما جاء 6عن عمليات الشركة، وعن احلالة والذمة املالية للشركة حمل املراقبة5وتعطي الصورة الوفية  

يف فقرتيها األوىل والثانية حيث نصت على ضرورة  10/01من القانون املنظم للمهنة  25يف حكم املادة 

نتظام وصحة الوثائق السنوية، وصورا الصحيحة، وكذا إعداد مندويب احلسابات لتقارير املصادقة على ا

من القانون التجاري  L823-9وهو ما جاء يف نص املادة. املصادقة على احلسابات املدعمة أو املدجمة

  .الفرنسي

لكن ما يالحظ على املشرع اجلزائري يف هذا الصدد أنه مل حيدد املقصود من انتظام احلسابات 

فقرة أوىل من القانون املنظم للمهنة وكذا نص 25فقرة أوىل 23صوص عليها يف املادتني وصورا املطابقة املن

   PCGيف حني جاء يف خمطط احملاسبة العام . من القانون التجاري 4مكرر715املادة 

Général" Comptable  "Plan  منه أن انتظام احلسابات هي املطابقة للقواعد  15يف الصفحة

   أما املصداقية فوفقا لنفس املصدر هي أن التطبيق . ملفعول أو املعمول ا واإلجراءات السارية ا

  

                                                           

1 - Com, 6 Oct. 1992,et,  Com, 3Déc. 2002, Cité par, Didier Poracchia, et autres, 

op.cit. n° 498-500. 
  .81استقاللية مندويب ،ص أنظر الحقا، جرمية االعتداء على  -  2
  .تقدمي الوضعية املالية للشركة ونتائجها خالل السنة املالية، من خسائر وأرباح: احلسابات السنوية -  3
يقصد : " فقرة رابعة من القانون التجاري اجلزائري حيث جاء فيها 4مكرر  732احلسابات املدجمة أو املدعمة، عرفتها املادة  -  4

وجتدر اإلشارة يف هذا املقام ا عقدة " ، تقدمي الوضعية املالية ونتائج جمموعة الشركات وكأا تشكل نفس الوحدة باحلسابات املدعمة

  .احلسابات املدجمة ال تثار إال إذا كانت شركة املسامهة يف حالة إدماج أو مراقبة 
وقد أدخل إىل أوربا بعد إصدار التعليمة األوربية الرابعة هو مصطلح أنغلوساكسوين،  " L'image fidèle" الصورة املطابقة أو الوفية  -  5

  :أنظر. 1978يوليو  25املؤرخة يف 

Hamra Bouhajar, le commissaire aux comptes, éd Dar El Adib, 2005, Alger, p 36. 
  .205،ص 2000عمار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري،  دار املعرفة،  -  6
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احلسن هلذه القواعد واإلجراءات، متوقف على ضرورة معرفة املسؤولني احلسابات بصدق، ألمهية 

  . 1العمليات، األحداث، والظروف

فقد جاء على حتديد  6و 5منه يف فقرتيها  09أما يف القانون التجاري الفرنسي ويف نص املادة 

ج احملاسبية املتبعة هناك االلتزام بالصورة الوفية، حبيث أن الصعوبة هنا تنحصر يف أنه وفقا للمبادئ واملناه

ولكن بالنسبة للممارسني و يف احلالة الراهنة، الصور الوفية يتوصل إليها من .2من صور املطابقة العديد

  .3اسبيةخالل التطبيق احلسن للمبادئ واملناهج احمل

وجدير باملنظمة الوطنية للخرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات و احملاسبني املعتمدين يف اجلزائر، سد 

هذا الفراغ القانوين يف اال حبصرها هلذه املفاهيم اجتنابا للوقوع يف التباس من شأنه أن يؤدي إىل املتابعة 

  .من ذلكالقضائية ملندويب احلسابات بدون وجه حق أو العكس 

وحيث أن املتفق عليه فقها وقضاء أن مندويب احلسابات فيما خيص املصادقة على احلسابات 

وباعتبارها مهمة الحقة للمهمة األصلية وهي مراقبة احلسابات، فإن املطلوب من املهنيني يف هذا اال 

ومن . املصادقة على احلسابات اإلتيان بأكرب قدر ممكن من احليطة و احلذر املعقولني، والعناية الالزمة يف

على صحة و انتظام ميزانية غري صحيحة، أو املصادقة على  انتشارا يف هذه احلالة، املصادقةأكثر األخطاء 

  .5بدون حتفظ 4حسابات غري صحيحة

من  و الوجه الثاين لألخطاء يف هذا اال هو الذي حيرم املسامهني وكذا الغري املتعاملني مع الشركة 

  .أن تكون متوفرة يف التقرير العام ملندويب احلسابات  ومات اليت من املفروضاملعل

                                                           

1- Robert Castell, François Pasqualini, op.cit. p 27 
2-  Robert Castell, François Pasqualini, op.cit. p 27  
3- Dominique Vidal, les conditions de la responsabilité civile de commissaires aux 

comptes pour l'insuffisance des diligences de certification, Rev, sociétés, 1993, p86. 
4- TGI Paris, 12 Juil. 1984, et, CA Paris, 1 Avril. 1984, Cité par, Joel Monéger et 

Thierry Granier, op.cit.  n° 535-539.  
  :املصادقة بدون حتفظ معناها أن التقرير املصادق عليه قد استوىف الشروط التالية -5

، املعلومات املقدمة يف امليزانية تعكس لقواعد املعمول ا ومبادئ احملاسبة العامة ان احلسابات السنوية و املدعمة إن وجدت أعدت وفقا ل -

  .الصورة احلقيقية و الوفية للحالة املالية للشركة، مبا فيها رأس املال

  :أنظر. أن مندوب احلسابات قد قدم إشهاده نتيجة ملراقبته وفقا ملا تقضي به االجتهادات املنصوص عليها يف املهنة -

Bahram Soltani, le commissaire aux comptes, et le marché financier, ECONOMICA, 

1996, Paris, p 25. 
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  :وتعترب أخطاء أيضا التصرفات اآلتية

أن يسكت مندوبو احلسابات يف تقريرهم العام عن عدم صحة البيانات املتعلقة باالحتياطي و 

الغ  جملس اإلدارة أو جملس ، وعدم إب1االستهالك، و كذا عدم صحة وصرامة املناهج احملاسبية للشركة

من رأمسال الشركة  حيرم  3/4املديرين بعدم االنتظام، كما أن غياب التنويه يف تقريرهم اخلاص عن ضياع 

أو أن يسكت عن احلالة املالية . 2املسامهني من معلومات مهمة مرتبطة باحلالة املالية للشركة واختاذ قرارام

  .3ح صورياللشركة، فيكون بذلك توزيع األربا 

 . األخطاء المتعلقة بتقديم المعلومات •

وقد جاء النص على هذه املهمة من . وبصورة أوضح ضمان املساواة يف املعاملة بني املسامهني

من القانون التجاري، واجلدير بالذكر أن املشرع قبل صدور املرسوم  10مكرر  715خالل نص املادة 

جاري مل يكن ينص على هذا االلتزام ألنه كان يعترب مندوب املعدل للقانون الت 08-93التشريعي رقم 

احلسابات وكيال عن املسامهني يف الشركة، مما يفرتض فيه القيام بإعالم اجلمعية العامة العادية من خالل 

  .4التقارير اليت يقدمها هلا

يس هلم دور يف إن القاعدة العامة يف مهمة اإلعالم املنسوبة إىل مندويب احلسابات، هو أن هؤالء ل

إعالم املسامهني، ألن هذه املهمة منوطة بالقائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين، أما مندوبو 

احلسابات فما عليهم إال أن يراقبوا هذه املعلومات املقدمة من قبل اجلهاز املسري ولفت انتباه املسامهني إىل  

    خاصة االتفاقيات اليت قد تكون بني الشركة ، 5كل فعل من شأنه أن يؤدي إىل تزوير يف احلسابات

  

  

      

                                                           

1- Bahram Soltani, op.cit.  p 28, 29. 
2- Jean-François Barbièri, responsabilité des commissaires aux comptes le caractérisation 

d’une faute ne suffit pas, Bull, sociétés, 2000,n°07, p 685. 
3- Serge Hadji-Artinian, La faut de gestion en droit des sociétés, Litec, 2001, p 262,263. 

اسية، والسيصاحل زرواي فرحة، وظيفة املراقبة احلسابية ملندويب احلسابات يف الشركات التجارية، الة اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية  -  4

 .181، ص 1994، بن عكنون اجلزائر، معهد احلقوق و العلوم اإلدارية، 01العدد 
 .334نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  5
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، وذلك من خالل التقرير اخلاص الذي يقدمه مندوبو 1و القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين

  .2احلسابات  إىل اجلمعية العامة 

عالم، مييز القضاء الفرنسي بني مهمتني أساسيتني ملندويب احلسابات، ومها مهمة الرقابة ومهمة اإل

  .وميارس مهمة اإلعالم من خالل تقدمي تقارير إما عامة أو خاصة 

فأما التقارير العامة، فهي التقارير اليت تتعلق بإمتام املهام امللقاة على عاتقهم و اخلاصة مبراقبة 

ن كان فبصورة ملزمة يقدم تقاريرهم العامة للجمعية العامة العادية،إ. حسابات الشركة أثناء السنة املالية

  .3بصورة عادية أو على وجه االستعجال

، 4أما التقارير اخلاصة، فنظرا العتبار مندويب احلسابات ضامنو حقوق املسامهني واملساواة بينهم

فهناك بعض املهام املنوطة م من طبيعة خاصة لتعلقها بوقائع وتصرفات تؤتيها اجلمعية العامة باختاذها 

ا أن تؤثر على مصاحل الشركة، ألزمهم  القانون وبشكل مباشر بإعداد لقرارات ذات أمهية قصوى من شأ

تقرير خاص بكل عملية، وهم ال حيتاجون يف هذه احلالة تكليفا من الشركة إلجرائها، أية جديدة وإمنا هي 

وهذه التقارير سواء كانت عامة أو خاصة، ال تتناول أية مسائل أو . جزء ال يتجزأ من مهمتهم الرقابية

ضافات جديدة وإمنا مراجعة ملا يتم اعداده من قبل أعضاء جملس اإلدارة أو جملس املديرين، إمنا يتضمن إ

ووصف هذا التقرير باخلاص،  .5أيضا تأكيد لصحة وصدق أو عدم صدق هذه البيانات الواردة فيها

يتعلق حباالت معينة نص عليها لتمييزه عن التقرير العام املتعلق بكل نواحي احلالة املالية للشركة، وكذا ألنه 

من القانون التجاري  268، وهي على سبيل املثال، فباإلضافة إىل ما جاءت به املادة 6القانون صراحة

  :اجلزائري هناك أيضا تقارير خاصة مثل

 .7االتفاقيات املربمة بني الشركة والقائمني بإدارا أو أعضاء جملس املديرين -

  

  

 

                                                           

 .من القانون التجاري اجلزائري 672، 628نص املادة  -  1
  .فقرة أوىل من القانون التجاري اجلزائري13مكرر  715املادة  -  2
 .دسة من القانون التجاري اجلزائريفقرة سا 4مكرر 715نص املادة  -  3
 .فقرة ثالثة من القانون التجاري اجلزائري 4مكرر 715نص املادة   -  4
عماد حممد أمني السيد رمضان، محاية املساهم يف شركة املسامهة، دراسة مقارنة، دار الكتاب القانونية، دار شتات للنشر والربجميات،  -  5

 .428، ص 2008
 .428جع سابق، ص يوسف فتيحة، مر  -  6
 من القانون التجاري اجلزائري 672، 628نص املادة  -  7
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  .1ألفضلية يف االكتتاب لدى رفع رأمسال الشركةتنازل املسامهني عن حق ا -

ويف هذا الصدد قضت حمكمة النقض الفرنسية يف . 3، أو زيادته2مشروع خفض رأمسال الشركة -

أن املصادقة على احلسابات دون حتقيق املراقبة اجلدية من قبل مندويب 2010ماي  18قرارها الصادر يف 

ة واليت أدت باملسامهني إىل اإلكتتاب لدى رفع أمسال احلسابات أدى إىل تقدمي معلومات غري صحيح

الشركة ومحلهم على اختاذ قرارا خاطئ، وهذا العيب يف املعلومات يؤسس عالقة السببية بني اخلط والضرر 

4احملقق للمسامهني، مما يثري املسؤولية املدنية هلؤالء املندوبني
 

  .5حتويل، أو اندماج الشركة -

  .التفاقياتتقدير شروط إجراء بعض ا -

 .إصدار القيم املنقولة -

  .إصدار سندات االستحقاق القابلة للتحويل إىل أسهم -

وصور اخلطأ يف هذا اال هو أن يكون هناك خلل يف املعلومات املهمة اليت يقدمها مندوبو 

صة كأن يكون اخلطأ يف تقدمي املعلومات اخلا. احلسابات، يف أي من تقاريرهم سواء العامة   أو اخلاصة

واهليئات التابعة هلا، أو بني  ،بتقدير شروط إبرام االتفاقيات بني الشركة حمل املراقبة و املؤسسات

املؤسسات و اهليئات اليت تكون فيها للقائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين للشركة املعنية مصاحل 

فيها بني رئيس الشركة أو أعضاء  فهذا النوع من العقود تكون مناقشة الشروط. 6أو غري مباشرة،مباشرة 

جملس املديرين بصفتهم ممثلني عن الشركة، وبني أنفسهم حلسام اخلاص، وهذا من شأنه أن يؤثر على 

وقد اعتربت حمكمة النقض الفرنسية يف . املصلحة العامة للشركة، مما يؤدي إىل عرقلة استغالل الشروع

          لس اإلدارة الذي مل يعد تقريره اخلاص إال بعد أن تأخر جم 2005أفريل  08قرارها الصادر يف 

                                                           

 من القانون التجاري اجلزائري 697نص املادة  -  1
 .من القانون التجاري اجلزائري 712نص املادة  -  2
 .من القانون التجاري اجلزائري 691نص املادة  -  3

4- Thierry Garanier, Défaut d’information et responsabilité du commissaire aux comptes 

à l’occasion d’une augmentation de capital, Rev. sociétés, 2010, p590. 
  .من القانون التجاري اجلزائري 751نص املادة  -  5
  .فقرة رابعة من القانون املنظم للمهنة 23نص املادة  -  6
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، ال يعد عذرا مانعا ملسؤولية مندويب احلسابات، الذين كان من 1أيام من انعقاد اجلمعية العامة 04

  .2املفروض أن يعلنوا    يف تقريرهم اخلاص املقدم يف الوقت املناسب، غياب تقرير جملس اإلدارة

و نقص أو عدم دقة يف املعلومات اليت يقدمها مندوبو احلسابات يف وبالعموم فإن أي خطأ أ

تقاريرهم إن كانت اخلاصة أو العامة، املوجهة إىل املسامهني، وإىل جملس اإلدارة أو جملس املديرين، هي 

أخطاء ترتب املسؤولية املدنية هلؤالء ألن املهمة األمسى املنوطة م كمهنيني هي السهر على ضمان 

 العامة للشركة إن كانت للمشروع، أو املسامهني، أو حىت الغري املتعامل مع الشركة، وكذا التأكد املصاحل

، و توفري املعلومات الكفيلة بإطالعهم على أمور سري الشركة يف  3من ضمان حق املساواة بني املسامهني

  .حدود املهام املسطرة هلم قانونا

ة عن عدم دقة وانتظام الحسابات، األخطاء المتعلقة بتبليغ الجمعية العام •

 .والمخالفات

يعرض مندوبو : "من القانون التجاري اجلزائري يف فقرا األوىل على أن 13مكرر715نصت املادة 

فإذا ". املخالفات واألخطاء اليت الحظوها أثناء ممارسة مهامهم ،احلسابات على أقرب مجعية عامة مقبلة

اء ممارسة مهامهم عليهم عرض املوضوع على أقرب مجعية عامة اكتشف مندوبو احلسابات أخطاء أثن

  4مقبلة

فخطأ مندويب احلسابات يف هذه احلالة يتجلى يف السكوت أثناء إعداد التقرير العام عن األخطاء 

حىت و . ، أو ما إىل ذلك 5واملخالفات الواردة يف البيانات املتعلقة إن كان باالحتياطي، أو اإلستهالكات

د سبق له أن لفت انتباه جملس اإلدارة أو جملس املديرين حول هذه املخالفات واألخطاء واليت إن كان ق

  .6سبقت تقدمي تقريره

  

  

                                                           

1 -Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 544. 
2 - Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 513. 

 .334نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  3
 .336نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  4
  .358، لبنان، ص 2002حممد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات احلليب، بريوت،  -  5

6- Com 19 Oct. 1999, Cité par, Bruno Dondero, Droit des sociétés, Dalloz, 2009, p 199. 
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 .األخطاء المتعلقة بمهمة اتخاذ إجراءات التحذير •

الفرنسي املتعلق باحليطة من الصعوبات اليت تواجه املشاريع، قضى  1984إن قانون أول مارس 

صد منه لفت انتباه القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين، يف حال استبيان وضع بإجراء حتذير، الق

فهو بذلك يلعب دورا وقائيا من خالل لفت انتباه اهليئات املختصة باخلطر احملدق  1مقلق للمشروع

من  23 وهذا ما جاء به نص املادة. 2بالشركة من خالل إطالعه على الوثائق و احلسابات املتعلقة مبهامه

يعلم املسريين واجلمعية العامة أو :"القانون املتعلق بتنظيم املهنة يف فقرا اخلامسة، حيث نصت على أن 

هيئة املداولة املؤهلة بكل نقص قد يكتشفه أو يطلع عليه، ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل 

مصطلح قانوين معني هلذا اإلجراء أو  مل يستعمل 3وهنا يالحظ أن املشرع اجلزائري". املؤسسة أو اهليئة

 signaler" de: أما يف النص باللغة الفرنسية فقد عرب عنه ب" يعلم"املهمة واكتفى بتوظيف كلمة 

devoir "le  ،يف حني أن املصطلح الذي يستعمله املشرع الفرنسي مبعىن واجب اإلبالغ"alerte " مبعىن

 الصواب ألن األمر هنا يتعلق بالوقاية من التصرفات اليت من التحذير أو التنبيه وهو املصطلح األقرب إىل

  . شأا أن تؤثر على استمرارية املشروع، وبالتايل فمجرد اإلعالم أو اإلبالغ اجلهات املختصة ال يكفي

وقبل القيام بأية مرحلة من إجراءات التحذير، فإن مندويب احلسابات عموما يقومون باالتصال 

ة، أو جملس املديرين شفاهة ليعرضوا له التصرفات اليت حيتمل أن تشكل ديدا على برئيس جملس اإلدار 

وإذا مل جتدي هذه التقدمة نفعا ال يكون أمامه سوي أن يباشر إجراءات . 4استمرار استغالل املشروع

  :طبقا للقانون وجيب عليه إتباع املراحل التالية 5التحذير

ت إعالم رئيس جملس اإلدارة أو جملس املديرين عن كل واقعة على مندويب احلسابا: املرحلة األوىل -

 .6يف تقديره من شأا أن تعرض استمرارية الشركة للخطر

  

                                                           

1 - Philippe Merle, op.cit. p 608. 
2- Jean-Pierre, Sortais, Entreprises en difficulté, les mécanismes d’alerte et de 

conciliation, éd, R.B. 2007, p 19,20. 
  .من القانون التجاري اجلزائري 11مكرر  715نص املادة  -  3

 
4 -Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit.  n° 470. 

  .286، ص 1998مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية،  -  5
 فقرة خامسة من القانون املنظم للمهنة  23نص املادة  -  6
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 "Tout fais de nature à compromettre la continuité de l'exploitation "   

  

حبيث يتم الرد على  وذلك أثناء ممارسته ملهامه، إذا ما لقي هذا اإلخطار صدا لدى اهليئة املخطرة 

  .1كل الوقائع

واجلدير بالذكر أن املشرع اجلزائري على خالف نظريه الفرنسي مل يشر إىل املدة أو الشكل الذي 

، يف حني يشرتط املشرع الفرنسي ضرورة أن يكون الرد يف شكل رسالة 2يكون فيه الرد على هذا اإلجراء

أما إذا مل يتم الرد على الطلب أو كان . 4يوما 15، وذلك يف غضون 3موصى عليها مع إفادة بالوصول

  .الرد ناقصا فإن ذلك يفرض على مندويب احلسابات االنتقال إىل املرحلة التالية

يف هذه املرحلة على مندويب احلسابات أن حيث كتابيا رئيس جملس اإلدارة أو : املرحلة الثانية -

ة للمداولة يف الوقائع حمل اإلشكال، مع ضرورة جملس املديرين استدعاء جملس اإلدارة أو جملس املراقب

 .5استدعاء مندوب احلسابات يف هذه اجللسة

وقد اشرتط املشرع الفرنسي يف هذه املرحلة أن يتم االستدعاء عن طريق رسالة موصى عليها مع 

تأكد  أيام من تاريخ إجابة رئيس جملس اإلدارة أو جملس املديرين أو من تاريخ 08إفادة بالوصول خالل 

أما املشرع اجلزائري فلم . 6يوما 15عدم الرد على طلب مندويب احلسابات من طرف اهليئة املختصة مبرور 

  .يتطرق إىل شرط املدة

ويف حال ما انتهت املدة والحظ مندوبو احلسابات أن اإلجراءات اليت اختذها جملس اإلدارة أو  

  .غالل املشروع يتجه إىل املرحلة الثالثةجملس املديرين ر كافية لتوقي اخلطر، أو عرقلة است

يف هذه املرحلة يقوم مندوبو احلسابات بإعداد تقرير خاص يقدمه  إىل أقرب مجعية : املرحلة الثالثة

    عامة مقبلة أو للجمعية العامة غري العادية، أما يف حالة االستعجال فإنه يقوم هو بنفسه 

  

                                                           

  .اري اجلزائريالفقرة احلادية عشر من القانون التج 11مكرر 715نص املادة  -  1
2- Mahfoud Lacheb, droit des affaires, Office de publications universitaires, p 126.  

  .وقد تكون الرسالة موصى عليها مع العلم بالوصول وهي فارغة -  3
4 - Philippe Merle, op.cit. p 608. 

  .ريفقرة ثانية من القانون التجاري اجلزائ 11مكرر 715نص املادة  -  5
6 - Philippe Merle, op, cit, p 608. 
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وهذا التقرير جيب أن يسلم إىل رئيس جملس اإلدارة أو . 1لقانونباستدعائها لتقدمي خالصا ته  طبقا لنص ا

  .يوما اليت تلي قبول مداولة جملس اإلدارة أو جملس املراقبة  15خالل ال 2جملس املديرين

تناول هذه املرحلة املشرع الفرنسي، حبيث إذا كانت القرارات الناجتة عن اجتماع : املرحلة الرابعة

لة بضمان استمرار استغالل املشروع على مندويب احلسابات إعالم رئيس احملكمة اجلمعية العامة غري كفي

التجارية بالوضع الراهن للمشروع، وهذا اإلعالم يتم من خالل رسالة موصى عليها مع إفادة بالوصول 

تخذة مرفقة بصورة عن كل الوثائق الضرورية باإلضافة  إىل حبث األسباب اليت تؤكد عدم كفاية القرارات امل

  .3من قبل اجلهات املسؤولة يف الشركة

هذا عن املراحل واإلجراءات الواجب اختاذها حىت يتم إنذار اهليئة املراقبة باخلطر احملدق باالستغالل 

  .السليم واملستمر للمشروع، وذلك لتفادي توقف الشركة عن دفع ديوا ومن مث إعالن إفالسها 

تأتى من خالل إمهال مندويب احلسابات اختاذ اإلجراء أو عدم  أما صور اخلطأ يف هذا اال فإنه ي

طر، أو أم اختاذها يف الوقت املناسب، بالرغم من مالحظتهم أن االستغالل املستمر للمشروع يف خ

تأخروا يف القيام بذلك ، كما ميكن أن يرتكب مندوبو احلسابات اخلطأ إذا تعسفوا  اختذوا اإلجراء ولكن

  .4ذ اإلجراءات بدون مربر لذلكمندوبو يف اختا

  

 :خطأ مندوب الحسابات شخص معنوي -3

رأينا سابقا أن مندوب احلسابات ميكن أن يكون شخصا معنويا وهو ما جاءت به أحكام املادة 

  .5من القانون املنظم للمهنة 46

  

  

  

  

                                                           

  .فقرة ثالثة من القانون التجاري اجلزائري 11مكرر 715نص املادة  1
  .336نادية فضيل، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Bruno Dondero, op.cit.  p 200.  
4 - Augustin Robert, op.cit. p 62-63. 

  . 4إحالة إىل املقدمة، ص  -  5
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قانون املنظم ومن الشروط الواجب توافرها باإلضافة إىل شرط اجلنسية اجلزائرية ما جاءت به مواد ال

للمهنة، وهو أن يشكل األعضاء يف الغرفة الوطنية بصفة فردية يف اجلدول بصفة حمافظي حسابات ثلثي 

  .1رأس املال 2/3الشركاء على األقل، وميتلكون على األقل ثلثي   2/3

الشريك غري املعتمد وغري املسجل يف اجلدول، أن يكون جزائري اجلنسية  1/3ويشرتط يف الثلث 

  .2مال شهادة جامعية، وله صلة مباشرة أو غري مباشرة باملهنةوحا

إىل بعض الشروط األخرى واليت جيب توافرها حلصول الشخص املعنوي على  51كما أشارت املادة 

  :االعتماد، وهي

 .أن دف الشركة أو التجمع ملمارسة مهنة مندوب احلسابات - 1

 .طيسريها أو يديرها الشركاء املسجلون يف اجلدول فق - 2

أن يرتبط اخنراط أي شريك جديد أو أي عضو فيها باملوافقة القبلية، إما للجهاز  - 3

 .االجتماعي املؤهل لذلك، و إما حلاملي احلصص االجتماعية بغض النظر عن أي حكم خمالف

 .أن تكون تابعة بصفة مباشرة أو غري مباشرة ألي شخص   أو جتمع مصلحة - 4

سات الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو البنكية أو أن ال متتلك مسامهات مالية يف املؤس - 5

غري أنه إذا ارتبط نشاط هذه املؤسسات مبهنة اخلبري احملاسب أو مبهنة حمافظ . يف الشركات املدنية

 .احلسابات، ميكن الس املعين الرتخيص بأخذ مسامهة

ة للشركات والتجمعات اليت من نفس القانون أنه ال ميكن تعيني األجهزة املسري  53وأضافت املادة 

من بني املهنيني املسجلني يف اجلدول كما ال ميكن أن تعني األجهزة  متارس مهنة مندويب احلسابات إال

كما . من نفس القانون 54املسرية يف الشركة يف أكثر من شركة أو جتمع، وهو ما جاءت به املادة 

إطار الشركات أو التجمعات أن ينفذوا بامسهم على مندويب احلسابات الشركاء يف  56اشرتطت املادة 

اخلاص مهام أو عهدات يكونون قد كلفوا ا جراء تسجيلهم يف اجلدول، وإمنا ينبغي أن توكل وجوبا إىل 

وميكن أن متارس مهنة مندوب احلسابات يف شكل . الشركات والتجمعات بصفتها مندوب حسابات

             واشرتطت املادة . ارسة مهنة مندوب حساباتمؤسسة عمومية اقتصادية هدفها االجتماعي مم

  

                                                           

 .فقرة أويل من القانون املنظم للمهنة 48نص املادة  -  1
 .من القانون املنظم للمهنة 50نص املادة  -  2
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من القانون املنظم للمهنة أن يكون املستخدمون املتدخلون الذين وقعوا على العقود والوثائق اليت هلا  55

حجية يف نظر القانون، مسجلني يف جدول الغرفة الوطنية ،وهذا الشكل من أشكال ممارسة مهنة مندوب 

  .1د مثيلها يف القانون الفرنسياحلسابات ال يوج

أما عن مسؤولية مندوب احلسابات كشخص معنوي، فإن اإلشكال الذي يطرح هنا هو، هل من 

الضروري أن يستثىن مبدأ املسؤولية الشخصية ملندوب احلسابات إذا ما كان هذا األخري مياس مهامه ضمن 

2005 سبتمرب 16بتاريخ   Rennesففي قرار لس قضاء . شخص معنوي
قرر القضاة أنه إذا كانت  2

وكالة مندوب احلسابات قد عهدت إىل شركة متارس مهنة مندوب احلسابات، فإن كل تصرف منجز من 

أحد الشركاء، املسامهني، أو مسريي هذه الشركة الذين يتمتعون بصفة مندوب حسابات باسم الشركة 

ب من طرف حمرر التقارير، وأن الشركة هي يف غياب خطأ متقطع يف املهام مرتك حيث أنه وحلساا، 

املثبت الوحيد يف مهمة مندوب حسابات ميكن أن يؤدي إىل قيام مسؤوليتها املدنية، طبقا للقواعد العامة 

  .للمسؤولية

من املرسوم رقم  69من القانون التجاري الفرنسي  وكذا املادة  L882-94وقد جاء يف نص املادة 

الفرض على مندويب احلسابات ممارسة املهنة بشكل شخصي  1969أوت  12الصادر بتاريخ  69- 810

على وجه اخلصوص التحرير واإلمضاء على وثائق من قبل املندوب املعني من طرف الشركة، إضافة إىل 

ذلك ذهب إىل أنه إذا كان  مندوب احلسابات شخصا معنويا، فإنه  بالرغم من أن رئيس الشركة املهنية 

ي املهنة، فإنه هو من يتحمل األخطاء املرتكبة يف إطار هذه املهمة فقط، وليس يعقد بامسه الشخص

  .3الشركة اليت يرأسها

أما املشرع اجلزائري فقد نص صراحة على املسؤولية الشخصية ملندويب احلسابات الذين ميارسون 

         تنجز: " من القانون املنظم للمهنة على أن 57املهنة ضمن شركة، حيث جاء يف نص املادة 

                                                           

  .41طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  1
2- "Lorsqu'un mandat de commissaire aux comptes a été confié à une société de 

commissaire aux comptes, chaque acte accompli par l'un des associés, actionnaires ou 

dirigeants de cette société ayant la qualité de commissaire aux comptes, l'est au nome et 

pour le compte de cette société, seule titulaire du mandat, de sorte que, en l'absence de 

faute détachable de ses fonctions commise par le rédacteur des rapports, seule la personne 

morale titulaire de la mission de commissaire aux comptes peut voir mise en cause sa 

responsabilité civile". V: - Didier Poracchia et autres, op.cit. n°436.  
3 - Jean- Jacques Daigre, Le commissaire aux comptes demeure un professionnel libéral 

responsable, Rev, sociétés, 2010, p 174.  
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أعمال اخلرباء احملاسبني ، وحمافظي احلسابات واحملاسبني املعتمدين حتت أمسائهم الشخصية اخلاصة ،وحتت 

  ".مسؤوليتهم الشخصية حىت وإن كانوا ضمن شركة، وال تقبل أية أمساء مستعارة

طائه وبالتايل فإن مندوب احلسابات الذي يعمل ضمن شركة حمافظة احلسابات يتحمل عبء أخ

املهنية الشخصية، ويسأل عنها بصفة شخصية، وال يكون على الشركة أية أعباء اجتاهه، وإن كان يعمل 

. بامسها وحلساا اخلاص،وإن كانت هذه املهام املوكلة إليه قد أوكلت ملندوب احلسابات كشخص معنوي

فة التجارية، بأن مندوب قضت الغر  2010مارس 23ففي القرار املبدئي حملكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

احلسابات الذي ميارس مهامه يف ظل شركة حمافظة حسابات، مسؤوال شخصيا عن النتائج الضارة 

أما مسؤولية . 1ألخطائه املهنية، وهو قرار بالغ األمهية ملهنة مندوب احلسابات و املهن احلرة األخرى

فهي مسؤولية مشددة إذ يكون مسؤوال  الشريك يف الشركة املدنية اليت متارس مهام مندوب احلسابات

  2مسؤولية غري حمددة لكنها ليست بتضامنية

إذن فاملسؤولية الشخصية ملندوب احلسابات هو مبدأ عام لكن هناك استثناءات ترد على هذا 

املبدأ، حيث أن مندوب احلسابات يتحمل املسؤولية حىت وإن كان اخلطأ صادر عن الغري سواء القائمني 

  .3أو أعضاء جملس املديرين أو اخلرباء الذين متت االستعانة مباإلدارة 

  .خطأ الغير: ثانيا 

والغري املقصود هنا هو غري مندويب احلسابات الذين يتولون مراقبة شركة املسامهة، سواء كانوا 

ظام مساعديهم أو القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة، حبسب نظام الشركة إن كان حديثا أو الن

  .القدمي ، وحىت اخلبري احملاسب الذي متت االستعانة به

 .خطأ المساعدين والخبير المحاسب -1

لقد أتاح  القانون ملندويب احلسابات االستعانة مبساعدين وكذا خبربة اخلبري احملاسب، وهذا ما 

من القانون يف فقرا الثانية  13مكرر715يف نص املادة " مساعديهم"نلمسه من خالل إيراده ملصطلح 

  التجاري اجلزائري ، وذلك يف سياق احلديث عن السر املهين، ولكن برجوعنا إىل القانون املنظم للمهنة 

                                                           

1 - Cass. Com, 23 Mars. 2010, n° 09-10.791, Obs, Paul le Cannu, et, Bruno Dondero, 

RTD, Com, 2010, p 384. 
2- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 146,147. 

  .80، ص 2007عل املستحق للتعويض،الطبعة الثانية، موفم للنشر، علي فياليل، االلتزامات، الف -  3



 األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل األول

 

59 

 

على  42قد نص صراحة يف املادة  91/08ال جند ما يشري إىل هذا األمر مع أن القانون السابق  10/01

،حتت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل  ميكن حملافظي احلسابات أثناء ممارسة مهامهم على حسام: " أنه

  ".خبري مهين آخر

وجتب اإلشارة هنا إىل أنه على مندويب احلسابات أن يوكلوا إىل املساعدين واخلبري احملاسب جزءا 

من القانون  33فقط من مهامهم،  ال أن يفوضوا هلم القيام جبميع املهامه وهذا ما ت عنه املادة 

ال ميكن حملافظي احلسابات أن يعهدوا باملهام املسندة إليهم إىل : "يها، حيث جاء ف1األخالقي للمهنة

  ..."غريهم 

وبذلك فإن املسؤولية الشخصية ملندويب احلسابات تظل قائمة حىت وإن ارتكبت األخطاء من 

غريهم، ألم من يقومون باختيار هؤالء األشخاص ويوجهوم إىل أعماهلم، فمندوب احلسابات هو من 

، يف تقرير املراقبة احلق يف اية املطاف إلعطاء رأي شخصي يتجسد يف اإلمضاء الذي يوقع يكون له

وذا التوقيع  ترجع إىل حسابه األعمال اليت يقوم ا مساعديه واخلبري احملاسب، وباعتبارهم معاونيه 

Adjoints م يتحملون املسؤولية، وهذا ما أقرت به املنظمة الوطنية ملندويب احلسابات فإCNCC  بفرنسا

  .2يف املصنف القدمي املتعلق باملعايري املهنية

وبالتايل املسؤولية هنا تغلظ عليه،ألنه من يقع عليه عبء االختيار الصحيح هلؤالء املساعدين، 

  .واهلدف األمسى املرجو من هذا التشديد هو بطبيعة احلال احلفاظ على املصلحة العام للشركة حمل املراقبة

 .ون باإلدارة أو أعضاء مجلس اإلدارةالقائم - 2

يلتزم مسريي الشركة عموما حتت مسؤوليتهم بإعداد حسابات صادقة ومنتظمة، واليت تعطي صورة 

              وفية عن نتائج األعمال والتصرفات اليت تؤتيها الشركة وتبني الوضعية املالية و الذمة املالية 

  

  

  

  

  

                                                           

، املتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات و 1996أبريل  15املؤرخ يف  136- 96املرسوم التنفيذي رقم  -  1

  .احملاسب املعتمد
2 - Augustin Robert, op.cit. p 33. 
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وكذا بإعالم املسامهني بشكل دقيق وشامل، كما يسهرون على السري  للشركة يف اية السنة املالية،

 .1احلسن ملصاحل الشركة، ومراقبة نشاطها

من القانون التجاري اجلزائري يف فقرا الثانية على أن مندويب احلسابات  14مكرر715نصت املادة 

وأعضاء جملس املديرين حسب  ال يكونون مسؤولني مدنيا عن املخالفات اليت يرتكبها القائمني باإلدارة

". أو لوكيل اجلمهورية رغم إطالعهم عليها/احلالة، إال إذا مل يكشفوا عنها يف تقريرهم للجمعية العامة و

  .من القانون املنظم للمهنة على نفس احلكم61كما نصت الفقرة الثالثة من املادة 

سؤولية عن فعل الغري، فمندويب وقد ذهب الفقه الفرنسي إىل أن هذا النص ال خيلق نوعا من امل

احلسابات وفقا حملتوى النص ليس مسؤوال إال إذا ارتكب خطأ شخصيا يتمثل يف عدم إبالغ املسامهني 

  . 2باملخالفات اليت يرتكبها أعضاء جملس املديرين أو القائمني باإلدارة، واليت كان على علم ا

حالة اخلطأ املركب مع أحد أعضاء  ضامنية يفاملسؤولية الت كما ميكن أن يتحمل مندوب احلسابات

جملس املديرين أو جملس اإلدارة أو أحد املسامهني، أو مندوب حسابات آخر أو الغري، ومثال ذلك أن 

واحدة، ويعدوا تقريرا مشرتكا، فإنه وحبسب املبدأ كل واحد  مندويب احلسابات يف شركة مسامهة يتعدد

، ولكن يف حني  تعويض كل حبسب قدر الذي تسبب فيهزم بالمنهم مسؤول مسؤولية شخصية، وهو مل

، أو إذا  3كان اخلطأ غري قابل للتقسيم فإن مندويب احلسابات يكونون مسؤولني بالتضامن عن جرب الضرر

كان هناك اتفاق يقضي بالتضامن، وكذلك األمر إذا كان خطأ مندويب احلسابات املعقد مرتبط بأحد 

حد القائمني باإلدارة، أو مبساهم، فإن مسؤوليته الشخصية إذن تضامنية مع أعضاء جملس املديرين أو أ

  .4الغري الذي ارتكب اخلطأ 

أما يف حالة التصفية القضائية للشركة حمل الرقابة فإن مندوب احلسابات ال يتحمل املسؤولية يف 

  ،وال فعلي"droit" de dirigeant، حبكم أنه ليس مبسري قانوين5حالة ثبوت خطأ يف التسيري

  

  

  

                                                           

، La responsabilité du commissaire aux comptesاخلرباء احملاسبني املعتمدين ، لبنان، فريد جربان، رئيس منظمة  -  1

  .61، ص24، العدد 2005جملة احملاسب ااز ، الفصل الرابع، 
2- Augustin Robert, op.cit. p 34. 

  .144طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  3
4- Didier Poracchia, et autres; op.cit. n° 442. 

  .هو تصرف خمالف للمصلحة العامة للشركة:اخلطأ يف التسيري -  5
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 "fait de dirigeant" فدعوى املسؤولية املدنية ال حترك ضده يف هذه احلالة إىل إذا تدخل يف ،      

  .1التسيري 

  .إثبات الخطأ: ثالثا

واملراد بذلك على من يقع عبء إثبات خطأ مندوب احلسابات، حيث مل يتطرق املشرع اجلزائري 

 يف القانون النظم للمهنة، يف حني أن املشرع اجلزائري ذهب إىل أن إىل هذا األمر يف القانون التجاري وال

وذلك بإثباته إمهال هذا املهين . 2طالب التعويض ملزم بإثبات وقوع خطأ من قبل مندويب احلسابات

اللتزامات مهنية، وأن هذا اخلطأ قد تسبب يف ضررن وإال فإن ثبوت اخلطأ فقط ال يكفي لقيام املسؤولية 

  .3هلذا األخرياملدنية 

ألنه وحبسب املبدأ االلتزامات امللقاة  4إن خطأ مندويب احلسابات جيب أن يثبت من قبل املدعي

وهذا الوضع مسلم به من قبل الفقه .  de moyen" "obligationsعلى عاتقه هي التزامات ببذل عناية 

  .5والقضاء، ومن بعد احملكمة العليا

اري، فإن من أمهها مبدأ حرية اإلثبات، وبالتايل فإن الضحية هنا وبالرجوع إىل مبادئ القانون التج

  . له حرية إثبات خطأ مندوب احلسابات بكل وسائل اإلثبات

  .الضرر: الفرع الثاني

فللقول بقيام مسؤولية هؤالء ال . إن الضرر هو الركن الثاين لقيام املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات

هذا اخلطأ قد تسبب يف ضرر للشركة حمل املراقبة، أو للمسامهني فيها، أو  بد من ثبوت خطأ منهم، وأن

   6ال دعوى بدون مصلحة ا، وذلك عمال بالقاعدة اليت تقولللغري املتعامل معه

  

  

                                                           

1- Philippe Merle, op.cit.  p 615. 
  .146طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -  2

3- J-F. Barbieri, responsabilité des commissaires aux comptes, la caractérisation d’une 

faute ne suffit pas, op.cit. p 685. 
4 - Frédéric Poulloud-Dulian, De quelle Avatars de l'action en responsabilité dans le droit 

des affaires, RTD. Com, 1997, p 349. 
5 - Philippe Merle, op.cit.  p 614. 

ضمن قانون اإلجراءات ، يت2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09-18.من القانون رقم 13نص املادة  -  6

  .2008أبريل  23املؤرخة يف  21رقم . ر.ج.املدنية واإلدارية
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"pas d'intérêt, pas d'action"   من القانون املدين، واليت تقضي  124، وهذا الشرط أوردته املادة

  .الذي حلق بالغري بااللتزام بتعويض الضرر

األذى الذي يصيب الشخص من جراء املساس : اليت جاء ا الفقهاء للضرر أنه  اتيفر من التع

وهذا الضرر الذي ميكن أن يكون ماديا أو معنويا، جيب أن . 1حبق من حقوقه أو مبصلحة مشروعة له

هاد القضائي إىل ضرورة يكون مؤكدا شخصيا، وأن ال يكون قد مت تعويضه، إضافة إىل ذلك ذهب االجت

  .أن يكون مباشرا

  .خصائص الضرر الواجب التعويض: أوال

  :للضرر الواجب التعويض خصائص تتجلى فيما يلي

 .أن يكون الضرر ماديا أو معنويا -1

ويقصد بالضرر املادي، الضرر الذي ميس مصاحل مالية داخلة ضمن الذمة املالية للمتضرر، فينقص 

باملمتلكات فيعطبها أو يتلفها، أما إذا مس بسالمة اإلنسان يف حياته أو  منها أو يعدمها ، أو ميس

  .، وهذا خارج عن نطاق دراستنا2جسده فيعترب إيذاء للشخص املعتدى عليه

أما الضرر املعنوي فقد أثار جدال فقهيا واسعا لفرتة ال بأس ا بني مؤيد ومناف للتعويض عنه، 

ية املتباينة من ذلك ما ذهب إليه جملس الشورى الفرنسي يف بادئ األمر، ولقد تأثر االجتهاد باآلراء الفقه

حيث استبعد التعويض عن الضرر املعنوي وذلك لصعوبة تقديره، وألن املال ال ميكن أن يشفي اآلالم 

النفسية، إال أنه عدل عن رأيه حيث حكمت حمكمة التمييز الفرنسية أن عدم استطاعة تقدير التعويض 

  .  3املعنوي بالنقود ال حيول دون احلكم للضحية بالتعويضعن الضرر 

من القانون املدين  4مكرر 182وهذا ما يذهب إليه املشرع اجلزائري أيضا حيث أضاف نص املادة 

  .والذي وضع به حدا لكل تأويل بإقراره صراحة التعويض عن الضرر املعنوي

  

  

                                                           

 .283علي فياليل، مرجع سابق، ص  -  1
2- Jack Bussy, Droit des affaires, Presses de sciences, et Dalloz, 1998, p 93. 

  .167- 166،ص 2007الطبعة الثالثة، منشورات احلليب احلقوقية،  مصطفى العوجي، القانون املدين، اجلزء الثاين، املسؤولية املدنية،  -  3
 ".يشمل التعويض عن الضرر املعنوي كل مساس باحلرية أو الشرف أو السمعة: " حيث جاء فيها -  4
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احلسابات فاألضرار املعنوية اليت لكن يصعب تصور مثل هذا الضرر يف جمال عمل مندويب 

تستوجب لتعويض هي إما األذى الذي قد يلحق احلقوق املعنوية للشخص كاخلصوصية وحرمة 

  ...1أو أن ميس السالمة اجلسدية كاجلرح. اخل...املسكن

أما اخلطأ الذي ميكن أن يرتكبه مندوب احلسابات حبيث يلحق باملضرور أضرارا معنوية ، فهو نادرا 

ون يف جمال مسؤولية مندويب احلسابات، واملثال املالئم للضرر املعنوي هو اإلهانة أو الطعن يف شرف ما يك

القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين، يف حال الكشف عن أخطاء يف احلسابات على أساس غري 

  .2صحيح، أو التعسف يف استعمال إجراء اإلنذار وتكراره

 .أن يكون مؤكدا -2

مبعىن أنه قد حصل فعال، سواء  ،3اضرر واجب التعويض البد أن يكون هذا الضرر مؤكدليكون ال

ويكون الضرر مؤكدا طبقا للقواعد العامة إذا كان متوقعا، . 4بفقدان املتضرر للكسب أو إلصابته خبسارة

ال سب، ولكن أن يكون الضرر متوقعا ال يعطي جماال للتعويض إال يف حال ما خاطر بالتسبب يف إثراء ب

.  5ومثال ذلك أن الشركة حمل املراقبة تنسب إىل مندوبيها أخطاء غري مؤكدة التوقع يف املراقبة املالية

، ولكن الضرر احملقق، ال يقتصر فقط على الضرر 6وليكون الضرر مؤكدا جيب أن يكون أيضا حمقق الوقوع

  .7ا يكون وقوعه حمتما ومؤكداالضرر الذي جتسدت آثاره يف الواقع بل يشمل كذلك الضرر املستقبلي طامل

  .7ومؤكدا

، فبتطبيق هذه املبادئ على 8و الضرر يف مسؤولية مندوب احلسابات ال خترج عن القواعد العامة

  مسؤولية مندويب احلسابات، أقر القضاء الفرنسي بأن الضرر املكتشف من طرف الشركة يف السلفة 

  

                                                           

  .292علي فاليل، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Com, 3 Déc. 1991, Cité par, Augustin Robert, op.cit. p 71. 
3 - Jack Bussy, op.cit. p 92. 
4 - François Terré, et autres, op.cit, p 551. 
5 - TGI Marseille, 10 Sept. 1986, Cité par, Augustin Robert, op.cit. p 72. 
6- Jacques Potdevin, op.cit. p  64. 

علي فياليل، مرجع سابق، ص : ينظر. لوالضرر املستقبل هو الذي قامت أسبابه، غري أن كل نتائجه أو بعضها تراخت إىل املستقب -  7

293،294.  
8- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 280. 
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ىل حساب شركة أخرى يف حالة التصفية، يعترب والكفالة املقبولة على أساس املراقبة اخلاطئة للحسابات إ

  .1ضررا مؤكدا بالرغم من أن اإلجراء املشرتك يظهر أمهية غري كافية للمال

 chance" deويطرح موضوع الضرر املستقبلي مسألة دقيقة للغاية وهي التعويض عن ضياع الفرصة 

perte "2، فتفويت فرصة هو ضرر قائم بذاته.  

ة يف مسؤولية مندويب احلسابات فيمكن أن ترتاء من خالل ما جاء به أما فكرة ضياع الفرص 

اليت أقرت أن الضرر  1999أكتوبر  19االجتهاد القضائي يف فرنسا، ومن ذلك قرار حمكمة النقض يف 

وجتدر اإلشارة إىل أنه . 3ميكن أن يكون يف ضياع الفرصة يف وضع حد لالختالسات يف الوقت املناسب

قر القضاة بأن  الضرر املسبب من قبل مندويب احلسابات خيتلف عن ذلك الذي يكون يف كل احلاالت ي

ناتج عن االختالسات حبد ذاا حبكم أن مندوب احلسابات ال يدفع جل املبالغ املختلسة ، ومثال لذلك 

حيث  1999أكتوبر  13وقرار حمكمة النقض بتاريخ  1997فيفري  07بتاريخ  Parisقرار جملس قضاء 

فرنك من االختالسات 1350000فرنك من أصل 675000على مندوب احلسابات بدفع مبلغ  حكم

واليت 1997نوفمرب  06يف  Lyonمن احلسابات، وكذا يف القضية اليت فصل فيها جملس قضاء  املأخوذة

  .4فرنك 50000ماليني فرنك، ومل حيصل إال على  04يطالب فيها املدعي مببلغ 

  

  

  

                                                           

1 - Augustin Robert, op.cit. p 23. 
  .67مصطفى العوجي، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Thierry Granier, Détermination de la responsabilité du commissaire aux comptes, 

Rev. Sociétés, 2004, p 379. 
4 - Augustin robert, op.cit.  p 73,74. 
4- " L'actionnaire qui se plaint d'avoir cédé ses titres a perte en raison d'une baisse de leur 

valeur consécutive à une mauvaise gestion de la société ne fait pas valoir un préjudice qui 

lui soit spécial mais un préjudice subi par la société elle-même doit le sien n'est que le 

corolaire". Com, 26 Janv. 1970, n°84-15,282. V : Augustin Robert, op.cit.  p 76. 
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 .أن يكون الضرر شخصيا -3

وهذا الشرط حياكي املنطق، فال يعقل املطالبة بالتعويض عن ضرر مل يلحق شخص املطالب، مما 

ال "مييز الطابع الشخصي للخسارة اليت حلقت باملضرور استنادا إىل القاعدة اإلجرائية اليت تقضي بأنه 

  ".دعوى بدون مصلحة

نادرة احلصول ألن الضرر  أما يف مسؤولية مندويب احلسابات فإن األمثلة عن الضرر الشخصي

املدعى به من قبل املساهم جيب أن يكون منفصال عن ذلك املتعلق بالشركة، فالفقه ذهب إىل أن هذا 

جانفي  26الشرط نادرا ما يتحقق ، وفقا ملا أكده االجتهاد القضائي الفرنسي يف القرار الصادر بتاريخ 

ضد قرار الس القضائي الذي أقر أن ، حيث رفضت حمكمة النقض الطعن بالنقض املؤسس 1970

املساهم الذي خسر أسهمه بسبب تراجع قيمتها املتتابع بسبب سوء تسيري الشركة ال يعترب خاصا وإمنا 

  .1هو ضرر تتحمله الشركة حبد ذاا

 .أن يكون الضرر مباشرا -4

الناجتة عن  وذلك بأن يكون ناتج مباشرة عن اخلطأ، مبعىن أن يتحمل املدعى عليه هنا األضرار

  .تصرفه فقط

وقد ذهب القضاء إىل أن املسامهني ال ميكنهم إثارة املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات إذا مل يقوموا 

  .2بكشف األفعال ارمة، إذا مل يثبتوا أن الضرر كان ناتج مباشرة عن هذه اجلنحة

  

  

  

  

                                                           

1- " L'actionnaire qui se plaint d'avoir cédé ses titres a perte en raison d'une baisse de leur 

valeur consécutive à une mauvaise gestion de la société ne fait pas valoir un préjudice qui 

lui soit spécial mais un préjudice subi par la société elle-même doit le sien n'est que le 

corolaire". Com, 26 Janv. 1970, n°84-15,282. V : Augustin Robert, op.cit.  p 76. 
2- CA Paris, 22 Déc. 1976, Cité par. Didier Poracchia, et autres,  op.cit. n° 537. 
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 .أال يكون قد تم التعويض عن الضرر -5

ية عن الضرر، يسقط حقه يف املطالبة به مرة أخرى، وتثار هذه املسألة يف ألنه إذا مت تعويض الضح

حال ما إذا كان الضرر قد تسبب فيه أكثر من شخص، ومثال ذلك حالة تعدد املدينني، فبالرجوع إىل 

قواعد التضامن يكون للضحية احلق يف طلب التعويض كامال من أحد املدينني  أو أن يكون املال حمل 

ؤمنا عليه، فإذا ما دفعت له شركة التأمني التعويضات املستحقة يسقط حقه يف املطالبة به ثانية ، اخلسارة م

  .1وبالتايل تكون دعواه ضد مندويب احلسابات غري مؤسسة قانونا

  .تقدير الضرر: ثانيا

إن تقدير الضرر الناتج عن خطأ شخصي، طبقا للقواعد العامة جيب أن يتم تعويضه كامال، أما 

ومبدأ التعويض الكامل والتام دائما ما تعيد إقراره حمكمة . إرادة األطراف فإن مساحة إعماهلا حمدودةعن 

النقض الفرنسية حيث جيب على القضاة عند تقدير الضرر إرجاعه إىل حلظة حدوثهّ،إما ألنه ليس 

كما جيب أن ال   للقاضي أن يقدر الضرر بتعويض أدىن، أو أن حيدده جزافا، أو بناءا على سلم معني،

  .2يكون أكثر من اخلسارة اليت تسبب فيها اخلطأ على اعتبار أنه خطأ مشدد

أما عن التعويض بناءا على إرادة األطراف، فبالرجوع إىل القواعد العامة، فإن الشروط احملددة 

باطلة يف  ، لكنها تكون3واملعفية،  والشروط اجلزائية ال ميكن إعماهلا إال يف املسؤولية العقدية فقط

وهذا ما يطرح من جديد مسألة طبيعة مسؤولية مندويب . املسؤولية التقصريي ألن أحكامها من النظام العام

فإذا تعلق األمر باملسؤولية يف مواجهة الغري فال إشكال يثار هنا ألا ختضع لنظام املسؤولية . احلسابات

ألة ال تزال حمل خالف ، ويف هذا الصدد فإن اللجنة التقصريية، أما يف مواجهة الشركة حمل املراقبة، فاملس

القانونية للمنظمة الوطنية ملندويب احلسابات بفرنسا أدلت بدلوها يف املوضوع وذهبت إىل أنه ال بد من 

ملندويب احلسابات، حبيث أن املبدأ املطبق يف هذه  légale" mission "laالتفريق بني املهمة القانونية 

                          فال ميكن " intégrale" réparation laبالتعويض الكامل احلالة هو األخذ 

  

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 540. 
2  - Didier poracchia et autres, op.cit. n°541, 542. 

فقرة ثانية من القانون  178ساسي يف العقد وهو ما جاء به حكم املادة إال يف حالة الغش، أو اخلطأ اجلسيم، أو اإلخالل بالتزام أ -  3

 .املدين اجلزائري
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اإلعفاء من املسؤولية هنا إال مبوجب القانون، ومثال ذلك أن يشارك مندوب احلسابات بعض املعلومات 

قرير والوثائق الضرورية للشركة اليت يراقب حساباا، مع مندويب حسابات شركات أخرى عند إعداد الت

وبني تدخالت مندويب . 1اخلاص بطرق اإلدماج وخاصة عن مكافأة احلصص املقدمة للشركة املدجمة

احلسابات واليت تكون حمددة بناءا على اتفاقية، ففي هذه األخرية الشروط احملددة واملعفية من املسؤولية 

  .2تكون ممكنة مادامت ال متس حبقوق الغري

  .عالقة السببية: الفرع الثالث

ال ميكن القول بقيام املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات بتوافر الضرر واخلطأ مادامت ال توجد 

فلتأسيس املدعي دعواه ال بد من أن يثبت هذه العالقة ، وقبل احلديث عن عالقة . 3عالقة تربطهما

  .ذه األخريةالسببية يف مسؤولية مندويب احلسابات ال بد من التطرق أوال إىل املبادئ العامة هل

  .المبادئ العامة: أوال

إن البحث عن عالقة السببية يلعب دورا هاما يف قيام املسؤولية بالرغم من صعوبة اثباا إذا تعلق 

  .4األمر ببعض األخطاء ذات الطبيعة التقنية أو ذات اآلثار املتغرية

ة تعادل األسباب، واألخرى لقد برزت يف الفقه املدين، وحىت اجلنائي نظريتان خمتلفتان ومها، نظري

يف اية املطاف . نظرية السبب املالئم، واليت تفرعت عنها نظرية السبب املباشر، مث نظرية السبب املنتج

ا إقامة الصلة املادية بني فعل معني فإن مسألة السببية من حيث املفهوم واملضمون هي ذاا، والقصد 

قهاء إىل أن املشرع اجلزائري وحىت االجتهاد القضاء أخذ بالنظرية ويذهب أغلب الف. 5والنتائج احلاصلة منه

من القانون ملدين اجلزائري  182األخرية  وهي نظرية السبب املنتج، وحجتهم يف ذلك نص املادة 

              ، ..."أو التأخري يف الوفاء به ،شرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بااللتزام"...

                       ، وبذلك يكونمن القانون املدين الفرنسي 1151 ابلها يف القانون الفرنسي نص املادةواليت يق

                                                           

 .من القانون التجاري اجلزائري 751نص املادة  -  1
2 - Augustin Robert, op.cit.  p 80,81. 
3 - Patric Jourdain, op.cit.  p67.  
4 - Frédéric Pollaud-Dulian, op.cit.  p 349. 

  .286ي العوجي، مرجع سابق، ص مصطف -  5
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وكذلك األمر بالنسبة لالجتهاد القضائي حيث . 1املشرع الفرنسي قد أخذ هو اآلخر بنظرية السبب املنتج

  .2بات اليوم مييل حنو البحث عن الصلة املادية والرتكيز على وجوب توفر السبب األكيد املنتج

  .تطبيق عالقة السببية في مسؤولية مندوبي الحسابات : ثانيا

J-MONEGERلقد عرب أحد الفقهاء الفرنسيني وهو 
أربة إذا ما  على أن عالقة السببية تشكل 3

تعلق األمر بإعماهلا يف مسؤولية مندويب احلسابات املدنية، وهي متثل حجرة عقبة، ذلك ألن إثبات أن 

  .خطأ مندويب احلسابات هو السبب يف إحداث الضرر مسألة معقدة

وتثبت عالقة السببية إذا أثبت أن تنفيذ العناية بشكل طبيعي يسمح باستبعاد الضرر، وأن مراجعة 

ابات من شأا تسهيل متابعة تصرف خاطئ يعرقل التحقق من حالة التوقف عن الدفع ، وبالتايل احلس

زيادة عدم كفاية أصول الشركة، أو حيرض الغري لالستناد على تقارير جتارية جمحفة    مع الشركة حمل 

  .4املراقبة

حلسابات، هو أن القضاة والدليل األمثل إليضاح صعوبة إثبات عالقة السببية يف مسؤولية مندويب ا

ال ميكنهم احلكم ضد املندوبني إذا كانت هنا عالقة سببية ولكن بصفة جزئية، أي أنه يدور حوهلا شك 

وريب، إال يف حاالت حمدودة جدا، وهذا ما جاء به قرار الغرفة املدنية األوىل حملكمة النقض الفرنسية 

جوان  07تاريخ   Aix-en Provence  لس قضاء واليت رفضت الطعن ضد قرار جم 1987مايو  19بتاريخ 

  .5وأوضحت أن الشك حول ثبوت عالقة السببية حتسب لصاحل مندوب احلسابات 1985

إىل أن صعوبة إثبات هذه العالقة ترجع  إىل طبيعة املهنة، فمندوبو  Guyon Yvesويذهب 

     ، يه التدخل يف تسيري الشركةظر علاحلسابات تقتصر مهامهم على املراقبة واإلعالم فقط، كما أنه حي

  

                                                           

 .318علي فياليل، مرجع سابق، ص  -  1
 .299مصطفي العوجي، مرجع سابق، ص  2

3- J-Moneger : " nœud gardien de la mise en jeu de la responsabilité du commissaire aux 

comptes " Cité par: Augustin robert, op.cit.  p 84. 
4 - Joël Monéger, Thierry Granier, op.cit. n°480 
5 - Didier Poracchia, op.cit.  n° 557. 
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وذلك من  1وقد يؤدي خطؤه إىل عدم السماح للشركة من اكتشاف ما قد يلحقه ا من خسارة وأضرار

خالل إمهاله مثال للعناية الالزمة اليت جيب عليه إتياا أثناء إعداده للتقرير العام أو أحد التقارير اخلاصة، 

يادة رأمسال الشركة أو غريها من التقارير البالغة األمهية، واليت بناءا على خاصة تلك املتعلقة بالصفقات أو ز 

ما يرد فيها قد يتخذ القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس اإلدارة قرارات مصريية فيما يتعلق باحلالة املالية 

  .للشركة

ية بينهما، فإنه قد إذا ما توافرت كل أركان املسؤولية املدنية من خطأ وضرر ومت إثبات عالقة السبب

حيكم ضد املندوبني باملسؤولية، وإذا كان إثبات أن الضرر كان نتيجة للخطأ فإن ذلك قرينة قانونية على 

وجود عالقة السببية، ومن الناحية العملية إذا أثبت املدعي اخلطأ والضرر تقوم يف ذهن القاضي شبهة قوية 

مث تقوم قرينة قضائية على وجود عالقة سببية تنقل  يف أن اخلطأ هو الذي أدى إىل حدوث الضرر، ومن

  .2عبء اإلثبات إىل املدعى عليه ويطالب بنفي عالقة السببية هذه

  .هذا ما سنحاول التطرق إليه يف املطلب الثالث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1 - Yves Guyon, op.cit. p 419, 420. 
، ص 2008علي عبده حممد علي، األخطاء املشرتكة وأثرها على املسؤولية املدنية، الطبعة األوىل، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية،  -  2

119،120.  



 األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل األول

 

70 

 

  .نفيي المسؤولية والتأمين منها: المطلب الثالث

وا خاضعة لألحكام العامة، لكن ذلك ال إن املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات ال تعدو عن ك

مينع من إمكانية خضوعها لبعض األحكام والقواعد اخلاصة حبكم مهنة هؤالء واخلصوصية اليت تتميز ا، 

نظرا للتطور احلاصل يف جمال املسؤولية والتأمني منها فإنه وكغريهم من املهنيني ألزمهم املشرع بضرورة 

ة، وذلك حىت يصبح بإمكان شركة التأمني أن تتحمل إىل جانبهم عبء التأمني من مسؤوليتهم املدني

  .التعويض يف حال ثبوت مسؤوليتهم

  .نفي مسؤولية مندوبي الحسابات: الفرع األول

"                                                        حنن بصدد التعرض إىل أسباب النفي

d'exonérations clauses les  "شروط التخفيف ال إىل "limitations " ألنه ال ميكن االتفاق على

التخفيف من مسؤولية مندويب احلسابات،أو اإلعفاء منها، ألن التزاماته حمددة مبوجب القانون وهي من 

وبالتايل ال ميكن االتفاق على خمالفة أحكامها خاصة فيما يتعلق باملهمة القانونية، إال إذا . النظام العام

من القانون املنظم للمهنة  61الف ذلك ومثاله، ما جاء به حكم الفقرة الثالثة من نص املادة جاء نص خب

إال إذا أثبت أنه قام باملتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلغ جملس ... ال يتربأ من مسؤوليته: " حيث جاء فيها

عامة بعد إطالعه عليها، ويف اإلدارة باملخالفات وإن مل تتم معاجلتها بصفة مالئمة خالل أقرب مجعية 

  ".حالة معاينة خمالفة، يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية لدى احملكمة املختصة

فإذا مل يقم بكل ما جاء يف نص املادة لن تربأ ذمته ولن يعفى من مساءلة القانون له، فاإلعفاء  

ق عليها بناءا على اتفاقية فإنه ولكن إذا تعلق األمر بالتدخالت اليت يتم االتفا. هاهنا جاء بنص القانون

ميكن ملندويب احلسابات والشركة حمل املراقبة االتفاق على التخفيف من أحكام املسؤولية ولكن يف حدود 

االتفاق على أال يتعدى هذا األخري حدود االتفاقية، حبيث ميس باملصلحة العامة للشركة أو مبصلحة الغري 

  .1املتعامل معها

  

                                                           

1 - J-F-Barbièr, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsabilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p 617. 
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ناك من األسباب ما جيعل من خطأ مندويب احلسابات غري قائم، أو أن تنفي يف بعض احلاالت ه

عالقة السببية بني اخلطأ والضرر احملقق كأن يكون هناك سبب أجنيب أدى إىل حدوث الضرر سواء قوة 

   وهذا ما سنحاول إيضاحه فيما . قاهرة، أو أن يكون بفعل الغري، أو أن يكون بفعل الضحية نفسها

  .يلي

  .القوة القاهرة: أوال

، أما الشروط الواجب 1ميكن ملندويب احلسابات دفع مسؤوليتهم املدنية إذا ما أثبتوا القوة القاهرة 

، وذلك باالستناد إىل نص املادة 2توافرها يف القوة القاهرة هو عدم إمكانية توقعها وعدم القدرة على دفعها

إذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب ال يد له " : املدين اجلزائري حيث جاء فيها من القانون127

فيه كحادث فجائي أو قوة قاهرة،أو خطأ صدر من مضرور أو من الغري، كان عري ملزم بتعويض هذا 

 ".الضرر ما مل يوجد نص قانوين أو اتفاق خيالف ذلك

ذا ومثال ذلك يف حال ما إذا كانت احلسابات قد خربت بفعل حريق، أو كارثة طبيعة، لكن ه

املبدأ ليس على إطالقه إذ ترد عليه بعض االستثناءات، ومعىن ذلك أن مندوب احلسابات يكون مسؤوال 

، أصدر 1979أكتوبر  16الصادر بتاريخ  Parisبالرغم من توافر القوة القاهرة، ففي قرار لس قضاء 

ليت وضعها أمامه حماسب القضاة فيه احلكم ضد مندوب احلسابات ألنه مل يثبت تغلبه على كل العوائق ا

                       الشركة، ومت رفض الطعن فيه أمام حمكمة النقض الفرنسية مبوجب القرار الصادر

1981نوفمرب 16بتاريخ 
3 .  

  

  

  

  

                                                           

ؤدي أمر غري متوقع حصوله، وال ميكن دفعه، ي: " مل يتطرق املشرع اجلزائري إىل تعريف القوة القاهرة، ومن الفقه من يعرفها على أا -  1

". أمر ال ينسب إىل املدين، وليس متوقعا حصوله، وغري ممكن دفعه، يؤدي إىل استحالة تنفيذ االلتزام: " ، أو هي"مباشرة إىل حصول الضرر

  .290قادة شهيدة، مرجع سابق، ص : ينظر
 .997، 996السنهوري، مرجع سابق، ص  -  2

3 - Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 584. 



 األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل األول

 

72 

 

  .ثانيا فعل الغير

واحلديث عن اخلطأ بفعل الغري جيرنا إىل ضرورة التنويه إىل أنه يف حال كان خطأ الغري فقط املؤدي 

 حدوث الضرر فإنه يكون هو املسؤول الوحيد فقط أمام املضرور، لذلك حىت تنتفي أة ختفف مسؤولية إىل

املدعى عليه ال بد من أن يكون إضافة إىل فعل الغري خطأ املدعى عليه قد اشرتكا يف حدوث الضرر، وهنا 

ون فعل الغري هذا خطأ نتساءل عن مدى تأثري فعل الغري يف مسؤولية املدعى عليه، ويشرتط لذلك أن يك

  .1من شأنه إحداث ضرر موجب للتعويض، فإن مل يكن ضرر فال تأثري له يف مسؤولية املدعى عليه

إن خطأ مندويب احلسابات ال يكون دائما السبب الوحيد يف إحداث الضرر، ذلك أن هذا األخري 

عند االقتضاء باالستعانة خببري ال يقوم إال مبراجعة احلسابات اليت أعدت سلفا من قبل شركة املسامهة و 

  .2حماسب، ويف كل احلاالت يتم قبول هذه احلسابات من قبل القائمني باإلدارة أو أعضاء جملس املديرين

لكن االجتهاد القضائي الفرنسي أورد بعض االستثناءات أين يكون مندويب احلسابات مسؤولني 

أخر جملس اإلدارة يف إعداد تقريره اخلاص إال بالرغم من أن الفعل الضار صادر عن الغري ومن ذلك، ت

بوقت قصري قبل انعقاد اجلمعية العامة، فهذا ال يعفي مندويب احلسابات من املسؤولية ألنه من املفروض أن 

  .3يطلع اجلمعية العامة عن هذا التأخر

  . فعل الضحية: ثالثا

ملضرور نفسه، فهو خروج عن واحلديث يف هذه احلالة يكون ال يكون عن الضرر الناتج عن خطأ ا

نطاق املسؤولية املدنية وإمنا حنن بصدد احلديث عن خطأ املضرور إذا وقع من املدعى عليه خطأ ثابت 

           ووقع يف الوقت ذاته خطأ املضرور، ومدى تأثري خطأ املضرور، يف مسؤولية املدعى عليه، شريطة

  

  

                                                           

  .1016،1017السنهوري، مرجع سابق، ص  -  11
2 - Augustin Robert, op.cit. p 88,89. 

  .وما يليها 38إحالة إىل أخطاء مندويب احلسابات أثناء ممارسة املهنة، ص  -  3
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ه أثر يف إحداث الضرر، فإن مل يكن فعل املضرور خطأ، أن يكون ما وقع من املضرور يعترب خطأ، وأن ل

   1فال يصح أن ينفي أو خيفف من مسؤولية املدعى عليه

فيما يتعلق مبسؤولية مندويب احلسابات يف حال ما كان اخلطأ صادر من الضحية، إما الشركة حمل 

  .تاناملراقبة أو الغري املتعامل معها أو أحد املسامهني، فإن الفقه افرتض فرضي

  .أن يكون فعل الضحية معفيا متاما من املسؤولية: الفرض األول

ميكن ملندويب احلسابات التنصل من املسؤولية متاما، وذلك إذا كان خطأ الضحية هو املصدر الوحيد  

وهذا ما . 2والسبب املباشر يف إحداث الضرر، مما ينفي عالقة السببية بني الضرر وفعل مندويب احلسابات

حيث أعفى مندوب احلسابات من 2007جوان 04يف قراره الصادر يف  Bordeauxجملس قضاء أقر به 

مسؤوليته املدنية على اعتبار أنه يف حالة االختالسات اليت تقع يف الشركة، فإن خطأ هذه األخرية يتمثل 

لتايل عدم يف عدم تنفيذ سلطاا يف اإلدارة واملراقبة بشكل مناسب، مما يؤدي إىل عدم اكتشافها وبا

تفاديها يف الوقت املناسب، هو خطأ قد يستهلك اخلطأ الذي ميكن أن يرتكبه مندوب احلسابات بعدم 

  .3دعوة الشركة إىل اإلطالع على املراجعة اليت يعدها مبناسبة ممارسة مهامه

، حيث  1991مارس  28يف قرار له صادر يف  Versaillesويف نفس االجتاه ذهب جملس قضاء 

خذ بعني االعتبار تصرف  مندوب احلسابات بعدم تقدميه وملدة ال تقل عن السنتني تقريره اخلاص رفض األ

بإعالم اجلمعية العامة، والذي كشف فيه بعد سنتني من التأخر، األخطاء والتجاوزات اليت تضمنتها 

القائمني باإلدارة إىل حماضر اجلمعيات العامة بالرغم من اإلشارة  إىل حضوره غري املربر، حيث أثار انتباه 

عدم انتظام احلسابات، وإىل ضرورة القيام باإلجراءات املناسبة ووضع اية هلذه الفوضى، وعدم االنتظام 

وحكم بأن مندوب احلسابات ليس مسؤوال يف . يف النظام اآليل املستعمل من قبل مصلحة احملاسبة

  .4مواجهة الشركة مبوجب االختالسات اليت قام ا حماسبها

                                                           

  .1000السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
  .120علي عبده حممد علي، مرجع سابق، ص  -  2

3- CA Bordeaux, 4 Juin. 2007, Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 590. 
4 - Ibid. n°591. 
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فهو أن يكون اإلعفاء جزئيا، وذلك طبقا للقواعد العامة، حبيث أنه إذا ما وجد  الفرض الثانيأما 

الضرر مصدرا له يف خطأ كل من الضحية ومندويب احلسابات معا، فإن التعويض يف هذه احلالة ال يكون  

  1.كليا  على عاتق مندويب احلسابات، وبالتايل اإلعفاء هنا يكون جزئيا

إىل حتديد مسؤولية  1990أكتوبر  17يف قراره الصادر يف  Bordeauxب جملس قضاء وقد ذه

مندوب احلسابات بدافع أن اخلطأ الراجح يف االختالسات هو تصرف القائم باإلدارة، الذي أرجع إىل 

حسابه شيكات على بياض، فهذا اخلطأ يثري إىل جانب مسؤولية مندوب احلسابات، مسؤولية كل من 

  .2والشخص القائم باإلدارة، فكل منهم يتحمل جزءا من الضرر الذي تسببوا فيه للمدعي احملاسب،

وقد أعفي املشرع أيضا وبنصوص صرحية مندويب احلسابات من املسؤولية املدنية، إذا تعلق األمر 

 من أهم فبالنسبة إلجراءات التحذير واليت تعترب. بإجراءات التحذير، وكذا االلتزام بكشف األفعال ارمة

االلتزامات القانونية امللقاة على عتق مندويب احلسابات، وعدم ممارسة هذا االلتزام بشكل صحيح، أو 

التعسف فيه، أو التأخر يف إجرائه، يؤدي    إىل قيام املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات إذا ما أثبت أم 

، 3دد استمرارية استغالل املشروع بصورة طبيعيةتراخوا   يف إجراء هذا التحذير،  بالرغم من ثبوت ما يه

فقرة خامسة من القانون املنظم للمهنة، 23ولكن إذا ما أجرى املندوبون هذا التحذير بناءا على نص املادة 

  .من القانون التجاري اجلزائري يكونون مبنأى عن املسؤولية 11مكرر715ونص املادة 

من القانون التجاري الفرنسي، يف حني  L822-17ملادة وهذا ما جاءت به الفقرة الثانية من نص ا

  .سكت عنها املشرع اجلزائري فلم يتطرق إىل عدم املسؤولية يف هذه احلالة صراحة

وقد ذهب القضاء الفرنسي إىل أن اخلطأ البسيط يف تقدير اإلجراء   من قبل مندوب احلسابات ال 

  .4يثري مسؤوليته

  

  

                                                           

  .120علي عبده حممد علي، مرجع سابق، ص  -  1
2 - Augustin robert, op.cit.  p 89. 
3 - Philippe Merle, op.cit.  p 608. 
4 - Com, 3 Déc. 1991, Cité par, Philippe Merle, op.cit.  p 608. 
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ل ارمة، واألخطاء، فإن القانون قد ألزم مندويب احلسابات أما فيما خيص الكشف عن األفعا

، وهذه املهمة من شأا أن تضع املندوبني يف 1بالكشف عنها وإبالغ وكيل اجلمهورية عند االقتضاء

وذلك حلمايتهم من   « immunité »بناءا على ذلك خص املشرع هؤالء املهنيني حبصانة . وضعية صعبة

رة، أو أعضاء جملس املديرين من العوائق الكيدية ضدهم، وهنا تظهر األمهية الكربى تعسف القائمني باإلدا

خلاصية االستقاللية اليت جيب توافرها يف من ميتهن مهنة مراقبة احلسابات، فهذه احلصانة تلغي مسؤوليته يف 

أن يرتكب  حال ما ارتكب بعض األفعال والتصرفات اليت تبدو  يف ظاهرها أا خمالفات، ومثال ذلك

املندوب خطأ يف حقيقة تصنيف املخالفة، وكذلك األمر يف حال سوء حتليل التصرفات، فهذه احلصانة 

  . 2تسمح هلم مبمارسة مهامهم دون اخلضوع ألي ضغط من قبل الشركة حمل املراقبة، أو أحد أجهزا

رض املشرع على هذا وتأكيدا ألمهية ممارسة املندوب ملهنته يف جو من الطمأنينة وعدم الضغط ف

املهين االلتزام بالتأمني من مسؤوليته وذلك لتخيف توتره من الوقوع يف اخلطأ، وهذا ما سنحاول التطرق 

  .إليه يف الفرع املوايل

  .التأمين من المسؤولية المدنية لمندوبي الحسابات: الفرع الثاني

احملاسب وحمافظ  لى اخلبريع يتعني: "من القانون املنظم للمهنة أنه 75جاء يف نص املادة 

احلسابات و احملاسب املعتمد اكتتاب عقد تأمني لضمان مسؤوليتهم املدنية اليت من املمكن أن يتحملوها 

  .أثناء ممارسة مهنتهم

الذي يكتتبه املصف الوطين والغرفة الوطنية النتائج املالية للمسؤولية املدنية  3ويضمن عقد التأمني

  ".احملاسبون وحمافظو احلسابات واحملاسبون املعتمدون وغري املشمولة بعقد التأمني اليت يتحملها اخلرباء 

  

  

                                                           

 .فقرة ثالثة من القانون املنظم للمهنة 61فقرة ثانية من القانون التجاري اجلزائري، ونص املادة  14مكرر 715 نص املادة -  1
2- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 600-603. 

عهد لصاحله أو لصاحل عقد حيصل مبوجبه أحد الطرفني وهو املؤمن له، نظري دفع مبلغ معني وهو القسط، على ت: يقصد بعقد التأمني -  3

 الغري يف حالة حتقق خطر معني من الطرف اآلخر وهو املؤمن الذي حيمل على عاتقه جمموعة من املخاطر، وجيري بينهما املقاصة وفقا لقوانني

نشر والتوزيع، األردن، هيثم حامد املصاروة، املنتقى يف شرح عقد التأمني، الطبعة األوىل، مكتبة اجلامعة الشارقة، إثراء لل: أنظر. اإلحصاء

 . 17ص
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من خالل هذا النص ألزم املشرع املندوبني قانونا بالتأمني من مسؤوليتهم ، املدنية ، ومل مييز بني ما 

  . إذا كان هذا املهين شخصا طبيعيا أو معنويا، فكان االلتزام على وجه العموم

التأمني من املسؤولية، تأمني دين مسؤولية شخص لشخص آخر، و يكون حول خطر ويقصد ب

أو يقصد به العقد الذي مبوجبه يؤمن . 1معني بذاته، ويتعلق بضمان النتائج املرتتبة   على حادث معني 

حق الغري املؤمن، املؤمن له من األضرار اليت تلحق به من جراء رجوع الغري عليه باملسؤولية األضرار اليت تل

والغاية من وراء فرض تأمني إجباري على املسؤولية املهنية عامة ومسؤولية .2واليت يعترب مسؤوال عنها قانونا

مندوبو احلسابات خاصة، هي محاية املهين من نتائج األضرار اليت ميكن أن يلحقها بالغري نتيجة ملمارسة 

مندويب احلسابات من نتائج مسؤوليتهم ألن هذا  لكن هذا التأمني ال يعد ضمانة كافية حلماية. 3 مهامه

التأمني ال يتعدى النتائج املالية للمسؤولية ويف حدود  القسط املقدم فإن زاد مثال مبلغ التعويض عن مبلغ 

التأمني كان على املندوب حينها حتمل الباقي على حساب ذمته املالية اخلاصة، كما ال يشمل التأمني 

  .شاألخطاء العمدية والغ

أما عن األخطار املؤمن منها يف مسؤولية مندويب احلسابات، فهي النتائج املالية املرتتبة عن املسؤولية 

املدنية ملندويب احلسابات، واليت ميكن أن تنتج عن األخطاء اليت يرتكبوا أثناء أداء مهامهم، خاصة 

ضرار اليت حلقت الشركة املراقبة، وكذا النفقات القضائية، وكذا املبالغ احملكوم عليهم ا كتعويض عن األ

  .4اخلسائر اليت يتسببون فيها بسرقة أو إتالف امللفات اليت كانت حبوزته حبكم مهنتهم

  

  

  

  

  

                                                           

Philippe Le Tourneau, op.cit.  p 805. -1  

  .47،ص 2008سعيد مقدم، التأمني واملسؤولية املدنية، الطبعة األوىل ، شركة كليلك للنشر،  2-
3Cass.Civ. 13. Nov.1997, revue générale du droit des assurances  1998, n°1998-1.p130. 

Augustin Robert, op.cit. p 122.-4 
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  .المسؤولية الجزائية لمندوبي الحسابات: المبحث الثاني

ل لقد ألقى املشرع على مندويب احلسابات لدى ممارسة مهامه مسؤولية جنائية يف حال اإلخال

  .بالتزامام القانونية، وذلك لضمان السري احلسن للمشروع واحلفاظ على املصاحل اليت حيميها القانون

وملا كان من املمكن للشخص املعنوي ممارسة املهنة، يثار إشكال حول الشخص الذي يتابع 

أم الشخص جزائيا، هل هو الشخص الطبيعي الذي يتوىل تنفيذ املهام باسم وحلساب الشخص املعنوي، 

  .املعنوي بصفته صاحب العالقة واملكلف باملهام، أم هي مسؤولية تضامنية طبقا للقواعد العامة

  .مندوب الحسابات فاعل أصلي: المطلب األول

هناك من اجلرائم اليت ال ميكن أن ترتكب إال من قبل مندوب احلسابات وذلك حبكم طبيعة املهام   

غريه ا، وذلك طبقا للمبدأ اجلنائي القاضي بشخصية العقوبة، ومن أهم اليت يؤتيها، فال ميكن أن يتابع 

ة باملعلومات، ومراقبة هذه اجلرائم تلك املتعلقة باملالئمات القانونية ملمارسة املهنة، وكذا املتعلق

  .وهو ما سنأيت على تفصيله فيما يلي.احلسابات

  .ونيةالجرائم المتعلقة بحاالت المالئمة القان: الفرع األول

إن مهنة مندويب احلسابات ال ميكن أن متارس إال من طرف أشخاص طبيعيني أو معنويني معتمدين 

، فهم فقط، 1من قبل الوزير املكلف باملالية، وأن يكونوا مسجلني يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات

رج هذه احلاالت فإنه يقع األشخاص املؤهلني قانونا وأصحاب االختصاص التقين ملمارسة هذه املهنة، وخا

انتهاك للنصوص القانونية، من ذلك نصوص القانون املنظم للمهنة،ويف حال خمالفة هذه النصوص ترتتب 

املسؤولية اجلزائية سواء عن املمارسة غري الشرعية للمهنة، أو عن طريق انتحال شخصية مندوب 

  .احلسابات

  

  

  

  
                                                           

  .وما يليها 32إحالة إىل األخطاء املتعلقة ببداية االلتحاق باملهنة، ص  -  1
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 .الممارسة غير الشرعية للمهنة: أوال       

يعد ممارسا غري شرعي ملهنة اخلبري احملاسب :" من القانون املنظم للمهنة أنه 74جاء يف نص املادة 

وحمافظ احلسابات أو احملاسب املعتمد كل شخص غري مسجل يف اجلدول، أو مت توقيف مؤقت 

حكام لتسجيله،أو شطبه من اجلدول، والذي ميارس، أو يواصل يف أداء العمليات املنصوص عليها يف أ

  ".هذا القانون

فمن مارس مهنة مندوب احلسابات بالرغم من أنه غري مسجل يف جدول  الغرفة الوطنية حملافظي 

احلسابات، أو واصلوا ممارسة املهنة بالرغم من توقيفهم مؤقتا حىت يتم تسجيله بشكل مطابق للقانون، أو 

ارسة املهام خمالفة للقانون، مما يستدعي يف مثل هذه احلالة تكون مم. 1مت شطبه الرتكابه أخطاء تأديبية

يعاقب "من القانون التجاري اجلزائري حيث جاء فيها بأن  829طبقا ألحكام املادة  2املتابعة اجلزائية هلم

دج  أو بإحدى هاتني 200000دج إىل 20000أشهر وبغرامة من ) 6(باحلبس من شهرين إىل ستة

ارس، أو حيتفظ بوظائف مندويب احلسابات بالرغم من عدم العقوبتني فقط، كل شخص يقبل عمدا، أو مي

  ".املالئمات القانونية

من القانون  73إال أن املادة . وبالنظر إىل العقوبة املقررة هلذه اجلرمية فإنه ميكن تصنيفها إىل خمالفة 

 ، أما عقوبةدج2000000دج إىل 500000أصبحت من املنظم للمهنة، قد رفعت قيمة الغرامة حبيث 

أشهر إىل سنة فقد سلطتها على الشخص الذي يعيد اجلرمية، أي الظرف املشدد يف ) 6(احلبس من ستة

             هذه احلالة وهو العود، وزادت على ذلك ضعف الغرامة يف حال احلكم على مندوب

  

  

  

                                                           

املسؤولية التأديبية أمام اللجنة التأديبية للمجلس الوطين ...وحمافظ احلسابات...يتحمل: "من القانون املنظم للمهنة63طبقا لنص املادة  1

  .عن كل خمالفة أو تقصري تقين أو أخالقي يف القواعد املهنية عند ممارسة وظائفهم للمحاسبة حىت بعد استقالتهم من مهامهم

اإلنذار، التوبيخ، التوقيف املؤقت ملدة أقصاها : تتمثل العقوبات التأديبية اليت ميكن اختاذها، وفق ترتيبها التصاعدي حسب خطورا، يف

 ".أشهر، الشطب من اجلدول) 6(ستة
  .60سابق، ص فريد جربان، مرجع  -  2
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نون املنظم من القا 73وطبقا للقاعدة اليت تقضي بأن اخلاص يقيد العام، يطبق نص املادة  ،1احلسابات

 .للمهنة

ويالحظ أن املشرع مل حيدد طبيعة الشخص القائم باملهنة إن كان طبيعيا أو معنويا بنفس الصراحة 

 71اليت حتدث ا عن املسؤولية اجلزائية عن إفشاء أسرار املهنة، وذلك من خالل الفقرة الثانية من املادة 

ليت ميثلها مثل هذا االلتزام اخلطري يف املصلحة العامة من القانون املنظم للمهنة، وذلك لألمهية البالغة ا

  .للشركة

، ألا خمالفة قائمة حبد ذاا ،  3يف سياق املمارسة غري الشرعية للمهنة 2وتدخل حاالت التنايف

                        ، فإنه يعد مندوبا 4ففي حال ما واصل املندوب ممارسة املهنة بالرغم من توافر حالة من حاالت التنايف

faitفعليا 
5 de commissaire فالركن املادي هلذه اجلرمية يتحقق مبجرد إتيان الشخص  على ممارسة ،

مهام مندوب احلسابات دون توافر الشروط القانونية والنظامية هلذه األخرية، بغض النظر عن ارتكابه 

أضرار بالشركة، ألن الركن املادي هنا يتكون مبجرد  لبعض األفعال، أو التصرفات اليت من شأا أن تلحق

قبول الشخص هلذه املهنة، أو مواصلة ممارستها  بالرغم من توافر إحدى حاالت التنايف مهما كانت 

  .6املدة

هذا عن الركن املادي، أما الركن املعنوي فإنه طبقا للقواعد العامة، البد من توافر القصد اجلنائي من 

و الفعل حىت يتابع الفاعل بارتكابه جرمية معينة، والقصد يف هذه احلالة هو ممارسة املهنة  وراء التصرف، أ

        ، وهذا ما يستخلص من نص7أو مواصلة ممارستها بالرغم من علمه بتوافر سبب مينعه من ذلك

  

                                                           

 Wilfrid Jean :أنظر. 1969أوت  12املؤرخ يف  69-810من األمر  85وهو ما جاء به املشرع الفرنسي يف نص املادة  -  1

Didier, Droit pénal des affaires, 4em éd, Dalloz, 2000, p 346. 
  . وما يليها 32إحالة إىل األخطاء املتعلقة ببداية االلتحاق باملهنة، ص  -  2

3- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 83. 
  .60فريد جربان ، مرجع سابق، ص  -  4

5- Amor Zahi, Responsabilité du commissaire aux comptes et révélation des faits 

délictueux, Revue Algérienne des sciences juridiques économiques et politiques, 2eme éd. 

Université d'Alger, 1990.  p288. 
  .131دمحوش فايزة، مرجع سابق، ص  -  6

7- Tayeb Balloula, Droit pénal des sociétés commerciales, édition Dahlab,1995, p 129. 
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ا أن يكون هذا ، ومل يشرتط املشرع هن" عمدا"من القانون التجاري اجلزائري من خالل عبارة  829املادة  

  .األخري قد أحلق أي ضرر بشركة املسامهة

 .انتحال صفة مندوب الحسابات -1

 243وانتحال صفة شخص ما هي جرمية نص عليها القانون اجلنائي العام وذلك من خالل املادة 

كل من استعمل لقبا متصال مبهنة منظمة قانونا، أو : "من قانون العقوبات اجلزائري، حيث جاء فيها أن

هادة رمسية، أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها، أو ادعى لنفسه شيئا من ذلك بغري أن ش

دج إىل 500أشهر إىل سنتني وبغرامة من ) 3(يستويف الشروط املفروضة حلملها، يعاقب باحلبس من ثالثة 

  ".دج أو بإحدى هاتني العقوبتني5000

من قانون العقوبات وكذا ما جاء   243نص املادة إذن فالركن الشرعي هلذه اجلرمية متوافر حبكم 

فقرة ثانية من القانون املنظم للمهنة حيث أدرج املشرع هذه اجلرمية يف إطار املمارسة غري  74يف نص املادة 

يعد كذلك ممارسا غري شرعي ملهنة اخلبري احملاسب وحمافظ : " الشرعية للمهنة ، وجاء يف حكم املادة أنه

اسب املعتمد، كل من ينتحل إحدى هذه الصفات، أو تسميات شركة خربة يف احملاسبة، احلسابات واحمل

خلط مع هذه أو شركة حمافظة احلسابات، أو شركة حماسبة، أو أية صفة أخرى ترمي إىل خلق تشابه، أو 

م وية عن ارتكاويالحظ أن املشرع قد رتب املسؤولية اجلزائية لألشخاص املعن". الصفات و التسميات

  .مثل هذه اجلرمية

بصفتها صورة من  ،من القانون املنظم للمهنة 73أما العقوبة املقررة هلا فقد جاء ا نص املادة 

) 6(دج، وباحلبس من ستة 2000000دج إىل 500000صور املمارسة غري الشرعية للمهنة، وهي  من 

  .1أشهر إىل سنه وبضعف الغرامة يف حالة العود

  

  

  

                                                           

ه وخالفا للجرمية ، إال أن1969أوت  12املؤرخ يف  69-810من األمر رقم  86هذه اجلرمية من خالل نص املادة  تناول املشرع الفرنسي 1

 :ينظر. السابقة قضاة احلكم ال حيكمون سوى بالغرامة وذلك مذ بدأ العمل بقانون العقوبات الفرنسي اجلديد

Thierry Granier, op.cit.  n° 664.    Joël Moniger, et    



 األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات           :                                الفصل األول

 

81 

 

  .لى استقاللية مندوبي الحساباتاالعتداء ع: ثانيا

إن مندوب احلسابات هو القاضي األول للحسابات، وجيب عليه كباقي القضاة أن يكون حمايدا 

 16، وهو ما ذهبت إليه اللجنة األوروبية يف توضيحاا بتاريخ 1ومستقال يف اختاذ قراراته، وأداء واجباته

ني باملراقبة القانونية للحسابات، حيث قضت بأن فيما يتعلق باستقاللية األشخاص املكلف 2002ماي 

هلذه االستقاللية أمهية أساسية لثقة اجلمهور يف التقارير اليت ينشئها، يزيد من مصداقية املعلومات املالية 

ولضمان حياد مندويب احلسابات، و حتقيق املصداقية، والشفافية يف املراقبة اليت ميارسوا، وضع . 2املنشورة

وذلك تأكد بأن مندوب احلسابات جهاز داخل  3لة من القواعد اليت تكرس مبدأ استقالليتهماملشرع مج

  .شركة املسامهة، وليس وكيال عن املسامهني 

وصفة االستقاللية تتجلى من خالل الصالحيات اليت منحها هلم املشرع، واليت تفصله متاما عن  

  .ينتدخل املسامهني، أو جملس اإلدارة، أو جملس املدير 

وإن كانت مراقبة احلسابات وهي االختصاص  هأما االختصاصات اليت تكرس هذا املبدأ، فإن 

التقليدي ملندويب احلسابات، إال أنه مع اتساع جمال تدخله واحلاجة إىل خدماته اليت ال ميكن االستغناء 

اقبة املعلومات الواردة عنها، باإلضافة إىل السهر على مراقبة صدق احلسابات وانتظامها، بات البد من مر 

   املادة  ، وهو ما قضت به4يف التقرير الذي يقدمه القائمون باإلدارة، أو أعضاء جملس املديرين

  يدققون يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير: " ... من القانون التجاري اجلزائري بنصها 4مكرر715

                                                           

  :واستقاللية مندوب احلسابات مضمونة من خالل ما يلي  -  1

  .ليس خاضعا للجهة اليت تقوم بتعيينهأن املندوب ميارس مهنة حرة، و * 

  .جيب على هذا األخري أن يكون مقيدا يف السجل الوطين* 

  .جيب أال يتوافر على إحدى حاالت التنايف أو املوانع القانونية* 

  .األتعاب اليت يتقاضاها حمددة مبوجب قرار وزاري* 

  :ينظر. ائي صادر عن احملكمة املختصةباإلضافة إىل أنه ال ميكن عزل املندوب إال بناءا على حكم قض* 

  Jérôme Bonnard, Droit des sociétés, 2eme édition, HACHETTE, 2002, p 99. 

 
2-Bruno Dondero, op.cit. p 197.  

 .من القانون التجاري اجلزائري 6مكرر 715من القانون املنظم للمهنة، وكذا نص املادة  70إىل  64نص املواد  من   -  3
4- Haritini Matsopoulou, Le renforcement de l'indépendance des commissaires aux 

comptes, Rev. Sociétés, 2003. P813. 
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ئق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية جملس اإلدارة، أو جملس املديرين حسب احلالة، ويف الوثا

، مع أنه من جهة أخرى قد حظر على مندويب احلسابات التدخل يف أعمال اإلدارة "للشركة وحساباا

، حبكم 2وهو مبدأ أساسي يف ممارسة هذه املهنة، ألنه يضع حدودا بني مهام املسريين واملندوبني. 1والتسيري

وتتمثل مهمتهم الدائمة باستثناء أي تدخل يف التسيري، ... اجلمعية العامة تعني" 4مكرر715نص املادة 

وكذا ..." . قبة انتظام حسابات الشركة وصحتهايف التحقيق يف الدفاتر واألوراق املالية للشركة ويف مرا

فحص قيم وختص هذه املهام :" من القانون املنظم للمهنة اليت جاء فيها  23الفقرة األخرية من نص املادة 

  ".ووثائق الشركة أو اهليئة ومراقبة مدى مطابقة احملاسبة للقواعد املعمول ا، دون التدخل يف التسيري

والتدخل يف التسيري يقصد به إعطاء مندوب احلسابات رأيا حول مدى مالئمة األعمال اليت يتم 

العتبارات املالئمة اليت تقدرها  وضعها أمام جملس اإلدارة، ألن الكثري من أعمال اإلدارة والتسيري ختضع

إال أنه ال يعترب من قبيل التدخل يف أعمال . 3الشركة يف ظل تغيريات األوضاع واملعطيات وظروف السوق

اإلدارة والتسيري، إعطاء رأيه حول ما يتعلق منها باملخالفات، واليت ختضع للمتابعة اجلزائية يف حال 

ت والقرارات د مارس مهامه املتمثلة يف تقدير مشروعية التصرفا، فمندوب احلسابات بذلك يكون قأغفلها

  .اليت تتخذها اإلدارة و ال عالقة له مبالئمة تصرفات هذه األخرية

ومن أهم مقتضيات هذا املبدأ عدم متثيل الشركة قبل الغري من طرف مندويب احلسابات، ألن ذلك 

اء جملس اإلدارة وجملس املديرين، ومن أهم ، إعالم املسامهني وأعض4يعترب من صميم أعمال اإلدارة

االختصاصات املكرسة هلذا املبدأ االلتزام بأخذ إجراءات التحذير وذلك يف حال كشف وقائع من شأا 

      أن تعرقل املسار الطبيعي واالستغالل األمثل للشركة، ألنه يف حال تعنت جملس اإلدارة أو جملس

                                                           

مبفهوم . األعمال اليت يرتتب عنها التصرف يف أموال الشركة و توظيفها، توظيف العمال، متثيل الشركة أمام الغري: صد بأعمال التسيرييق -  1

  .ج أموال الشركةواسع إدخال وإحرا 

أعمال اإلدارة اخلارجية تتمثل يف العالقات اليت تربط بني الشركة والغري، وأعمال اإلدارة الداخلية، وهي أعمال التسيري :يقصد بأعمال اإلدارة

  .اليت ال ينجر عنها التعامل مع الغري
2-Tayeb Belloula,op.cit, p 126.  

  .158علي سيد قاسم ، مرجع سابق ، ص -  3
 .81دمحوش فايزة، مرجع سابق، ص  -  4
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دوبني، يتوجهون دون اخلضوع ألي ضغط إىل اجلمعية العامة غري املديرين عن الرد على مطالب املن 

العادية، ويف القانون الفرنسي يذهب املشرع إىل أبعد من ذلك مبنح املندوبني إمكانية إبالغ رئيس احملكمة 

  .1التجارية املختصة ذه الوقائع

، تندرج ضمن املمارسة ومسؤولية مندويب احلسابات عن ممارسة املهنة بدون احلفاظ على استقالليته

غري الشرعية للمهنة، ألنه يف هذه احلالة سيتوافر يف مندويب احلسابات سبب من أسباب املنع من ممارسة 

املهنة، إن كان لدى شركة معينة بالذات، أو بصورة عامة، وبذلك تكون العقوبة املقررة هلذه املخالفة ما 

 دج500000نة، وهي غرامة مالية من انون املنظم للمهمن الق73جاءت به الفقرة األوىل من نص املادة 

أشهر إىل سنة، وبضعف الغرامة السالفة ) 6(دج ويف حالة العود يعاقب باحلبس من ستة 2000000إىل 

من املرسوم رقم  85الذكر، وهو ما يأخذ به املشرع الفرنسي حيث يلحق هذه املخالفة ألحكام نص املادة 

  .2واملتعلق باملمارسة غري الشرعية للمهنة 1969أوت  12املؤرخ يف  69- 810

  .الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة: الفرع الثاني

من الناحية العملية يتعذر على اجلمعية العامة، و جملس املراقبة القيام مراقبة أعمال القائمني باإلدارة 

ال حيرصون على حضور  ،أو أعضاء جملس املديرين بصورة دقيقة  إضافة إىل أن غالبية املسامهني

اجتماعات اجلمعية العامة وال يهتمون غالبا إال لقبض األرباح، مما يستوجب االستعانة مبندوب حسابات 

أو أكثر خمتصني مبراقبة أعمال الشركة وتدقيق حساباا، وفحص األنظمة اإلدارية فيها ، وحىت يقوم هؤالء 

املشرع من إخضاعهم للمتابعة اجلزائية   يف حال  املندوبني مبهامهم على أكمل وجه، كان البد على

ارتكام ألفعال من شأا إحلاق الضرر بالشركة، أو املسامهني ،أو املتعاملني معها أو حىت االقتصاد 

  .الوطين، أو اشرتكوا يف إحدى اجلرائم املعاقب عليها قانونا 

  

  

  

                                                           

  .وما يليها 53إحالة إىل األخطاء املتعلقة مبهمة اختاذ إجراءات التحذير، ص  -  1
2- Haritini Matsopoulou, Le renforcement de l'indépendance des commissaires aux 

comptes, op.cit,  P813.  
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أشخاص طبيعيني كما ميكن أن يكونوا ولقد تطرقنا فيما سبق إىل أن مندوبو احلسابات قد يكونوا 

أشخاص معنوية، بالنسبة لألشخاص الطبيعية فإن مسؤوليته اجلنائية ال تثري أي إشكال، لكن بالنسبة 

 01لألشخاص املعنوية اليت متارس هذه املهنة فإن األمر قبل صدور قانون العقوبات الفرنسي اجلديد يف 

للشخص املعنوي، مل يكن املشرع الفرنسي ينص صراحة عليها و األخذ باملسؤولية اجلزائية  1994مارس 

مبوجب  1يف قانون العقوبات، وكذلك األمر بالنسبة للمشرع اجلزائري إال بعد تعديل قانون العقوبات

مكرر، حيث حصرت جمال 51و الذي جاء بنص املادة  2004نوفمرب  10الصادر بتاريخ  04/15القانون 

شخاص املعنوي اخلاضعة للقانون اخلاص، واستثنت كل من الدولة واجلماعات املسؤولية اجلزائية يف األ

قد أور فصال   01/10وبالرغم من أن القانون املنظم للمهنة . 2احمللية واألشخاص اخلاضعة للقانون العام

ائية ، إال أنه مل يشر إال للمسؤولية اجلز سبية وحمافظة احلسابات واحملاسبةكامال حول شركات اخلربة احملا

يتحمل اخلبري احملاسب  :  "من نفس القانون 62ملندويب احلسابات بصفة عامة، وهذا ما جاءت به املادة 

وميكن أن  ".قصري يف القيام بالتزام قانوينوحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد املسؤولية اجلزائية عن كل ت

  .      يرتكب املندوب هذه اجلرائم بصفة أصلية أو باالشرتاك مع الغري

  

  

  

  

  

                                                           

املؤرخ يف  04/ 82املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم مبوجب القانون رقم  1966جوان  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم  - 1

، 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23/ 26، و القانون رقم 2004نوفمرب  10الصادر بتاريخ  04/15القانون  ، 1982فرباير  13

  .2009فرباير  25املؤرخ يف  09/01والقانون رقم 

 
ملفهوم، هي كل األشخاص املعنوية اليت نص عليها القانون املدين والتجاري وكذا الشركات و التعاونيات ذات واألشخاص املعنوية ذا ا -  2

الطابع املهين واحلريف والفالحي، وخمتلف اجلمعيات ذات الشخصية املعنوية، وقياسا على ما سبق فإن األشخاص املعنوية اليت متارس مهنة 

  :أنظر. أيضا ختضع للمتابعة اجلزائية إن استلزم األمر ذلك حمافظة احلسابات غري مستثناة، وهي

  .2004مجال حممود احلموي، و أمحد عبد الرمحان، املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، الطبعة األوىل، دار وائل للنشر، 
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  .إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة: أوال

كل مندوب للحسابات يتعمد إعطاء معلومات    1من القانون التجاري830جاء يف نص املادة 

كاذبة، أو تأكيدها عن احلالة املالية للشركة، يعترب مرتكبا ملخالفة متعلقة مبراقبة شركة املسامهة، وبالتايل 

دج أو إحدى 500000دج إىل 20000إىل مخس سنوات، وغرامة من  فإنه يعاقب باحلبس من سنة

  .العقوبتني فقط

 459أما املشرع الفرنسي فقد نص على هذه اجلرمية يف ثالث نصوص متفرقة، بداية بنص املادة 

اليت تطرق فيها بصورة عامة إىل املتابعة اجلنائية ملندويب احلسابات،  1966جويلية 24فقرة أوىل من قانون 

ء كان يعمل حلسابه، أو حلساب شركة متارس مهنة مندوب احلسابات، إذا أكد معلومات كاذبة حول سوا

  .الوضعية املالية للشركة

من نفس القانون اليت جاء فيها النص على جرمية  تأكيد املعلومات والبيانات 452وكذا نص املادة 

لبث يف حق األفضلية يف اكتتاب املسامهني، غري الصحيحة، اليت وردت يف تقارير اجلمعية العامة املدعوة ل

  .2من نفس القانون 1-481وأخريا نص املادة 

  .و لقيام هذه اجلنحة البد من توافر الركن املادي والركن املعنوي هلا

 :الركن المادي -1

يتكون الركن املادي هلذه اجلرمية من سلوك إجيايب يتمثل يف قيام مندويب احلسابات بتقدمي تقرير عن  

  .3وضعية املالية للشركة وبيانات أخرى بصورة خمالفة للحقيقةال

  

  

  

  

  

  

                                                           

Fréderic Masquelier et autres, op.cit. p120.- 1  
2-Wilfrid Jean Didier, op.cit. p 346,347.  

  .112مجال حممود احلموي، و أمحد عبد الرمحان، مرجع سابق، ص -  3
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  ).ب(، أعطيت أو أكدت من قبل مندوب احلسابات )أ(جيب أن تكون هناك معلومات كاذبة 

لو متعنا يف نص املادة سالف الذكر جند أن املشرع قد حصر :  معلومات كاذبة -  أ

الية للشركة حمل املراقبة ، وكأن مهمة مندوب احلسابات ال املعلومات الكاذبة يف تلك املتعلقة بالوضعية امل

تتعدى مراقبة احلسابات والوضعية املالية للشركة ، يف حني أن مهمة هذا األخري تتعدى ذلك فيمكن أن 

ومثال ذلك ما قضى به جملس قضاء .1تكون املعلومات الكاذبة متعلقة مبمارسة املهمة بصورة عامة 

Douai حيث ذهب إىل أنه ميكن أن يرتكب مندوب احلسابات جرمية  1974جوان 11  الفرنسي بتاريخ

 .2تقدمي معلومات كاذبة حول العقود اليت تربمها الشركة حمل املراقبة وأحد مسرييها 

أمـــــا عـــــن صـــــفة عـــــدم صـــــدق املعلومـــــات ، فإنـــــه مـــــن غـــــري الســـــهل الكشـــــف عنهـــــا وذلـــــك راجـــــع        

ــــــه للموضــــــوعية،  لطبيعــــــة احملاســــــبة حبــــــد ذاــــــا، فهــــــي ليســــــت ــــــأس ب ــــــرتك جمــــــاال ال ب ــــــق، وإمنــــــا ت بعلــــــم دقي

ــــــــــا ال ميكــــــــــن أن تقــــــــــوم إال إذا كانــــــــــت عــــــــــدم الدقــــــــــة يف  ــــــــــذهب أغلــــــــــب الفقهــــــــــاء إىل أن اجلرميــــــــــة هن وي

"subjectiveاملعلومـــــــــات خـــــــــارج حـــــــــدود التقـــــــــدير املوضـــــــــوعي 
 

"appréciation
،ففـــــــــي هـــــــــذه احلالـــــــــة  3 

لومـــــات، وبالتـــــايل ال ميكـــــن متابعـــــة منـــــدويب احلســــــابات باملوضـــــوعية يف التقـــــدير ال ميكـــــن اجلـــــزم بدقـــــة املع

ـــــة ـــــد معلومـــــات كاذب ـــــك . بتقـــــدمي، أو تأكي وقـــــد أكـــــد االجتهـــــاد القضـــــائي الفرنســـــي علـــــى هـــــذا، ومـــــن ذل

، إذ حكــــــم علــــــى منــــــدوب احلســــــابات ألن 1979جويليــــــة 12بتــــــاريخ  Parisمــــــا جــــــاء بــــــه جملــــــس قضــــــاء 

ـــــيت قـــــام بقبوهلـــــا و اإلعـــــالن عنهـــــا تفـــــوق مـــــرة القيمـــــة احلقيقيـــــة ) 25(خبمســـــة وعشـــــرون  قيمـــــة األمـــــوال ال
مـــــــن القــــــانون التجــــــاري اجلزائـــــــري،  830واحلــــــديث عــــــن املعلومــــــات الكاذبـــــــة الــــــواردة يف نــــــص املــــــادة . 4

املعلومـــــــات املتعلقـــــــة باملراجعـــــــة   تلـــــــك   وحـــــــىت النصـــــــوص الـــــــواردة يف القـــــــانون الفرنســـــــي، ال ينحصـــــــر يف

   الفقهاء الفرنسيني أنهومراقبة األحوال املالية فقط، وإمنا يرى بعض 

  

                                                           

1- Nicole Stolowy , La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, Rev. Sociétés, 

1998, p521. 
2- Ca. Douai,11 juin, 1974. BCNCC, n°15, p291.  

  .من القانون املنظم للمهنة 23/4دة وهو ما أخذ به املشرع اجلزائري من خالل نص املا
3-Augustin Robert, op.cit.  p 135. 
4-Ca. Paris, 12, juil. 1979. BCNCC; n°35; p 323. 
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جيب أن حيرس كل الشروحات والتفسريات الكاذبة املتعلقة مبستقبل املشروع، فهذه الشروحات قد تعترب 

 . 1معلومات زائفة إذا ما قدمت بشكل ختمني

وصفة املعلومات الكاذبة معناها، أن مندوب احلسابات و بإرادته احلرة يقدم معلومات ال تطابق 

وذلك إذا مل يعرتض " السكوت" رج يف سياق املعلومات الكاذبة طبقا للقضاء الفرنسي ويند. احلقيقة

املندوب على تصرحيات القائمني باإلدارة إذا الحظ أن هناك إخالل يف الوضعية املالية، أو احملاسبية 

من  825هذا وقد عاقب املشرع اجلزائري مندوب احلسابات من خالل نص املادة . 2للشركة حمل املراقبة

دج   إىل 20000مالية من أشهر إىل سنتني، وبغرامة ) 6(القانون التجاري اجلزائري باحلبس من ستة 

، أو بإحدى هاتني العقوبتني فقط، إذا منح عمدا أو وافق على البيانات غري الصحيحة، اليت دج500000

  .فضلية يف اكتتاب املسامهنيوردت يف التقارير املقدمة للجمعية العامة املدعوة للبت يف إلغاء حق األ

 .مقدمة أو مؤكدة من قبل مندوب الحسابات - ب

مالقانون التجاري سالفة الذكر، على أن مندوب احلسابات إما أن يعطي، أو 830نصت املادة 

، فهذا التأكيد إما أن يكون كتابيا أو شفاهيا، فال املشرع اجلزائري وال نظريه 3يؤكد معلومات كاذبة

  .الطريقة أو الوسيلة إليصال املعلومة إن كانت كتابيا أو شفهيا الفرنسي قد حددا

. لكن هذا األخري أي التأكيد الشفهي يصعب فيه إثبات عدم دقة ما قدمه املندوب شفاهة

فالغالب أن مندويب احلسابات يتابعون مبا يثبت يف تقريرهم العام حول املصادقة على صدق و انتظام 

التأكيد على املعلومات الكاذبة املصادقة بدون حتفظ على حسابات الشركة  احلسابات، كما يعد من قبيل

  حمل الرقابة واليت تكون فيها فائدة خيالية، وعدم التطرق يف تقريره إىل أن احلسابات قد عدلت

  

  

  

  

  

                                                           

1-Jean-Didier, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, étude juridiques, 

CNCC, n°78. 
2-Serge Evaret, Droit pénal des affaires, 1996, p115. 
3-Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit.  p 521. 
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 ، وأيضا إذا ما أعطى التحويالت اخلاطئة للقائمني باإلدارة لفائدة املسامهني1بعد رفضه يف بادئ األمر

  .2بالتصديق عليها يف تقاريره 

وبالتايل فإن إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة قد يأخذ صورا كثرية ،فإما أن يكون من خالل 

، أو أن يقدم تقريره العام بالتحفظ على البيانات الواردة فيه، واملتعلقة 3املصادقة على ميزانية غري صحيحة

ن خالل تقدمي تقارير خاصة ختدم بطريقة ما اجلهاز ، أو أن يكون ذلك م4بصدق احلسابات وانتظامها

مع اإلشارة إىل أن املشرع اجلزائري مل حيدد أي   من التقارير اليت جيب على املندوب االلتزام . 5اإلداري 

  .بصدق املعلومات فيها وإال أثريت مسؤوليتهم اجلزائية

حلسابات إذا تكتم عن معلومات متعلقة باحلياة ويف األخري ميكن أيضا أن تثار املسؤولية اجلزائية ملندويب ا 

  .املالية للمشروع 

 : الركن المعنوي -2

يتحقق الركن املعنوي للجرمية إذا ما توافر عنصران ومها العلم واإلرادة احلرة، وذلك بأن يكون 

إرادته مندوب احلسابات عاملا بأن التقارير اليت يقدمها ا معلومات وبيانات غري مطابقة للحقيقة، وأن 

  .6تتجه إىل تقدميها إىل اجلهة املختصة شريطة أن ال تكون هذه اإلرادة مشوبة بعيب من عيوب اإلرادة

أو تأكيد معلومات كاذبة، البد من  ،للقول بقيام املسؤولية اجلزائية ملندويب احلسابات جلرمية إعطاء

وهذا ما كرسه نص املادة  7"العلم"لعامة هو والركن املعنوي طبقا للقواعد ا. توفر الركن املعنوي هلذه األخرية

               من قانون العقوبات الفرنسي حيث جاء فيه أنه ال تعد هذه األخرية جنحة وال  3- 121املادة 

  

                                                           

1-Robert Castel et François pasqualini, op.cit. p 99. 
  .171طيطوس فتحي، مرجع سابق، ص  -2

3-la responsabilité pour publication de faux bilans semestriels peut-elle être retenue 

contre les commissaires aux comptes, bull, sociétés, n°3, 1997, p 195. 
4 - J-F.Berbieri, Du manquement grave d’une obligation professionnelle, à la 

connaissance des malversations qui engage la responsabilité pénale du commissaire aux 

comptes , JBS, 2000, n°6, p 595.  
5-Didier Rebert, droit pénal des sociétés, Dalloz, 2002, n° 122,123. 

  .114مجال محود احلموي، و عبد الرمحن عودة، مرجع سابق، ص  -  6
7- Tarik Sbaa, op.cit. p 57.  
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قد  1966جويلية 24من قانون 457وعليه جند أن نص املادة . 1جرمية إال يف حال ثبوت العلم بارتكاا

سؤولية اجلزائية ملندويب احلسابات عن جرمية إعطاء أو تأكيد معلومات  جاء على ذكر ذلك يف ما يتعلق بامل

  .حني عرف اجلرمية، ومعناها باللغة العربية النية  "sciemment"كاذبة وذلك من خالل إيراد مصطلح 

وبذلك يكون الركن املعنوي للجرمية إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة من قبل املندوب هو علم هذا 

جلزائري حني أورد أحكام ا يقومون به جرمية معاقب عليها قانونا، وهو ما أغفله املشرع ااألخري بأن م

  .من القانون التجاري اجلزائري 830يف نص املادة اجلرمية 

وميكن إلثبات علم مندويب احلسابات بأن املعلومات املؤكدة،أو املقدمة كاذبة مثال، إذا أرسلوا إىل 

ملديرين مالحظة ينوه فيها عن وجود ثغرات ويطلب تفسريات وشروحات ، رئيس جملس اإلدارة أو جملس ا

وبالرغم من ذلك يصادق على امليزانية بدون أي تعديل ، وال يقوم إال بتحفظات غري دقيقة ال تسمح 

كما ميكن أن يكونوا على علم من خالل أعمال مساعديهم، . 2للمسامهني بفهم الوضعية املالية للشركة

دات حماسبة   أو عدم انتظامها، مما يضعهم يف موضع يعرقلهم عن القيام بأعمال املراقبة عن غياب مستن

  .3واملصادقة على احلسابات، وبالرغم من ذلك يصادقون على امليزانية مع علمهم بأا باطلة

ويذهب القضاء الفرنسي إىل أبعد من ذلك يف بعض القرارات النادرة جدا، باألخذ بالعلم املفرتض 

ندويب احلسابات، فهذه القرارات تشهد باالستناد  إىل النصوص املتضمنة مسؤوليتهم اجلزائية استنتاج مل

علمهم من خالل الطابع املميز ملهنتهم، أو من خالل األخطاء البينة، ومن ذلك ما جاء به جملس قضاء 

Paris  الذي قضى فيه أن مندوب 1990ديسمرب  14يف قراره الصادر بتاريخ  

  

  

  

                                                           

1-L. 121-3 de code pénal  français : " il n'y a point de crime ou de délit sans intention de 

le commettre". 
2-Ca, Paris, 15, févr. 1979, BCNCC, n°34, p 197. Cité par, Augustin Robert, op.cit. 

p139. 
3-Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit.  p 521. 
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سابات الذي من خالل مهامه كمندوب حسابات، جيهل الوضعية احلقيقية للشركة، فإنه على علم احل

  .1بتأكيده ملعلومات غري صحيحة حول الوضعية املالية للشركة حمل املراقبة

وكما رأينا سابقا أن املبدأ العام يف مهام مندويب احلسابات أا ببذل عناية، وبذلك فإم مطالبني 

  اية املطلوبة يف ممارسة مهامهم، فهل ميكن متابعتهم جزائيا عن اإلمهال؟ببذل العن

الذي يرفض الفكرة، يف حني القضاء الفرنسي يف  MM.Larguierبعض من الفقه الفرنسي أمثال 

بتاريخ  Parisبعض القرارات كان يدين مندويب احلسابات إلمهاهلم، ومن ذلك ما قضى به جملس قضاء 

 أرجع كل نقص إىل مهمته باملراقبة، وخلص إىل أنه يف حال وجود أخطاء ظاهرة ، حيث 1983جوان 30

لكن يف . 2يف حقيقة احلسابات، ومع ذلك صادق على امليزانية، ولو حبسن نية ، فإنه يعاقب على إمهاله

 مثل هذه القرارات البد على قضاة املوضوع يف حتليل قرارام، الكشف بأن املندوبني على علم بالصفة

غري الصحيحة للمعلومات املقدمة أو املؤكدة، لكن اإلمهال البسيط ، ال يرتب سوى املسؤولية املدنية 

  .5، ألنه ال يكون جنحة4، وال ميكن أن يتعدى إىل املتابعة اجلزائية3هلم

ء هذه باختصار العناصر املادية و املعنوية لقيام املسؤولية اجلزائية ملندويب احلسابات عن جرمية إعطا

أو تأكيد معلومات كاذبة، أما عن العقوبة املقررة هلذه اجلنحة فقد ذكر املشرع اجلزائري يف نص ملادة 

سنوات وغرامة مالية من ) 5(فقرة أوىل من القانون التجاري أن اجلزاء يكون احلبس من سنة إىل مخس830

  .دج50000دج إىل 20000

  

  

                                                           

1-Ca. Paris, 14, Déc. 1990, n°024288. Ob, Vidal. Cité par, Augustin Robert, op.cit.  

p140. 
2- Augustin Robert, op.cit.  p141. 

  . وما يليها 38إحالة إىل أخطاء مندويب احلسابات أثناء ممارسة املهنة، ص  -  3
4-Ca. Nîmes, 7 juin. 1984. BCNCC n°56.p 487. Ob, Pontavice :" Si un commissaire aux 

comptes peut engager sa responsabilité civile en ne vérifiant pas sérieusement les comptes 

 établis par les dirigeants ou même en  acceptant un bilan fallacieux, il faut pour qu'il 

engage sa responsabilité pénale qu'il ait sciemment donné ou confirmé des informations 

mensongères sur la situation de la société ". Cité par, Augustin Robert, op.cit. p14  
5- Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit. p 521. 
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  .جريمة إفشاء السر المهني: ثانيا

عن جرمية إفشاء السر املهين، أركاا وحاالت اإلعفاء منها البد من التعريج أوال على قبل احلديث 

  .اإلطار القانوين هلذا االلتزام القانوين اهلام وكذا إيضاح احلجية اليت يقدمها هذا األخري

 .اإلطار القانوني لاللتزام بالسر المهني  -1

انون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب املتضمن ق 136- 96القانون رقم  06جاء يف نص املادة 

، على انه جيب على أعضاء النقابة االلتزام بسر املهنة يف أداء 1وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

وجاء يف نص . مهنتهم، كما يسهر املهنيون على احرتام موظفيهم واملتدربني لديهم واجب السر املهين

مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة، فإن :"  فقرا الثانية أنهمن القانون التجار ي يف 13مكرر715املادة 

مندوبو احلسابات ومساعديهم ملزمون باحرتام سر املهنة فيما خيص األفعال، واألعمال، واملعلومات اليت 

يتعني على :" من القانون املنظم للمهنة أنه  71وجاء يف نص املادة ". اطلعوا عليها حبكم ممارسة وظائفهم

بري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد كتم السر املهين حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها اخل

  .من قانون العقوبات302و301يف املادتني 

وخيضع لنفس االلتزامات اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املرتبصون وكذا مستخدمو 

اسبني املعتمدين، وكذا الشركاء يف الشركات املنصوص عليها يف اخلرباء احملاسبني وحمافظي احلسابات واحمل

  ". من هذا القانون 52و 49و 48و 47املواد 

من  14- 226و 13-226أما املشرع الفرنسي فجاء على ذكر االلتزام بالسر املهين يف نص املادتني 

  .2من القانون التجاري 820/3- 5و 240L-225قانون العقوبات واملواد 

احلسابات وأثناء مباشرته ألداء مهامه من مراجعة حلسابات الشركة ومراقبتها، يطلع  إن مندوب

      على دفاتر الشركة، وسجالا، وكل املستندات اليت حيق له مراجعتها حبكم مهنته، وميكنه اإلطالع 

  

  

  

  
                                                           

، يتضمن قانون أخالقيات مهنة 1996 أبريل سنة 15املوافق  1416ذي العقدة عام 27املؤرخ يف  136-96املرسوم التنفيذي رقم  -1

 .اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد
2-,J-M. Calendini  De quelques aspects du secret professionnel des commissaires aux 

comptes, Bull. Sociétés, petites affiches, 1997, n°11,p 935. 
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ي هذه األسرار، ، ومن ذلك فإنه من األمانة أال يسرب أو يفش1على أسرار ال ميكن للغري أن يطلع عليها

، أو أن ذلك من شأنه أن يلحق 2خاصة إذا كانت للشركة مصلحة مادية أو معنوية من وراء االحتفاظ ا

أضرار بليغة بالشركة املراقبة، لذلك جعل املشرع اإلفشاء ا حتت طائلة العقوبات املنصوص عليها يف 

) 6(عاقب باحلبس من شهر إىل ستةي"  :حيث جاء فيها  301قانون العقوبات من خالل نص املادة 

دج األطباء واجلراحون، والصيادلة، والقابالت، ومجيع األشخاص 5000دج إىل 500أشهر وبغرامة من 

املؤمتنني حبكم الواقع، أو املهنة، أو الوظيفة الدائمة، أو املؤقتة على أسرار أدى ا إليهم وأفشوها يف غري 

  ".ون إفشاءها، ويصرح هلم بذلكاحلاالت اليت يوجب عليهم فيها القان

أما عن الطرف الذي ال جيب على املندوبني اإلفشاء هلم ذه املعلومات والوقائع فهم الغري من 

، أو األشخاص املتعاملني معها خاصة الدائنني ، خصوصا إذا تعلق األمر 3منافسني للشركة أو املسامهني

  .4الشخصي مبعلومات ال صلة هلا بنظام الشركة وإمنا لصاحله

من قانون 301لكن مبدأ احلفاظ على السر املهين ليس على إطالقه، وهو ما جاءت به املادة 

العقوبات سالفة الذكر، فهناك بعض احلاالت اليت يضطر فيها املندوب إىل البوح ببعض املعلومات 

  .، وميكن إجياز هذه احلاالت فيما يلي 5السرية

 .المهنيحاالت اإلعفاء من االلتزام بالسر  -2

  .من القانون املنظم للمهنة72وتنحصر يف احلاالت اليت جاء ا نص املادة 

 : بموجب مشاركة غيرهم من المهنيين -  أ

وذلك مبشاركة زمالئهم يف املهنة، أو السلطات اليت تعلوها يف املهنة حىت يتمكن هؤالء من متابعة 

  . احملاسب الذين يستعني ممهامهم بأكمل صورة، وكذلك األمر بالنسبة ملساعديه، واخلبري

  

  

                                                           

1- Jean-Pierre Brouilland, le secret professionnel oppose a une action en responsabilité 

contre un commissaire aux comptes, LPA, 4 Février, 1998, n°15, p 5.  
2-Frédéric Masquelier,  et autres, op.cit. p 118. 
3 - Yves Guyon, et Georges Couquereau, op.cit. p 103. 
4-Frédéric Masquelier et autres, op.cit.  p 118-119. 
5 - Michel Chauvin, L’élément comptable dans le droit pénal spécial des sociétés 

anonymes, Dalloz, 1963, Paris, p 39. 
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وجيب اإلشارة هنا إىل أن اإلعفاء من احملافظة على السر املهين يكون جزئيا، ويف حدود ما تتطلبه  

  .1املهنة

:" من القانون التجاري اجلزائري، حيث جاء فيها  715ومن أمثلة ذلك ما جاء يف نص املادة 

م عند االقتضاء خرباء خيتاروم، تقريرا عن طرق يضع ويقدم مندوبو احلسابات لكل شركة ويساعده

اإلدماج  وخاصة عن مكافأة احلصص املقدمة للشركة املدجمة، وألجل ذلك يسوغ ملندويب احلسابات 

فمندوبو احلسابات هنا خمولون مبشاركة غريهم ". اإلطالع على كافة املستندات املفيدة لدى الشركة املعنية 

ين، أو كمندويب احلسابات لدى الشركة أو الشركات األخرى اليت من املفروض من املهنيني، سواء كمساعد

أن تندمج يف إطار شركة واحدة، وهذا من شأنه أن جيعلهم يعلمون أسرار بالغة األمهية واخلطورة يف سبيل 

  .حتضري مثل هذا التقرير وكذلك األمر بالنسبة للتجمعات

 .2بموجب إرادة صاحب السر  - ب

يثار إشكال حول اجلهة املختصة بإعطاء مثل هذا اإلذن، خاصة وأن البحث  ويف هذه احلالة

فمن هو . يتناول شركة املسامهة اليت قد تكون ذات جملس إدارة ، أو جملس املديرين وجملس املراقبة 

الشخص املخول مبنح مثل هذا اإلذن، أي من له سلطة رفع املنع من إفشاء السر املهين هل هو رئيس 

دارة أم جملس املديرين؟ ألن املشرع أوكل إىل هذه األجهزة كل السلطات اليت حتمي الشركة يف كل جملس اإل

أم هو من سلطات رئيس اجلمعية العمومية، وذلك لإلجابة عن أسئلة املسامهني حني تستلزم . الظروف

  .3اإلجابة إظهار بعض الوثائق املوصوفة بالسرية يف تقريره

  .4حسابات عن أنفسهمبموجب دفاع مندوبي ال -ج

إن مندوب احلسابات وحىت ال يتحمل املسؤولية عن فعل الغري، عليه استحضار الدليل الذي ينفي 

           يف هذه احلالة أن الكشف عن األسرار يكون يف حدود وجتدر اإلشارة. فعل ارم إليهانتساب ال

  

  

                                                           

1- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°713 à 717. 
املتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات  136-96 فقرة ثانية من املرسوم التنفيذي 6أنظر نص املادة  -  2

  .واحملاسب املعتمد
3- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°719,720. 

وحمافظ  املتضمن قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب 136-96من املرسوم التنفيذي رقم  6أنظر نص الفقرة الثانية من نص املادة  -  4

  .احلسابات واحملاسب املعتمد
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    هلم من خالل فتح حتقيق، أو حبث قضائيني ، يف حال املتابعة اجلزائية 1ما يلزم إلثبات براءته فقط

  .بشأما

  .بموجب القانون   -د

فقرة ثانية من قانون أخالقيات مهنة اخلبري احملاسب و حمافظ احلسابات  6استنادا إىل نص املادة 

  :فإن مندويب احلسابات ليسوا ملزمني باحملافظة على السر املهين إذا تعلق األمر ب

 .ارة اجلبائية على الوثائق املقررةإلزامية إطالع اإلد •

 بعد فتح حتقيق أو حبث قضائيني بشأم  •

 عندما يدعون لإلدالء بشهادم أمام غرفة املصاحلة والتأديب والتحكيم  •

 .بناءا على إرادة موكليهم •

كذلك األمر يف حالة إجراءات التحذير، فقد ألزم املشرع املندوبني بضرورة إبالغ رئيس جملس 

كما يكون . 2، أو جملس اإلدارة بكل الوقائع اليت من شأا أن تعرقل استمرارية استغالل املشروعاملديرين

، ففي هذه  3ملزما كذلك بكشف بعض املعلومات يف حال ما كانت تنم عن أفعال جمرمة وخمالفات

فها أثناء احلالة يكون من واجب مندويب احلسابات إطالع وكيل اجلمهورية عن كل املخالفات اليت يكتش

إال أنه  يف بعض احلاالت يكون سكوت املندوب وتكتمه حبد ذاته جرمية ويتعلق األمر . 4القيام مبهامهم

  .هنا جبرمية التسرت على األفعال ارمة واملخالفات

  .عدم الكشف عن األفعال المجرمة لوكيل الجمهورية: ثالثا

فعال ارمة لوكيل اجلمهورية، من خالل ألزم املشرع اجلزائري مندويب احلسابات بالكشف عن األ

ويطلعون عالوة على ذلك وكيل : " من القانون التجاري حيث جاء فيها 13مكرر715نص املادة 

، وإذا أخل مندوب احلسابات ذا االلتزام، تقع على "اجلمهورية باألفعال اجلنحية اليت اطلعوا عليها

       من القانون التجاري باحلبس من سنة  830املادة عاتقهم مسؤولية جزائية، ويعاقبون مبوجب نص 

                                                           

1- Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. n°721. 
  .فقرا اخلامسة من القانون املنظم للمهنة23من القانون التجار ي اجلزائري ونص املادة  11مكرر 715أنظر نص املادة  -  2

3 - Jean-Pierre Brouillaud, op.cit. p 05.  
  .من القانون التجاري اجلزائري 13مكرر 715ادة أنظر نص امل -  4
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دج أو إحدى هاتني العقوبتني فقط، وذلك إذا 50000دج إىل 20000سنوات وبغرامة من ) 5(إىل مخس

  .1مل يكشف لوكيل اجلمهورية عن الوقائع اإلجرامية اليت علم ا

  .ولتحقق هذه اجلرمية البد من توافر األركان التالية

 .غ عن األفعال المجرمة في الوقت المحددعدم اإلبال -1

، فإذا ما أمهلوا الكشف عنها بالرغم من 2فعلى مندويب احلسابات كشف األفعال املكونة للجرمية

لكن . من القانون التجاري 830أن الفعل قد تأسس فإم حتت طائلة العقوبة املقررة يف نص املادة 

ب فيها على مندويب احلسابات إبالغ وكيل اجلمهورية املختص، املالحظ هنا أن مسألة حتديد املدة اليت جي

تثري إشكاال قانونيا هاما، فهذا املهين ملزم بالتزام ببذل عناية فقط، وليس بتحقيق نتيجة، وبالتايل ال ميكن 

كما أنه ليس من حقه مالئمة . التأكد من أن املندوب قد علم ذه األفعال واجلرائم ، حىت حندد املدة

، فمهمته هي إطالع وكيل اجلمهورية   عن األفعال اليت تشكل جرائم، وكشفها 3بالغ ألنه ليس قاضيااإل

وال يوجد اجتهاد قضائي جزائري حيدد هذه املدة أو يتطرق إليها، إال أن القضاء . يف الوقت احملدد

وجود أفعال حيتمل أن أسابيع كافية للتأكد    من ) 5(الفرنسي ذهب إىل أن املدة من أسبوعني إىل مخسة 

وتبقى هذه املدة حمل خالف فقهي وقضائي .4تكون جمرمة، تؤكد على القصد اجلنائي للقائمني باإلدارة

  .متباين

 .األفعال المجرمة التي يجب الكشف عنها -2

من القانون التجاري اجلزائري، فإنه ال ميكن ملندوب  13مكرر 715طبقا للمفهوم العام لنص املادة 

قسيم األفعال ارمة طبقا لألشخاص الذين يرتكبوا، لكن الفقه ذهب إىل أن املندوب ملزم احلسابات ت

  .5بكشف األفعال وليس اإلبالغ عن األشخاص

  

  

                                                           

1- Nicole Stolowy, La responsabilité pénale du commissaire aux comptes,  op.cit.  p 521. 
2- Ibid. 

  3-G. Ripert, R. Roblot, op.cit. p 489.  
4- Cass. Crim. 6 déc. 1982, Rev. Sociétés, 1984, p 530. 
5- Philippe Merle, op.cit.  p n°512. 
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مل يغري  -  6-710أما عن األفعال الواجب الكشف عنها فإن املعيار القدمي يف القانون الفرنسي   

ب الكشف عنها أيا كان صنفها، أو املهنة اليت متت فيها يف أقر بأن األفعال ارمة جي –إىل يومنا هذا 

فيمكن أن يكون الشخص القائم باإلدارة،رئيس جملس اإلدارة، أو . 1الشركة  أو حىت الشخص القائم ا 

جملس املديرين، أو املصفي، أو غريهم ممن ميكن ملندويب احلسابات مراقبة أعماهلم من خالل اإلطالع على 

  .زمة لذلكالوثائق الال

أما عن طبيعة املخالفات اليت جيب على املندوب كشفها فإن الفقه قد حددها بتلك املخالفات 

، أو اليت هلا عالقة مبهنة مندوب 2اليت تتعلق بتأسيس الشركة أو تسيريها، وتلك اليت هلا عالقة حبياة الشركة

املخالفات اليت علم ا مبناسبة يف حني يذهب فريق آخر إىل ضرورة كشف كل أنواع . احلسابات نفسه

وبالرغم من عدم صالحية املندوب يف تكييف الواقعة، إال أنه يف بعض القضايا ال يكون . 3ممارسة مهامه

من املمكن على القاضي إصدار حكم إال باستعانته باملندوب حبكم خربته يف تكييف الوقائع احلسابية 

  .4 الفعل من عدمهوذلك مبوجب تقرير اخلبري املؤهل يؤكد جترمي

  .القصد في عدم الكشف   -3

إن الربهان على إمهال مندويب احلسابات غري كاف إلدانتهم، بل جيب إبراز عنصر القصد اجلنائي 

ويف هذا الصدد ذهب جملس قضاء . 5واملتمثل يف نيتهم بعدم كشف األعمال ارمة مع توفر العلم ا

Nancy  إىل أن مندوب احلسابات ال ميكن أن حيكم عليه إال إذا أقيم  1982جوان 29يف قرار له بتاريخ

            وهو ما قضت به حمكمة . 6الدليل بأنه كان على علم بشكل واضح ومؤكد باألفعال ارمة

  
                                                           

1-Norme 6-701: "quelque que soit la qualité ou la fonction dans l'entité des personnes qui 

les ont commises". 
  .20بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op.cit.  p 146,147. 
  .20بوعزة ديدن، مرجع سابق، ص  -  4

5-Géneviève Guidicelté-Delage, Droit pénal des affaires, 5eme édition, Dalloz, 2002, p 

108. 
6-CA. Nancy, 29 juin, 1982," le commissaire aux comptes ne peut pas être condamné 

que s'il est démontré qu'il a eu connaissance d'une manière précise et certaine des faits 

délictueux".  note, E. du Pontavice. Cité par, Joël Moniger, et Thierry Granier, op.cit. 

n°749. 
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النقض الفرنسية يف هذا الشأن، حبيث أكدت على ضرورة أن يكون العلم باملخالفات ثابت، وحقيقي 

ففي معظم احلاالت اليت حكم على مندويب احلسابات فيها، جبرمية عدم كشف . 1ومتفق عليه، وواقعي

إال أن بعض الفقه . 2اجلنح، يتضح من خالل حتليلها أن هذا األخري كان يعلم علما يقينا وواقعيا ا

، وهذا من أقصى أنواع التشديد "مفرتضا"الفرنسي يذهب إىل أنه ميكن أن يكون علم مندوب احلسابات 

جوان  18يف قرار له بتاريخ  Parisسؤولية خاصة إن كانت جزائية، حيث قضى جملس قضاء يف امل

،بأنه ال ميكن ملندوب احلسابات جتاهل عدم املساواة يف تسيري الشركة، إال أن الفعل املرتكب يف 1990

دد هذه احلالة هو عدم استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد من طرف مندوب احلسابات، يف الوقت احمل

  . 3قانونا، وهذا التصرف بدوره يفرتض فيه علم املندوب بعدم املساواة يف التسيري

  .أما يف القضاء اجلزائري فال جند مثل هذه األحكام

هذا عن اجلنح واملخالفات اليت يرتكبها مندوبو احلسابات بصفتهم فاعلون أصليون، لكن ما هي 

اب جرمية ما من قبل القائمني باإلدارة؟ هذا ما سنحاول األحكام املطبقة إن كان هؤالء شركاء يف ارتك

  .التطرق إليه يف املطلب املوايل

  .مندوب الحسابات شريك: المطلب الثاني

يعترب شريكا يف اجلرمية من مل يشرتك " من قانون العقوبات اجلزائري فإنه  42طبقا لنص املادة 

عل، أو الفاعلني على ارتكاب األفعال التحضريية، اشرتاكا مباشرا، ولكنه ساعد بكل الطرق أو عاون الفا

: فقرة أوىل من نفس القانون على أن 44وكذا نص املادة ". أو املسهلة أو املنفذة هلا مع علمه بذلك

والعربة من التشديد يف العقوبة ". يعاقب الشريك يف جناية أو جنحة بالعقوبة املقررة للجناية أو اجلنحة"

  .4وال االشرتاك ملا اكتملت اجلرميةاملقررة للشريك أنه ل

                                                           

1-Didier Rebut, Rep. Pen. Fevrier2002, Dalloz , n° 127,128. 
  .138دمحوش فايزة، مرجع سابق، ص  -  2

 
3-CA. Paris, 18 juin, 1990. Cité par, Didier Rebut, op.cit.  n°127,128. 
4- Maxime Delhomme, la responsabilité pénale de l’expert comptable, pré. François 

Terré, éd, Joly, 1998, Paris, p 91. 
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إذن الشريك هو من مل يكن هناك ضرورة من ارتكابه شخصيا للتصرفات اليت تشكل اجلرمية اليت 

تبقى منسوبة مباشرة إىل فاعلها األصلي، فيحرض أو يسهل ارتكاب اجلرمية من خالل تصرفات أو 

  .1طبيعة إجراميةسلوكات مادية ثانوية، واليت ليس من الضروري أن تكون من 

ومن خالل ما يأيت سنحاول تسليط الضوء على املبادئ العامة لالشرتاك يف الفرع األول، وذلك 

طبقا ملا جاءت به قواعد القانون العام، مث حناول إسقاط هذه األحكام على مندويب احلسابات مع اإلشارة 

  .ل ما سنعرضه   يف الفرع الثاينإىل ما ميكن أن خيتلف حبكم الطبيعة اخلاصة للمهنة وذلك من خال

  .المبادئ العامة لالشتراك: الفرع األول

االشرتاك أن يقدم الشخص على ارتكاب تصرفات، أو أعمال، أو يقدم وسائل من شأا تسهيل 

تنفيذ جرمية ما، حبيث ال يكون ذلك بصفة مباشرة، فيكون قد قدم مساعدة للفاعل األصلي، دون أن 

  .فعل ارميساهم يف ارتكاب ال

ولنكون أمام اشرتاك البد أن يكون الفعل األصلي معاقب عليه قانونا لكونه جناية أو جنحة، إال 

و الفعل األصلي يكون معاقب عليه سواء القرتافه أو حملاولة ذلك، وكذلك األمر . 2أن يكون خمالفة

، كما ال يعاقب الشريك إذا مل 3عليهابالنسبة لالشرتاك يف احملاولة ، لكن احملاولة يف االشرتاك غري معاقب 

يتم متابعة الفاعل األصلي النقضاء الدعوى العمومية أو بسبب العفو الشامل، إال أنه يف حال توفر عذر 

  ، أو بسبب توافر عذر من األعذار 5،أو قاصرا4خمفف، أو معفي للفاعل األصلي، كأن يكون جمنونا

  

  

  

                                                           

1-Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n° 76. 
  .من قانون العقوبات اجلزائري 45طبقا لنص املادة  -  2

3-Geneviève Guidicelli-Delage, op.cit, p 87. 
  .من قانون العقوبات اجلزائري 47طبقا لنص املادة  -  4
 .من قانون العقوبات اجلزائري49طبقا لنص املادة  -  5
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ك خاصة إذا قام بالتحريض على ارتكاب اجلرمية بالعقوبة املقررة ، أو بسبب املوت، يتابع الشري1املعفية

  .2هلا

  .االشتراك في مسؤولية مندوبي الحسابات: الفرع الثاني

للقول باشرتاك مندويب احلسابات يف جرمية ما، إن كانت جناية، أو جنحة مرتكبة من قبل القائمني 

نوي، مع العلم أن العنصر الشرعي متوفر حبكم نص باإلدارة، البد من توافر عنصري اجلرمية املادي واملع

من قانون العقوبات اجلزائري سالف الذكر، أما العنصر القانوين ، فهو أن يكون هناك فعل  42املادة 

  . أصلي معاقب عليه قانونا، وهو ما تطرقنا له يف الفرع األول

  .العنصر المادي لالشتراك: أوال

قوبات اجلزائري فإن العنصر املادي لالشرتاك يف جرمية ما هو، من قانون الع 42طبقا لنص املادة 

  .التحريض، املساعدة، أو املعاونة

فمندوب احلسابات ميكن أن يشارك يف اجلرمية من خالل املهام اخلاصة املنوطة به من ذلك، مراقبة 

ة مثال بالنصب، حيث ميكن هلذا األخري خالل مراقبته للحسابات أن يسمح للقائمني باإلدار . احلسابات

،أو بإبالغ البنك حبسابات مزيفة من أجل 3وذلك إما بإعطاء معلومات مالية خاطئة حول االستثمارات

  .4احلصول على قرض

كما ميكن اشرتاك مندويب احلسابات من خالل املصادقة غري املربرة واليت ميكن أن جتعل منهم 

  .5مشاركني يف جنحة تقدمي ميزانية غري مطابقة للحقيقة

  

  

                                                           

  .من قانون العقوبات اجلزائري 52طبقا لنص املادة  -  1
  .من قانون العقوبات اجلزائري 45طبقا لنص املادة  -  2

3- Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit. , p 521. 
4- Crim, 31 janv. 2007, n°16-81,258, Bull. Crim,2007,  n°25. 
5- Nicole Stolowy, la responsabilité pénale du commissaire aux comptes, op.cit. , p 521. 
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أو أن يشرتك يف جرمية اإلفالس التقصريي الختالس أموال الشركة  باملصادقة على حسابات 

وكذلك األمر بالنسبة المتناع مندويب احلسابات . 1صورية، أو باملصادقة على ميزانية غري مطابقة للحقيقة

  .فه من جرائمعن كشف األفعال ارمة، ألنه بذلك ميكن أن  يرجح عدم معاقبة الفاعل عما اقرت 

و باإلضافة إىل ارتكاب مندويب احلسابات لتصرف إجيايب كاملساعدة أو التحريض على اقرتاف 

اجلرمية، ففي غياب التصرف اإلجيايب حيكم القاضي برباءة مندويب احلسابات املذنب، يف حال عدم إثبات 

  .2ميزانيةاشرتاكه بأية طريقة على تقدمي ميزانية مغشوشة، أو رفضه املصادقة على 

ويشرتط حىت يكون العنصر املادي متوفرا أن يكون هذا التصرف مزامنا أو سابقا للجرمية، فال  

ميكن حبسب املبدأ أن يؤثر التصرف الالحق يف ارتكاب اجلرمية،وال ميكن اعتباره شريكا ألنه ال يسهل 

  . ارتكاا

ن حدوثه بعد اجلرمية   كاالتفاقية اليت إال أن االجتهاد القضائي يف فرنسا اعتربه كاشرتاك بالرغم م

  .3دف إىل تأمني هروب الفاعل األصلي بالرغم من أن هذه احلماية جاءت الحقة للجرمية 

  .العنصر المعنوي لالشتراك: ثانيا

حىت يتابع مندوبو احلسابات الشرتاكم يف اقرتاف جرمية معينة البد من أن يكونوا قد شاركوا مبلء 

ة الفاعل األصلي على اقرتاف، أو حماولة اقرتاف الفعل ارم، مع علمه بأن هذا التصرف إرادم، مبساعد

  .معاقب عليه قانونا

وهذا القصد اجلنائي البد أن يتوفر يف الوقت الذي يقوم فيه بإتيان أفعال االشرتاك، من مساعدة، 

  .وعون، وحتريض لتسهيل ارتكاب جرمية القائمني باإلدارة

                                                           

1- Augustin, Robert, op.cit.  p 188. 
2-Crim, 16 janv. 1989, n°87-90.177, Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n°77.  
3- Crim, 11 juill. 1994, n° 94-82.188, Bull, Crim, n°274.  
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  .آثار مسؤولية مندوبي الحسابات: الفصل الثاني

إن النتـــــائج الطبيعيــــــة لقيـــــام مســــــؤولية منــــــدويب احلســـــابات ســــــواء املدنيــــــة أو اجلنائيـــــة هــــــي الــــــدعوى 

القضــــــائية، و التعــــــويض املــــــدين، إن كــــــان أمــــــام القضــــــاء املــــــدين، أو اجلنــــــائي عــــــن طريــــــق حتريــــــك الــــــدعوى 

  .املدنية بالتبعية

ـــــة الواجـــــــب إتباعهـــــــا حلصـــــــول الضـــــــحية علـــــــى التعـــــــويض وجمـــــــازات فمـــــــا هـــــــي اإلجـــــــراءات القان ونيــ

  .مندوبو احلسابات على األفعال ارمة اليت ارتكبوها

  .آثار المسؤولية المدنية: المبحث األول

إن آثــــــــار املســــــــؤولية املدنيــــــــة طبقـــــــــا للقواعــــــــد العامــــــــة، هـــــــــي الــــــــدعوى القضــــــــائية،والتعويض، لـــــــــذا 

قواعــــــد اإلجرائيــــــة الواجــــــب إتباعهــــــا حــــــىت يتوصــــــل املــــــدعي إىل ســــــنحاول يف هــــــذا املبحــــــث التطــــــرق إىل ال

ـــــة للحـــــق املنتهـــــك، مث نتطـــــرق إىل نظـــــام  ـــــة القانوني ـــــيت حتقـــــق احلماي ـــــدعوى، ال ـــــع ال ـــــدة املرجـــــوة مـــــن رف الفائ

  .التعويض عن املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات، وكذا الطرق اليت تنقضي ا هذه الدعوى

  .المدنية دعوى المسؤولية: المطلب األول

ســــــنحاول يف هــــــذا املطلــــــب التطــــــرق إىل األطــــــراف املتنازعــــــة، وكــــــذا اجلهــــــة القضــــــائية املختصــــــة يف 

  .الفصل يف دعوى املسؤولية املدنية

  .األطراف: الفرع األول

: " فقــــــــرة أوىل مـــــــــن القــــــــانون التجــــــــاري اجلزائـــــــــري أن 14مكــــــــرر715لقــــــــد جــــــــاء يف نــــــــص املـــــــــادة 

ــــــدوبو احلســــــابات مســــــؤولون ســــــواء إزاء  الشــــــركة أو إزاء الغــــــري، عــــــن األضــــــرار النامجــــــة عــــــن األخطــــــاء، من

فقـــــرة أوىل مـــــن القـــــانون  61، ونـــــص املـــــادة "والالمبـــــاالة الـــــيت يكونـــــون قـــــد ارتكبوهـــــا يف ممارســـــة وظـــــائفهم

يعـــــد حمـــــافظ احلســـــابات مســـــؤوال جتـــــاه الكيـــــان املراقـــــب عـــــن األخطـــــاء الـــــيت يرتكبهـــــا :" املـــــنظم للمهنـــــة أن

  ".أثناء تأدية مهامه
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قـــــــــا للقواعـــــــــد العامـــــــــة للتقاضـــــــــي فـــــــــإن أطـــــــــراف الـــــــــدعوى املدنيـــــــــة ملنـــــــــدويب احلســـــــــابات مهـــــــــا،  وطب

كمــــــــدعي إمــــــــا أن تكــــــــون الشــــــــركة حمــــــــل املراقبــــــــة، أو الغــــــــري وكمــــــــدعى عليــــــــه، إمــــــــا أن يكــــــــون منــــــــدوب 

ــــــــــدوب  ــــــــــة من ــــــــــة أو أن يكــــــــــون شــــــــــريكا يف شــــــــــركة متــــــــــارس مهن ــــــــــة بصــــــــــفة فردي احلســــــــــابات ميــــــــــارس املهن

  .ق إليه فيما يليوهو ما سنحاول التطر . احلسابات

  .المدعي: أوال

ـــــــــــــب   ـــــــــــــذي يطال ـــــــــــــة هـــــــــــــو الطـــــــــــــرف املضـــــــــــــرور وهـــــــــــــو ال املـــــــــــــدعي يف دعـــــــــــــوى املســـــــــــــؤولية املدني

  .  1بالتعويض،وليس لغري املدعي أو نائبه أو خلفه احلق يف املطالبة به

فقــــــرة أوىل مــــــن القــــــانون التجــــــاري ســــــالفة الــــــذكر علــــــى أن منــــــدويب  14مكــــــرر 715نصــــــت املــــــادة 

مســــــــؤولني يف مواجهــــــــة الشــــــــركة حمــــــــل املراقبــــــــة، أو الغــــــــري الــــــــذي ميكــــــــن أن يكــــــــون  احلســــــــابات يكونــــــــون

ــــــــس املــــــــديرين، كمــــــــا ميكــــــــن أن يكــــــــون أحــــــــد املســــــــامهني، أو أحــــــــد  ــــــــاإلدارة، أو أعضــــــــاء جمل القــــــــائمني ب

  .الدائنني املتعاملني  مع الشركة

                                       .                                                       الشركة محل المراقبة -1

إن شــــــركة املســــــامهة كشــــــخص معنــــــوي هلــــــا احلــــــق يف التقاضــــــي، وهــــــذا مــــــا جــــــاء بــــــه نــــــص املــــــادة 

ــــــــــــــــــــــة                             50 ــــــــــــ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن القــــــــــــــــــــــــــــــــــانون املــــــــــــــــــــــــــــــــــدين، فيمكنهــــــــــــــــــــــــــــــــــا أن تباشــــــــــــــــــــــــــــــــــر دعــــــــــــــــــــــــــــــــــوى مدني

ضـــــد منـــــدويب احلســـــابات لـــــديها، وذلـــــك عـــــن األخطـــــاء الـــــيت يرتكبوـــــا أثنـــــاء أداء مهـــــامهم، ومـــــن بـــــني 

  .2هذه األخطاء عدم الكشف عن االختالسات اليت يرتكبها أحد مستخدميها مثال

الصـــــــفة، لـــــــذا البـــــــد هلـــــــا مـــــــن تعيـــــــني  ولكـــــــن لكوـــــــا شخصـــــــا معنويـــــــا ال ميكنهـــــــا التقاضـــــــي ـــــــذه

ــــــإن شــــــركة املســــــامهة  ــــــة ف ــــــانونيني هلــــــا أمــــــام القضــــــاء ويف هــــــذه احلال ــــــون ممثلــــــني ق ــــــني يكون أشــــــخاص طبيعي

   ذات جملــــــــــس اإلدارة ،هـــــــــــذا االختصـــــــــــاص يعــــــــــود إىل املـــــــــــدير العـــــــــــام فيهــــــــــا، ويف شـــــــــــركة املســـــــــــامهة ذات

                                                           

 .1038السنهوري، مرجع سابق، ص  -  1
2- Philippe Merle, op.cit. p 478-479. 
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ئـــــــيس جملـــــــس املـــــــديرين، أو عنـــــــد جملـــــــس املـــــــديرين وجملـــــــس املراقبـــــــة، فـــــــإن هـــــــذا االختصـــــــاص يعـــــــود إىل ر 

  .1اللزوم املدير العام من له احلق يف متثيل الشركة أمام الغري

 .ممارسة دعوى الشركة من قبل ممثليها - أ

إذا ثبــــــــت أن منــــــــدويب احلســــــــابات لــــــــدى شــــــــركة املســــــــامهة قــــــــد ارتكبــــــــوا أخطــــــــاء تســــــــببت هلــــــــا يف 

، فيباشـــــر ممثلهـــــا القـــــانوين دعـــــوى أضـــــرار، كـــــان هلـــــذه األخـــــرية احلـــــق يف املطالبـــــة بتعـــــويض هـــــذه األضـــــرار 

ــــــدعوى باســــــم شــــــركة املســــــامهة، وحلســــــاا  ــــــل القــــــانوين يف هــــــذه احلالــــــة ميــــــارس ال ــــــة، واملمث وجتــــــدر . مدني

أنــــــه مــــــن  2اإلشــــــارة   إىل أن الفقــــــه اختلــــــف حــــــول األســــــاس القــــــانوين هلــــــذه الــــــدعوى، فقــــــد رأينــــــا ســــــابقا

ـــــ ـــــى أســـــاس أـــــا مســـــؤولية تعاقدي ـــــل . ةالفقـــــه مـــــن يـــــرى بأـــــا تقـــــوم عل ـــــدوب احلســـــابات وكي حبكـــــم أن من

لكــــــــن هــــــــذا االفـــــــــرتاض يبقــــــــى عــــــــاجزا أمــــــــام الواجبــــــــات املفروضــــــــة علـــــــــى  3للشــــــــركة و املســــــــامهني فيهــــــــا

ـــــاإلدارة فيهـــــا،  ـــــك واجـــــب االســـــتقاللية، حبيـــــث ال يكـــــون تابعـــــا للشـــــركة، والقـــــائمني ب ـــــدوبني، ومـــــن ذل املن

ـــــة املخـــــتص باملخالفـــــ ـــــغ وكيـــــل اجلمهوري ـــــذار و تبلي ـــــك دون وكـــــذا واجـــــب اإلن ـــــة يف الشـــــركة، وذل ات املرتكب

ـــــــاإلدارة يف الشـــــــركة، فهـــــــي التزامـــــــات خصـــــــه ـــــــا القـــــــانون ـــــــإن . الرجـــــــوع إىل اجلهـــــــاز القـــــــائم ب ـــــــايل ف وبالت

  . 4أساس دعوى الشركة يف هذه احلالة قانوين

هـــــذا يف احلالـــــة الطبيعيـــــة، أمـــــا إذا كانـــــت الشـــــركة يف حالـــــة التصـــــفية فـــــإن مباشـــــرة دعـــــوى الشـــــركة 

أمــــــا .ة تكـــــون مــــــن اختصــــــاص، املصـــــفي بصــــــفته املمثـــــل القــــــانوين للشــــــركة يف تلـــــك املرحلــــــةيف هـــــذه احلالــــــ

ــــــل املتصــــــرف  ــــــإن دعــــــوى الشــــــركة تكــــــون مــــــن اختصــــــاص الوكي ــــــالس والتصــــــفية القضــــــائية ف ــــــة اإلف يف حال

، حبيـــــــث يتـــــــابع منـــــــدويب احلســـــــابات بـــــــدفع التعويضـــــــات عـــــــن األضـــــــرار الـــــــيت حلقـــــــت الشـــــــركة 5القضـــــــائي

  . لشركة حملاولة سد بعض النقص فيهاض مبوجودات اوذلك إلحلاق مبلغ التعوي

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 614. 
  . 21للمسؤولية املدنية ملندويب احلسابات، ص إحالة إىل الطبيعة القانونية  -2

3- J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la nature et le domaine de la 

responsqbilité civile du commissaire aux comptes, op.cit. p123 
4- Ibid. 
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  .ممارسة دعوى الشركة من قبل المساهمين - ب

أمــــــا عــــــن املســــــامهني، فــــــال ميكــــــنهم متابعــــــة منــــــدويب احلســــــابات بــــــدعوى الشــــــركة، ألن األصــــــل يف 

ــــــص  دعــــــوى الشــــــركة بواســــــطة املســــــاهم أــــــا دعــــــوى خاصــــــة ، واســــــتثنائية وملباشــــــرا البــــــد مــــــن وجــــــود ن

ــــص املــــادة  صــــريح ــــا وهــــو ــــري 24مكــــرر715ن ــــث جــــاء فيهــــا1مــــن القــــانون التجــــاري اجلزائ جيــــوز :" ، حي

ـــــــذي حلـــــــق ـــــــم شخصـــــــيا، أن يقيمـــــــوا منفـــــــردين أو  للمســـــــامهني باإلضـــــــافة إىل التعـــــــويض عـــــــن الضـــــــرر ال

جمتمعـــــني دعـــــوى علـــــى الشـــــركة باملســـــؤولية ضـــــد القـــــائمني بـــــاإلدارة، وللمـــــدعني حـــــق متابعـــــة تعـــــويض عـــــن  

ـــيت حيكـــــم هلـــــم ـــــا عنـــــد االقتضـــــاءكامـــــل الضـــــرر الالحـــــق ب ، مـــــن خـــــالل الـــــنص "الشـــــركة والتعويضـــــات الــ

ال ميكــــن أن تباشـــــر إال يف   action ut singuliيتضــــح لنــــا أن دعــــوى الشــــركة بواســـــطة املســــاهم فيهــــا 

فهـــــذه الـــــدعوى .  faute de gestionمواجهـــــة القـــــائمني بـــــاإلدارة، وذلـــــك مبناســـــبة خطـــــأ    يف التســـــيري 

ن املســـــاهم يرفعهـــــا باســـــم الشـــــركة، ولـــــيس بامســـــه وحلســـــابه اخلـــــاص ضـــــد القـــــائمني ذات أســـــاس قـــــانوين أل

مبفهــــــوم املخالفــــــة ال ميكــــــن للمســــــامهني مباشــــــرة دعــــــوى الشــــــركة بواســــــطة مســــــاهم يف مواجهــــــة . 2بــــــاإلدارة

  .مندويب احلسابات لدى الشركة املعنية

عــــــة مــــــنهم هــــــذا مــــــن جهــــــة، ومــــــن جهــــــة أخــــــرى ميكــــــن أن يباشــــــر أحــــــد املســــــامهني فيهــــــا أو جممو 

  .دعوى املسؤولية املدنية ضد مندويب احلسابات لديها

 .الغير   -2

ويقصــــــــــد بــــــــــالغري يف هــــــــــذه احلالــــــــــة القــــــــــائمني بــــــــــاإلدارة، أو املســــــــــامهني يف الشــــــــــركة، أو الــــــــــدائنني 

  .املتعاملني مع الشركة حمل املراقبة

  

  

  
                                                           

  .انون التجاري الفرنسيمن الق L225-252يقابلها نص املادة  -  1
2- Serge Hadji-Artinian, op.cit. p292, 293. 
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 .القائمين باإلدارة    -أ

ــــــامسهم اخلـــــــــاص ضــــــــد منـــــــــدويب ميكــــــــن للقــــــــائمني بـــــــــاإلدارة مباشــــــــرة دعــــــــوى املســـــــــؤول ية املدنيــــــــة بــ

احلســـــابات الـــــذين ارتكبـــــوا أخطـــــاء عـــــادت علـــــيهم بأضـــــرار، ففـــــي قـــــرار حمكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية بتـــــاريخ 

ــــــل 28 ــــــاإلفالس 2004أفري ــــــدليس  فيمــــــا يتعلــــــق ب ــــــالنظر إىل الت خلصــــــت إىل أن مرتكــــــب خطــــــأ عمــــــدي ب

ذه احلالـــــــة ميكـــــــن للقـــــــائمني أو مرتكـــــــب خطـــــــأ عـــــــن طريـــــــق اإلمهـــــــال، والطـــــــيش أو عـــــــدم العنايـــــــة، ويف هـــــــ

بــــــــاإلدارة مباشــــــــرة دعـــــــــوى مدنيــــــــة بالتبعيـــــــــة عــــــــن اجلــــــــرائم الـــــــــيت يرتكبهــــــــا منـــــــــدوبو احلســــــــابات، وذلـــــــــك 

  .1للتعويض عن األضرار اليت تسببوا فيها

 .المساهمين في الشركة   -ب     

بــــــالرجوع إىل القواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولية، فــــــإن املســــــاهم يف حــــــال مــــــا حلقــــــه ضــــــرر بســــــبب خطــــــأ 

بشــــــرط أن  2ويب احلســــــابات لــــــدى شــــــركة املســــــامهة، ميكــــــن لــــــه مباشــــــرة دعــــــوى ضــــــد هــــــؤالء املهنيــــــنيمنــــــد

  .3يكون الضرر شخصيا وليس متعلقا بالشركة كما سبق أن رأينا

إىل أنه تقبل دعوى املسؤولية اليت   2006أفريل 26يف قراره بتاريخ  Parisوقد ذهب جملس قضاء 

مطالبا فيها بالتعويض عن األضرار الناجتة عن عدم قيام مندوب يباشرها املساهم ضد مندوب احلسابات 

، وقد أقر االجتهاد القضائي الفرنسي أيضا أن املساهم 4احلسابات بإجراءات التحذير يف الوقت املناسب

الذي اكتتب يف زيادة رأمسال الشركة، ميكنه مباشرة دعوى املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات الذي ارتكب 

يف املصادقة على احلسابات وانتظامها، وذلك شريطة إثبات عالقة السببية بني خطأ مندوب  أخطاء

مثال، وقرار املساهم يف االكتتاب يف  5اإلصدار، أو شروط حتديده احلسابات يف تقريره اخلاص بسعر

  .األسهم النقدية الصادرة لتحقيق زيادة رأمسال الشركة

                                                           

1- Augustin Robert, op.cit. p 97. 
2- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 285. 

  .104 ص ني،إحالة إىل دعوى الشركة بواسطة املسامه -  3
4- Didier Poracchia, et autres, op.cit.  n°619. 

  .فقرة ثانية من القانون التجاري اجلزائري 699ص املادة ن -  5
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  .دائني الشركة   -ج  

 فـــــــإن الضـــــــرر الـــــــذي يلحقهـــــــم بســـــــبب أخطـــــــاء منـــــــدويب احلســـــــابات لـــــــدى شـــــــركة بالنســـــــبة للغـــــــري

املســــــامهة الــــــيت يتعــــــاملون معهــــــا، فــــــإن القضــــــاء بنــــــاءا علــــــى القواعــــــد العامــــــة للمســــــؤولية املكرســــــة يف نــــــص 

مــــــن القـــــــانون املــــــدين اجلزائـــــــري، يقبــــــل دعـــــــوى املســــــؤولية املدنيـــــــة الــــــيت يباشـــــــرها الغــــــري ضـــــــد  124املــــــادة 

، وعمومـــــــا فـــــــإن املطالبـــــــة بـــــــالتعويض 1لـــــــك إذا أصـــــــاب هـــــــذا الغـــــــري ضـــــــررا شخصـــــــيهـــــــؤالء املهنيـــــــني، وذ

ومثـــــال ذلــــك املــــورد   أو املمــــون الـــــذي يــــدعي علــــى املنـــــدوب . تكــــون بصــــفته دائنــــا للشـــــركة حمــــل املراقبــــة

ـــــه مـــــن خـــــالل أخطائـــــه مســـــح للشـــــركة مبتابعـــــة نشـــــاطه، بـــــالرغم مـــــن أن هـــــذه األخـــــرية يف حالـــــة توقـــــف  أن

  .2عن الدفع

كانـــــت شـــــركة املســــــامهة يف حالـــــة تســـــوية قضـــــائية فــــــإن طلـــــب الـــــدائن يكـــــون أيضــــــا   ويف حـــــال مـــــا

ــــــــت حتقــــــــق ضــــــــرر خــــــــاص، مباشــــــــر، شخصــــــــي  ــــــــوال، إذا اســــــــتند يف طلــــــــب التعــــــــويض علــــــــى مــــــــا يثب مقب

  .3ومنفصل عن ضرر باقي الدائنني

أمـــــــا دائـــــــين املســـــــامهني، فإنـــــــه طبقـــــــا للقواعـــــــد العامـــــــة ميكـــــــنهم الرجـــــــوع علـــــــى منـــــــدويب احلســـــــابات 

مـــــن القـــــانون املـــــدين اجلزائـــــري، حبيـــــث ميكـــــن للـــــدائن   189ســـــؤولية وذلـــــك طبقـــــا لـــــنص املـــــادة بـــــدعوى امل

ولــــو مل حيــــل أجــــل دينــــه أن يســــتعمل باســــم مدينــــه مجيـــــع حقــــوق هــــذا املــــدين إال مــــا كــــان منهــــا مــــا هـــــو 

خـــــاص بشخصـــــه، أو غـــــري قابـــــل للحجـــــز، وذلـــــك ألن القاعـــــدة العامـــــة تـــــنص بـــــأن أمـــــوال املـــــدين مجيعهـــــا 

  .4بديونه ضامنة للوفاء

وذات احلكـــــــــم إذا تعلـــــــــق األمـــــــــر بالكفيـــــــــل، فقـــــــــد رفضـــــــــت الغرفـــــــــة التجاريـــــــــة مبحكمـــــــــة الـــــــــنقض 

  الفرنسية قرار الس القضائي لرفضه دعوى املسؤولية اليت باشرها الكفيل ضد مندوب

                                                           

1- Yves Guyon, et Georges Coquereau, op.cit. p 286. 
2- Cass. Com, 27oct. 1992, note D. Vidal, Rev.  Sociétés, 1993, p 86. 
3- C.A. Versailles, 9mai, 1996, RJDA 19996, n° 1392, p 985. 

  .القانون املدين اجلزائريمن  188نص املادة  -  4
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ـــــــاريخ   ـــــــرار هلـــــــا صـــــــادر بت ـــــــك يف ق 2003ســـــــبتمرب  24احلســـــــابات، وذل
إذا ال حتـــــــرج هـــــــذه اإلجـــــــراءات .1

  .عامة للتقاضيعن القواعد ال

  .المدعى عليه: ثانيا

  .مندوب الحسابات شخص طبيعي -1

ــــــإن مســــــؤولية 2املــــــدعي عليــــــه هــــــو الشــــــخص املســــــؤول أو نائبــــــه أو خلفــــــه ــــــث املبــــــدأ ف ، ومــــــن حي

منــــــــدوب احلســــــــابات هــــــــي مســــــــؤولية شخصــــــــية، أي أنــــــــه ال يتحمــــــــل إال مــــــــا تســــــــبب فيــــــــه بأفعالــــــــه، وال 

ســـــاعديه، فـــــإن كـــــان خطـــــأ هـــــؤالء نـــــاجم عـــــن إتبـــــاع يكـــــون مســـــؤوال عـــــن أخطـــــاء غـــــريه إال فيمـــــا يتعلـــــق مب

توجيهاتـــــه، أو ســـــوء اختيـــــاره هلـــــم، فـــــإن مســـــؤوليته تكـــــون مشـــــددة، ألن أهـــــم واجـــــب ملـــــزم بـــــه كمنـــــدوب 

  . حسابات هو احملافظة على املصاحل العامة للشركة

إذا فاملـــــــدعى عليـــــــه يف دعـــــــوى املســـــــؤولية املدنيـــــــة ملنـــــــدويب احلســـــــابات، هـــــــو منـــــــدوب حســـــــابات، 

ــــــار يف حــــــال مــــــا إذا كــــــان املنــــــدوب ارتكــــــب أخ ــــــة حمــــــددة طبقــــــا للقــــــانون، لكــــــن اإلشــــــكال يث طــــــاء مهني

أو إذا تعــــــــدد املــــــــدعى علــــــــيهم مــــــــن  شــــــــريكا أو مســــــــامها يف شــــــــركة متــــــــارس مهنــــــــة منــــــــدوب احلســــــــابات،

  .وهو ما سنحاول إيضاحه فيما يلي. مندويب حسابات ومهنيني آخرين والقائمني باإلدارة

 ه ضمن شركة محافظة حساباتمندوب الحسابات يمارس مهام - 2

سبق أن أشرنا إىل أن مندوب احلسابات كشخص معنوي ميكن أن يكون يف شكل شركات مدنية، 

فإذا كان مندوب احلسابات لدى شركة املسامهة ميارس مهامه . أو جتارية، أو يف شكل شركات مهنية حرة

ري فإنه يف هذه احلالة ينبغي أن توكل يف ظل شركة حمافظة احلسابات، وطبقا ملا ذهب إليه املشرع اجلزائ

                                                           

1- "Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les négligences du commissaire 

aux comptes, relevées par les premiers juges, n'auraient pas permis  à la banque de croire à 

la solvabilité de la SVN et privé en conséquence M.X d'une chance de n'avoir pas à  

s'obliger en qualité de caution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision 

…" .V: Didier Poracchia, et autres, op.cit. n°630. 
  .1046مرجع سابق، ص  السنهوري، -  2



 أثار مسؤولية مندوبي الحسابات         :                                               الفصل الثاني

 

109 

 

فقرة ثانية من القانون  56املهام أو العهدات وجوبا إىل الشركات أو التجمعات وهذا ما جاء به نص املادة 

املنظم للمهنة، على أن تنجز هذه األعمال من طرف مندويب احلسابات بأمسائهم اخلاصة ومسؤوليتهم 

  .1الشخصية

الســــــالفني مل يركــــــز علــــــى نــــــوع الشــــــركة إن كانــــــت مدنيــــــة أو جتاريــــــّة، واملشـــــرع مــــــن خــــــالل النصــــــني 

ـــــــة يف إطـــــــار  ـــــــى املســـــــؤولية الشخصـــــــية للمنـــــــدوبني الـــــــذين ميارســـــــون املهن وإمنـــــــا اكتفـــــــى فقـــــــط بـــــــالنص عل

 أثنــــــاءشــــــركة، أي أن املنــــــدوب يف هــــــذه احلالــــــة ال يكــــــون مســــــؤوال إال يف حــــــدود األخطــــــاء الــــــيت يرتكبهــــــا 

  .أداء مهامه

هنـــــة مـــــن قبـــــل منـــــدوب احلســـــابات الـــــذي ميـــــارس مهامـــــه يف إطـــــار شـــــركة حمافظـــــة إذن فممارســـــة امل

حســــــابات ال تكــــــون إال يف حــــــدود تنفيــــــذ املهــــــام والعهــــــدات املوكلــــــة إىل الشــــــخص املعنــــــوي، فالشــــــخص 

الطبيعــــــي ال ميكنـــــــه أن ميــــــارس يف إطـــــــار الشــــــركة املهنيـــــــة مهـــــــام ختــــــرج عـــــــن نطــــــاق التعهـــــــدات أو العقـــــــود 

ـــــيت أبرمتهـــــا هـــــذه ـــــة ال ـــــاء أداء مهامـــــه يكـــــون مســـــؤوال عنهـــــا  املهني األخـــــرية، ويف حـــــال ارتكـــــب أخطـــــاء أثن

ـــــــوع مـــــــن التشـــــــديد جـــــــاء بـــــــه  ـــــــب يف ذمـــــــة الشـــــــركة أيـــــــة مســـــــؤولية، وهـــــــو ن مســـــــؤولية شخصـــــــية، وال ترتت

  .التعديل الذي مس القانون املتعلق باملهن الثالث

هام املراقبة يف الشركة أما الفقه الفرنسي، فيفرق بني ما إذا كان مندوب احلسابات الذي يتوىل م

شخص معنوي، وبني ما إذا كان شخص طبيعي ميارس مهامه يف إطار شركة حمافظة حسابات،فإذا كان 

الشخص املعنوي شركة مدنية فإن أخطاءه الشخص القائم بتنفيذ املهام ال تثري مسؤوليته فقط، وإمنا تثري 

منه،  69الفرنسي يف املادة  1969أوت 12رسوم أيضا مسؤولية الشركة اليت ينتمي إليها، وهذا ما أقره م

حيث جاء فيها أن مندوب احلسابات الذي ميارس مهامه باسم الشركة، يوقع على الوثائق واحملررات اليت 

تنشأ باسم شركة حمافظة احلسابات، يف هذه احلالة ال ميكن ملندوب احلسابات شخص طبيعي أن خيفي 

          بعد تعديل القانون التجاري الفرنسي. 2كة اليت ينتمي إليهامسؤوليته اخلاصة وراء مسؤولية الشر 

                         يكون ، أقر بأن املدعي1985جويلية  5بتاريخ  85-66املرسوم رقم  مبوجب 1985سنة 

                                                           

 .ملهن الثالثاملتعلق با 01-10من القانون  57نص املادة  -  1
2- Joel Monéger, et Thierry Granier, op.cit. n° 598. 
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كة أمامه مدعى عليهم اثنان، مندوب احلسابات والشركة اليت ينتمي إليها، ففي حال أن الشركة كانت شر 

أقرت أن الشركاء  1966نوفمرب  29من قانون  16مهنية مدنية فال إشكال يثار هنا، حيث أن نص املادة 

فيها يتحملون أعباء العقود اليت ينجزوا، واليت تكون فيها الشركة متضامنة معه عن النتائج الضارة 

نية يف مواجهة مندوب احلسابات، فاملدعي يف هذه احلالة ميكنه أن حيرك دعوى املسؤولية املد. 1لتصرفام

. 2شخص طبيعي أو يف مواجهة الشركة ألن الشركة والشركاء فيها يكونون متضامنني يف دفع ديون الشركة

فإن قامت الشركة بدفع الدين أو أحد الشركاء قام بذلك، فإنه ميكن الرجوع على الشريك الذي ارتكب 

  . ةاخلطأ وتسبب يف قيام املسؤولية املدنية للشرك

ــــرار لــــه مبناســــبة Parisأمــــا عــــن الشــــركات الــــيت متــــارس املهنــــة شــــكل حــــر، فــــإن جملــــس قضــــاء   يف ق

لــــــدى شــــــركة  قضـــــية تتمثــــــل أحـــــداثها يف أن شــــــركة املهنـــــة احلــــــرة كانـــــت متــــــارس مهـــــام منــــــدويب احلســـــابات

ــــــة هلمــــــا، قامــــــت الشــــــركة  ــــــة بواســــــطة منــــــدويب حســــــابات اثنــــــني، وبســــــبب ســــــوء تنفيــــــذ املهــــــام املوكل جتاري

إال أن شـــــــــركة حمافظـــــــــة  Parisونـــــــــة برفـــــــــع دعـــــــــوى ضـــــــــد املنـــــــــدوبني بصـــــــــفة شخصـــــــــية أمـــــــــام حمكمـــــــــة الزب

،الـــــــذي ذهـــــــب إىل أنـــــــه  Parisاحلســـــــابات قـــــــد قامـــــــت بالـــــــدفع بعـــــــدم االختصـــــــاص أمـــــــام جملـــــــس قضـــــــاء 

للغــــــري الــــــذي حلقـــــــه ضــــــرر احلــــــق يف املطالبـــــــة  1969أوت  12مــــــن مرســـــــوم  69بنــــــاءا علــــــى نـــــــص املــــــادة 

ــــــــالتعويض ســــــــواء مــــــــن الشــــــــركة، ــــــــة بامسهــــــــا ألــــــــم  ب ــــــــذين ميارســــــــون املهن ــــــــدويب احلســــــــابات ال أو مــــــــن من

  .3متضامنني

             لكــــــــــــــــــن اإلشــــــــــــــــــكال يثــــــــــــــــــار إذا كانــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــركة حمافظــــــــــــــــــة احلســــــــــــــــــابات شــــــــــــــــــركة جتاريــــــــــــــــــة      

(Sarl, SAS, SA, EURL) شركة مسامهة أو شركة ذات مسؤولية حمدودة أو غريها.  

ــــــــدد يــــــــــذهبون   إىل أن صــــــــــاحب معظــــــــــم األحكــــــــــام القضــــــــــائية لقضــــــــــاة املوضــــــــــوع يف هــــــــــ ذا الصــ

  التوقيع يبقى مسؤوال مسؤولية شخصية عن األخطاء اليت يرتكبها يف اجناز مهامه، وعليه فإنه

                                                           

1- Art, L 16 de la loi n°, 66-879 de, 29 novembre 1966: " chaque associé répond sur 

l'ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu'il accomplit ".  
2- C.A. Paris, 14 mai 2003, obs , Philippe Merle, Bull, sociétés, 2003, p 263. 
3-Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit. n° 589. 
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. 1جيدب أن حيكم عليه بالتضامن مع الشركة اليت ينتمي إليها بتعويض الضرر الذي تسبب فيه بأخطائه 

من القانون التجاري الفرنسي اليت تنص على  R822-94وكانوا يستندون يف أحكامهم هذه إىل نص املادة 

أن كل تقرير أو وثيقة صادرة عن شركة حمافظة احلسابات خالل ممارسة مهامها القانونية، جيب أن تكون 

مالئمة و باستقاللية للتوقيع عن الشركة، سواء توقيع الشركة، أو أحد املندوبني فيها إن كان شريكا، أو 

كما استندوا إىل أن كل مندوب . 2ن سامهوا يف إنشاء التقرير أو الوثيقة مسامها، أو مسريا، والذي

حسابات شريكا كان أو مسامها أو حىت مسريا يف شركة حمافظة احلسابات يكون طرفا يف عقد تأمني من 

املسؤولية املهنية له، وبالتايل تثار مسؤوليته الشخصية حىت وإن كان ميارس مهنته يف إطار شركة حمافظة 

لكن جانبا من الفقه، وخاصة املنظمة الوطنية ملندوب احلسابات يف فرنسا، ذهبوا إال أنه . 3ساباتح

من قانون التجارة الفرنسي فإن الشركة كشخص معنوي هي الوحيدة  L822-9تأسيسا على نص املادة 

  . 4املسؤولة إذا ما تولت مهمة مراقبة حسابات شركة ما

 .تعدد المسؤولين -3

ـــــــد ارتكـــــــب كـــــــأن يكـــــــون يف ا ـــــــر مـــــــن منـــــــدوب حســـــــابات، أو أن يكـــــــون املنـــــــدوب ق لشـــــــركة أكث

  .اخلطأ إىل جانب مهين آخر،كأحد القائمني باإلدارة ،أو أحد أعضاء جملس املديرين

ــــــص املــــــادة  ــــــا إىل ن ــــــه برجوعن ــــــدى شــــــركة املســــــامهة ، فإن ــــــدويب احلســــــابات ل  61يف حــــــال تعــــــدد من

كــــــــان يف مواجهــــــــة الشــــــــركة أو الغــــــــري، يف حــــــــني تلــــــــزم منــــــــدويب احلســــــــابات بالتضــــــــامن إن   02يف فقرــــــــا 

، املتضـــــــــمن قـــــــــانون 1996أبريـــــــــل  15املـــــــــؤرخ يف  136-96مـــــــــن املرســـــــــوم التنفيـــــــــذي  13نـــــــــص املـــــــــادة 

                          أخالقيــــــــــــــــــات مهنــــــــــــــــــة اخلبــــــــــــــــــري احملاســــــــــــــــــب وحمــــــــــــــــــافظ احلســــــــــــــــــابات واحملاســــــــــــــــــب املعتمــــــــــــــــــد، والــــــــــــــــــيت

                                                           

1 - C.A. Paris, 4 Avril 1991, Obs. Pontavice. Rev. Sociétés, 1991. P 607. 
2 - R822-94, du code  de commerce français, " tout rapport ou document émanant d'une 

sociétés de commissaire aux comptes dans l'exercice de sa mission légale doit comporter 

de celui ou de ceux commissaire aux comptes associés, actionnaires, ou dirigeants de cette 

société qui ont participé à l'établissement de ce rapport ou de ce  document ".  

       
3- C.A. Paris, 14 mai , 2003. Obs. Philippe Merle, Bull, sociétés, 2003, p 263.  
4- Augustin Robert, op.cit. p 102. 
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يف حالـــــــة تعيـــــــني أكثـــــــر مـــــــن حمـــــــافظ للحســـــــابات يقـــــــوم كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهم مبهنتـــــــه : " هتـــــــنص علـــــــى أنـــــــ

وبالتـــــــــايل ال ميكـــــــــن اجلـــــــــزم بـــــــــرأي املشـــــــــرع يف مســـــــــألة ..." ويتحمـــــــــل شخصـــــــــيا مســـــــــؤولية ذلـــــــــك كاملـــــــــة

  . التضامن

ـــــذ   ـــــنهم، ألن كـــــل مـــــنهم يقـــــوم بتنفي ـــــق التضـــــامن بي ـــــه ال وجـــــه لتطبي أمـــــا يف القـــــانون الفرنســـــي، فإن

ة ومنفصــــــلة عــــــن غــــــريه إن كــــــان يف املراجعــــــة أو املصــــــادقة، إال أــــــم يعــــــدون    يف مهامــــــه بصــــــورة مســــــتقل

لكـــــن . مـــــن القــــانون التجـــــاري الفرنســــي R823-8النهايــــة تقريــــرا مشـــــرتكا، وهــــذا مـــــا جــــاء بـــــه نــــص املــــادة 

بالنســـــبة للمــــــدعي فإنـــــه ميكــــــن أن يباشـــــر دعــــــوى املســـــؤولية يف مواجهــــــة أحـــــد املنــــــدوبني، ولكـــــن يشــــــرتط 

ــــــه ــــــه يرفــــــع دعــــــواه    علــــــى  أن تتــــــوفر لدي حتفظــــــات حمــــــددة ودالــــــة ضــــــد أحــــــدهم، ويف خــــــالف ذلــــــك فإن

  .1مندويب احلسابات بالتضامن

ـــــــدى شـــــــركة املســـــــامهة، و   ـــــــدويب احلســـــــابات ل ـــــــان تتالقـــــــى أخطـــــــاء كـــــــل مـــــــن من ويف بعـــــــض األحي

ـــــاإلدارة، ومـــــن املفـــــروض أن كـــــال مـــــنهم مســـــؤوال عـــــن أخطائـــــه فقـــــط، ولكـــــن يف  أخطـــــاء القـــــائمني فيهـــــا ب

ـــــاتج عـــــن خطـــــأ احـــــدهم عـــــن اآلخـــــرظـــــروف خ ـــــني الضـــــرر الن ـــــا . اصـــــة يصـــــعب فيهـــــا التفريـــــق ب ـــــد رأين وق

  . 2ذلك يف املسؤولية اجلنائية ملندويب احلسابات

وكـــــــذا يف .  3وكـــــــذا األمـــــــر فيمـــــــا خيـــــــص التضـــــــامن مبناســـــــبة تعـــــــديل القـــــــانون األساســـــــي للشـــــــركة 

نـــــدوب احلســـــابات لـــــدى اجلهـــــة حـــــال املخالفـــــات الـــــيت يرتكبهـــــا القـــــائمون بـــــاإلدارة، وال يكشـــــف عنهـــــا م

املختصـــــة مـــــع علمـــــه ـــــا، أو أن يكـــــون اخلطـــــأ هــــــو االختالســـــات الـــــيت قـــــام ـــــا رئـــــيس الشـــــركة حلســــــابه 

       ومثـــــــــل هـــــــــذه القضـــــــــايا تأخـــــــــذ وقتـــــــــا طـــــــــويال  . اخلـــــــــاص مـــــــــن خـــــــــالل الشـــــــــيكات املوقعـــــــــة علـــــــــى بيـــــــــاض

حملاســــــب يتشــــــاطران يف ســــــاحات القضــــــاء، ويف األخــــــري حيكــــــم فيهــــــا بــــــأن منــــــدوب احلســــــابات، واخلبــــــري ا

                                                           

1- Didier Poracchia, et autres, op.cit. n° 639. 
  .77، ص ئية ملندويب احلساباتإحالة إىل املسؤولية اجلز -  2

3- Loi, n° 66-537 du 24 juill. 1966, art  07, en France, Cité par, Augustin Robert, op.cit, 

p 100. 
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فاملـــــدعي يف هـــــذه احلالـــــة ال ميكنـــــه الفصـــــل بـــــني خطـــــأ منـــــدوب . 1املســـــؤولية مـــــع املـــــدير مرتكـــــب اخلطـــــأ

  .احلسابات و خطأ املدير فيباشر دعواه يف مواجهتهما بصفتهما متضامنان

ـــام اجلهــــــــة القضــــــــائية املختصــــــــة   لتحصــــــــيل مبتغــــــــاه مــــــــن الــــــــدعوى علــــــــى املــــــــدعي أن يباشــــــــرها أمـــــ

  .وهذا ما سنحاول التطرق إليه يف الفرع املوايل. ا، وفقا للقواعد اإلجرائيةإقليميا، ونوعي

  .االختصاص القضائي: الفرع الثاني

إن قواعــــــــد االختصــــــــاص القضــــــــائي نوعــــــــان ، قواعــــــــد االختصــــــــاص احمللــــــــي وقواعــــــــد االختصــــــــاص 

  .النوعي

  .االختصاص المحلي: أوال

ضــــــــائية املختصــــــــة بــــــــالنظر يف مل يــــــــأت املشــــــــرع اجلزائــــــــري علــــــــى نــــــــص صــــــــريح خــــــــاص باجلهــــــــة الق

ــــــــــني وبالتــــــــــايل فهــــــــــي ختضــــــــــع ألحكــــــــــام قواعــــــــــد  ــــــــــدويب احلســــــــــابات كمهني ــــــــــدعوى املرفوعــــــــــة ضــــــــــد من ال

أمـــــام اجلهـــــة القضــــــائية    االختصـــــاص احمللـــــي بشـــــكل عــــــام، ويف هـــــذه احلالـــــة علــــــى املـــــدعي رفـــــع دعــــــواه 

نــــــــا ، فــــــــإن مل يكــــــــن للمــــــــدعى عليــــــــه موط2الــــــــيت يقــــــــع بــــــــدائرة اختصاصــــــــها مــــــــوطن منــــــــدوب احلســــــــابات

معروفـــــا، يكــــــون االختصــــــاص للجهــــــة القضـــــائية الــــــيت يقــــــع يف دائرــــــا حمـــــل إقامتــــــه وإن مل يكــــــن لــــــه حمــــــل 

ــــــه ــــــدائرا آخــــــر مــــــوطن ل ــــــع ب ــــــا فيكــــــون االختصــــــاص للجهــــــة القضــــــائية الواق ــــــإن . إقامــــــة معروف ــــــايل ف وبالت

  .الدعوى حترك أمام احملكمة االبتدائية املختصة إقليميا

ـــــــدوب ا ـــــــا، ولكـــــــن مـــــــاذا إذا كـــــــان مـــــــن هـــــــذا يف حـــــــال مـــــــا إذا كـــــــان من حلســـــــابات شخصـــــــا طبيعي

  ميارس املهنة شخصا معنويا ؟

طبقــــــا للقواعــــــد العامــــــة فــــــإن االختصــــــاص ينعقــــــد للمحكمــــــة الــــــيت يقــــــع بــــــدائرة اختصاصــــــها أحــــــد 

ــــــيت ينعقــــــد هلــــــا . 3فــــــروع الشــــــركة ــــــدعوى تباشــــــر أمــــــام احملكمــــــة ال ــــــة فــــــإن ال وإذا كانــــــت هــــــذه الشــــــركة ومهي

                                                           

1- Joël Monéger et Thierry, op.cit.n° 609. 
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كمــــــا . 1الــــــذي يباشــــــرون فيــــــه فعليــــــا وبصــــــورة ثابتــــــة إدارة الشــــــركة الومهيــــــة االختصــــــاص احمللــــــي يف املكــــــان

يـــــــذهب الفقــــــــه الفرنســــــــي إىل أنــــــــه ميكــــــــن للمــــــــدعي مباشـــــــرة الــــــــدعوى أمــــــــام أي حمكمــــــــة يقــــــــع يف دائــــــــرة 

ــــه  اختصاصــــها احمللــــي أحــــد فــــروع الشــــركة الــــيت متــــارس املهنــــة، شــــريطة أن يكــــون هــــذا الفــــرع بــــه شــــخص ل

الغري،والـــــذي يقـــــيم عالقـــــة كافيـــــة بـــــني الـــــدعوى القضـــــائية ونشـــــاط الفـــــرع  ســـــلطة إلـــــزام الشـــــركة يف مواجهـــــة

  .2املدعى عليه

أمــــــا يف حــــــال تعــــــدد املــــــدعى علــــــيهم، فــــــإن املــــــدعي لــــــه حــــــق االختيــــــار، فيمكنــــــه أن يرفــــــع دعــــــواه 

  .أمام اجلهة اليت يقع يف دائرة اختصاصها موطن أحدهم أو مسكنه

إن القاعــــــدة العامــــــة هــــــي أن الــــــدعوى ترفــــــع وإذا كانــــــت مســــــؤولية منــــــدويب احلســــــابات تقصــــــريية فــــــ

  .أمام احملكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار

ــــــة غــــــري الصــــــحيحة، أو  ــــــوع الفعــــــل الضــــــار ميكــــــن أن يكــــــون مكــــــان ممارســــــة املراقب إذن فمكــــــان وق

بة املكــــــان الــــــذي مت فيــــــه التوقيــــــع علــــــى تقريــــــر املصــــــادقة علــــــى صــــــدق احلســــــابات مــــــثال، فمكــــــان اإلصــــــا

بالضـــــــــرر هـــــــــو مكـــــــــان حدوثـــــــــه، ولـــــــــيس املكـــــــــان الـــــــــذي متـــــــــت فيـــــــــه النتـــــــــائج املاليـــــــــة لتصـــــــــرف منـــــــــدويب 

وبالتـــــايل ال يكـــــون مـــــن اختصـــــاص احملكمـــــة الـــــيت يقـــــع يف دائـــــرة اختصاصـــــها املقـــــر الرئيســـــي . 3احلســـــابات

  .للشركة اليت متثل الطرف املدعي يف القضية

يــــــــــة ملنــــــــــدويب احلســــــــــابات ينعقــــــــــد يف حــــــــــني أن االختصــــــــــاص احمللــــــــــي يف حــــــــــال املســــــــــؤولية العقد 

  .للمحكمة اليت يقع يف دائرة اختصاصاها مكان تنفيذ العقد

ــــــة  ــــــق باملهن ــــــري يف القــــــانون املتعل ــــــب، فقــــــد كــــــان املشــــــرع اجلزائ ــــــيهم أجان أمــــــا إذا كــــــان املــــــدعى عل

ــــــا ــــــا أو معنوي ــــــدوب احلســــــابات شخصــــــا طبيعي ــــية اجلزائرية،ســــــواء كــــــان من ــــــث اشــــــرتط اجلنســ ، 4صــــــرحيا حي

ــــــــــــدوب علــــــــــــى خــــــــــــالف نظــــــــــــ        ريه الفرنســــــــــــي الــــــــــــذي يســــــــــــمح لــــــــــــبعض األجانــــــــــــب مبمارســــــــــــة مهنــــــــــــة من

                                                           

1- Augustin Robert, op cit, p 106. 
2- Augustin Robert, op cit, p 106.  
3- Com. 8fév. 2000, n°98-13,282. Cité par, Didier Poracchia, et autres, op.cit. n°640. 
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ـــــل ـــــة باملث ـــــإن دعـــــوى . 1 احلســـــابات يف فرنســـــا، مبوجـــــب معاهـــــدات حتـــــت ظـــــالل قاعـــــدة املعامل ـــــذلك ف وب

          املســـــــــــــــؤولية يف مواجهـــــــــــــــة منـــــــــــــــدويب احلســـــــــــــــابات يف فرنســـــــــــــــا، ختضـــــــــــــــع لقواعـــــــــــــــد القـــــــــــــــانون الــــــــــــــــدويل

  .2اخلاص

  .االختصاص النوعي: ثانيا

مل يتطــــــــرق املشــــــــرع اجلزائــــــــري إىل قواعــــــــد االختصــــــــاص النــــــــوعي فيمــــــــا يتعلــــــــق بــــــــدعوى املســــــــؤولية 

ــــــــدى شــــــــركة املســــــــامهة، و ال غريهــــــــا مــــــــن الشــــــــركات، إن كــــــــان يف  ــــــــدويب احلســــــــابات ل املرفوعــــــــة ضــــــــد من

ـــــة ، وبالتـــــايل يبقـــــى اـــــال مفتوحـــــا أمـــــام القواعـــــد العامـــــة  القـــــانون التجـــــاري، أو يف القـــــانون املـــــنظم للمهن

  . تقاضي، فينعقد االختصاص للمحكمة االبتدائية املختصة إقليميا لل

وجتــــــــدر اإلشــــــــارة إىل أن االختصــــــــاص النــــــــوعي مــــــــن النظــــــــام العــــــــام، ويثــــــــريه القاضــــــــي مــــــــن تلقــــــــاء 

            .                                                         من قانون اإلجراءات املدنية واإلدارية 36نفسه طبقا لنص املادة 

ــــــوعي  ــــــذي يثــــــار أمامــــــه هــــــو اخللــــــط يف االختصــــــاص الن أمــــــا القضــــــاء الفرنســــــي، فــــــإن اإلشــــــكال ال

مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري الفرنســـــــي كانــــــــت  L713-3بـــــــالرغم مـــــــن أن نـــــــص املــــــــادة  ،للمحـــــــاكم التجاريـــــــة

واضـــــــحة بنصـــــــها علـــــــى أن احملـــــــاكم التجاريـــــــة ال ختـــــــتص إال يف القضـــــــايا الـــــــيت يكـــــــون أطرافهـــــــا جتـــــــارا، أو 

ـــــــة مصـــــــرفا، أو أن  تكـــــــون الـــــــدعوى بينهمـــــــا،  أو نزاعـــــــات متعلقـــــــة بالشـــــــركات اجلاريـــــــة أو العقـــــــود التجاري

بــــني كـــــل األشــــخاص ، واحلـــــال أن منـــــدوب احلســــابات لـــــيس بتــــاجر ، وإمنـــــا هـــــو ميــــارس نشـــــاطا مـــــدنيا و 

مـــــن القـــــانون التجـــــاري الفرنســـــي يتنـــــاىف مـــــع أي نشـــــاط جتـــــاري ، ســـــواء   L822الــــذي طبقـــــا لـــــنص املـــــادة 

  . 3شر أو مسترتمارسه بشكل مبا

ـــــــب  ـــــــيت ميكـــــــن أن ترتت ـــــــائج ال ـــــــدعوى، فمـــــــا هـــــــي النت ـــــــة لل ـــــــع املـــــــدعى كـــــــل املراحـــــــل اإلجرائي إذا اتب

  هذه الدعوى طبقا للقواعد العامة؟عنها، وهل تنقضي 

                                                           

  .وما يليها 32األخطاء املتعلقة ببداية االلتحاق باملهنة، ص  إحالة إىل -  1
2-Augustin Robert, op, cit, p 107. 
3-Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit, n° 625. 
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ويظــــــــل االختصــــــــاص منعقــــــــدا للمحكمــــــــة الــــــــيت رفعــــــــت أمامهــــــــا دعــــــــوى املســــــــؤولية املدنيــــــــة ضــــــــد 

راقبــــــة يف حالــــــة تســــــوية قضــــــائية أو تصــــــفية، فــــــال منــــــدوب احلســــــابات، حــــــىت وإن كانــــــت الشــــــركة حمــــــل امل

  . ينتقل االختصاص للمحكمة اجلهوية اليت أصدرت احلكم بشهر اإلفالس

  .آثار الدعوى وانقضائها: المطلب الثاني

إن األثـــــــر الطبيعـــــــي لـــــــدعوى املســـــــؤولية املدنيـــــــة هـــــــو التعـــــــويض، إذا ثبـــــــت خطـــــــأ املنـــــــدوب الضـــــــرر 

ــــة الســــببية بي ــــذي حلــــق املــــدعي، وعالق ــــازل عــــن حقــــه ال نهمــــا، ولكــــن يف حــــال مــــا تقــــاعس املضــــرور أو تن

يف التعــــــــويض، ميكـــــــــن أن تنقضـــــــــي هـــــــــذه الـــــــــدعوى وذلـــــــــك بـــــــــإرادة املـــــــــدعي وذلـــــــــك بالتنـــــــــازل عنهـــــــــا أو 

  . بالتقادم املسقط

  .آثار الدعوى المدنية: الفرع األول

إن النتــــــــائج املرجــــــــوة مــــــــن الــــــــدعوى الــــــــيت يرفعهــــــــا املــــــــدعي هــــــــي أن يــــــــتم احلكــــــــم علــــــــى منــــــــدوب 

حلســـــــابات بتعـــــــويض الضـــــــرر الـــــــذي تســـــــبب يف إحداثـــــــه، ويف حـــــــال مـــــــا مل يـــــــتم احلكـــــــم علـــــــى منـــــــدوب ا

ـــــه ميكـــــن هلـــــذا األخـــــري الرجـــــوع علـــــى املـــــدعي بـــــالتعويض عـــــن الضـــــرر املـــــادي أو املعنـــــوي  احلســـــابات، فإن

  .الذي ميكن أن يلحق من جراء مباشرة الدعوى الكيدية ضده

  .عويض األضرارفي حالة الحكم على مندوب الحسابات بت: أوال

ـــــــت أن خطـــــــأ  ـــــــدوب احلســـــــابات يف دعـــــــوى املســـــــؤولية املرفوعـــــــة ضـــــــده إذا ثب ـــــــى من إن احلكـــــــم عل

هـــــــذا األخـــــــري تســـــــبب يف ضـــــــرر موجـــــــب للتعـــــــويض، وال ميكـــــــن أن يكـــــــون هـــــــذا احلكـــــــم إال بـــــــالتعويض 

  .املايل، فال ميكن أن يكون عينيا

لعــــــــب شــــــــركات وهــــــــذا التعــــــــويض ميكــــــــن أن يكــــــــون شخصــــــــيا أو بالتضــــــــامن ، كمــــــــا ميكــــــــن أن ت

التــــــأمني فيــــــه دورا هامــــــا مبوجــــــب عقــــــد التــــــأمني مــــــن املســــــؤولية الــــــذي ألــــــزم القــــــانون منــــــدوب احلســــــابات 

  .باكتتابه
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 .التعويض الشخصي أو بالتضامن -1

يلتـــــــــــزم منـــــــــــدوب احلســـــــــــابات بـــــــــــالتعويض الشخصـــــــــــي عـــــــــــن األضـــــــــــرار الناجتـــــــــــة  عـــــــــــن أخطائـــــــــــه 

واخلبــــــري احملاســــــب الــــــذين يقــــــوم ، أو عــــــن أخطــــــاء األشــــــخاص املســــــؤول عــــــنهم كاملســــــاعدين 1الشخصــــــية

  .2باختيارهم بنفسه ملساعدته على القيام مبهامه

وهــــــذا ال  ينفــــــي أنــــــه ميكــــــن احلكــــــم علــــــى منــــــدوب احلســــــابات بالتضــــــامن   مــــــع بــــــاقي املســــــؤولني 

ـــــدويب  ـــــه من ـــــذي تســـــبب في ـــــد اجلـــــزء ال ـــــز أو حتدي ـــــك إذا كـــــان مـــــن غـــــري املمكـــــن متيي بإصـــــالح الضـــــرر، وذل

.                                                                      3إحداث الضرر الواجب التعويضاحلسابات عن خطأ غريه يف 

 .دور التأمين من المسؤولية  -2

ـــــص املـــــادة  ـــــة مبوجـــــب ن ـــــأمني مـــــن املســـــؤولية املدني ـــــزم بالت ـــــدوب احلســـــابات مل ـــــا أن من  75لقـــــد رأين

ــــــك ــــــة، وذل بالتــــــأمني مــــــن األخطــــــار املرتبطــــــة مبمارســــــة مهنــــــتهم، وهــــــو التــــــزام  مــــــن القــــــانون املــــــنظم للمهن

موجــــــب بقــــــوة القــــــانون  واألكيــــــد أن التــــــأمني يلعــــــب دورا مهمــــــا يف التخفيــــــف مــــــن نتــــــائج احلكــــــم علــــــى 

منــــــدويب حلســــــابات باملســــــؤولية املدنيــــــة، وذلــــــك يف حــــــدود العقــــــد الــــــذي أبرمــــــه مــــــع شــــــركة التــــــأمني، فــــــإن 

ــــــأمني غــــــري  غطــــــى مبلــــــغ التــــــأمني مبلــــــغ التعــــــويض   ــــــا، وإن كــــــان مبلــــــغ الت ــــــة ذمــــــة املنــــــدوب ائي كــــــامال برئ

  .كاف، فإنه على مندوب احلسابات تكملة مبلغ التعويض طبقا لألحكام العامة

  .في حال عدم الحكم على مندوبي الحسابات: ثانيا   

إن املســــــــؤولية الشخصـــــــــية ملنـــــــــدوب احلســـــــــابات تقتضـــــــــي إثبــــــــات اخلطـــــــــأ املنســـــــــوب إليـــــــــه، وكـــــــــذا 

ـــــذي حلـــــق املضـــــرورإثبـــــات عال ـــــة هلـــــذا . قـــــة الســـــببية بـــــني اخلطـــــأ والضـــــرر ال فـــــإذا مل تثبـــــت املســـــؤولية املدني

  األخري، ال ميكن احلكم بالتعويض، ويف هذه احلالة إذا طلب مندوب احلسابات املاثل أمام

                                                           

  .من القانون املدين اجلزائري 124طبقا لنص املادة -  1

 
  .58، ص  الغري خطأإحالة إىل  -  2

3- Joël Monéger, et Thierry Granier, op.cit, n°630. 
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ـــــــالتعويض   ـــــــذي حلقـــــــه كمهـــــــين، 1القضـــــــاء الرجـــــــوع علـــــــى املـــــــدعي ب ـــــــوي ال عـــــــن الضـــــــرر املـــــــادي، أو املعن

مكــــــرر مــــــن القــــــانون املــــــدين اجلزائــــــري، ألن املــــــدعي بقيامــــــه باإلدعــــــاء  124نــــــص املــــــادة وذلــــــك مبوجــــــب 

فــــــردا علــــــى هــــــذا . علــــــى منــــــدوب احلســــــابات يكــــــون قــــــد اســــــتغل حقــــــه يف التقاضــــــي إلحلاقــــــه الضــــــرر بــــــه

، أن يقــــــوم املـــــدعي بتعويضــــــه عــــــن يطلـــــب مــــــن اجلهــــــة القضـــــائية املختصــــــة التعســـــف ميكــــــن للمنــــــدوب أن

  .إن كانت أضرارا مادية أو معنوية األضرار اليت أحلقه ا

  .انقضاء الدعوى المدنية: الفرع الثاني  

إن دعــــــوى املســــــؤولية ضــــــد منــــــدويب احلســــــابات تنقضــــــي إمــــــا بــــــالطريق القــــــانوين، أي بالتقــــــادم، أو 

  .إذا تنازل أصحاب احلق فيها عنها

ق إن مباشــــــرة الــــــدعوى منوطــــــة بأصــــــحاب احلــــــق الــــــذي حتميــــــه الــــــدعوى   ويف مــــــا عــــــدى الشـــــــ  

ــــــازل عنهــــــا، وهــــــذا  ــــــدعوى، احلــــــق يف التن ــــــه احلــــــق يف مباشــــــرة ال ــــــق بالنظــــــام العــــــام، فلمــــــن ل ــــــائي املتعل اجلن

ـــاء للـــــدعوى وهـــــذا طبقـــــا للقواعـــــد  التنـــــازل وإن كـــــان بعـــــد مباشـــــرة الفصـــــل فيهـــــا أمـــــام القضـــــاء، يعـــــد انقضــ

  .2العامة

ــــــــازل الشــــــــركة عــــــــن حقهــــــــا دا عــــــــن خطــــــــئهم يف إعــــــــدا يف متابعــــــــة  منــــــــدويب احلســــــــابات ولكــــــــن تن

التقـــــــارير ومصـــــــادقتها عليـــــــه بـــــــالرغم مـــــــن ذلـــــــك، ال يعـــــــين بالضـــــــرورة ســـــــقوط  حـــــــق املســـــــامهني فيهـــــــا، أو 

  .3الغري املتعامل معها يف ممارسة الدعوى ضد هذا األخري

أمــــــــا الصــــــــورة الثانيــــــــة النقضــــــــاء دعــــــــوى املســــــــؤولية ضــــــــد منــــــــدوب احلســــــــابات هــــــــو تقــــــــادم هــــــــذه 

ــــــإن القــــــانون املــــــنظم للمهنــــــة مل يتطــــــرق إىل أحكــــــام تقــــــادم  األخــــــرية، وبرجوعنــــــا إىل القــــــانون اجلزائــــــري، ف

                                              الدعوى املدنية املرفوعة ضد مندويب احلسابات وكذلك األمر بالنسبة للقانون التجاري، 

  

                                                           

1- Art  700 de code de procédures civiles français. 
2- Yves Guyon et Georges Coquereau, op.cit. p290.  
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ـــــــــاول صـــــــــراحة مـــــــــدة التقـــــــــادم كمـــــــــا هـــــــــو األمـــــــــر يف دعـــــــــوى املســـــــــؤولية ضـــــــــد     القـــــــــائمنيفاملشـــــــــرع مل يتن

  .1باإلدارة

ســـــــنوات مـــــــن يـــــــوم ) 3(ميكـــــــن تطبيـــــــق األحكـــــــام املطبقـــــــة علـــــــى القـــــــائمني بـــــــاإلدارة وهـــــــي ثـــــــالث 

وقـــــوع اخلطـــــأ ، أو مـــــن تـــــاريخ الكشـــــف عنـــــه، مـــــىت كـــــان هـــــذا اخلطـــــأ خفيـــــا ســـــواء كانـــــت هـــــذه الـــــدعوى 

دنيـــــة فرديــــة أو مجاعيـــــة، علــــى خـــــالف ذلــــك فـــــإن املشـــــرع الفرنســــي قـــــد تنــــاول أحكـــــام تقــــادم الـــــدعوى امل

ــــــة  24مــــــن قــــــانون  235املرفوعــــــة ضــــــد منــــــدويب احلســــــابات، مبوجــــــب نــــــص املــــــادة  املتعلــــــق  1966جويلي

مـــــن نفـــــس القــــــانون، وهـــــي املــــــادة  247بالشـــــركات التجاريـــــة، والــــــيت حتيـــــل مـــــدة التقــــــادم إىل نـــــص املــــــادة 

  .2اليت حتكم مدة تقادم الدعوى املدنية املرفوعة ضد املسريين

 يبـــــــدأ فيهـــــــا حســـــــاب مـــــــدة التقـــــــادم، فـــــــإن القضـــــــاء الفرنســـــــي يف أمـــــــا عـــــــن تقـــــــدير اللحظـــــــة الـــــــيت 

، وحـــــددوا حلظـــــة بـــــدأ حســـــابات املـــــدة مـــــن 3بـــــادئ األمـــــر كـــــان حيـــــث عـــــن صـــــفة أن اخلطـــــأ يكـــــون خمفيـــــا

  .يوم اكتشاف املدعي خلطأ مندوب احلسابات

ـــــر اخلـــــربة   ـــــت وقوعـــــه،وذلك مـــــن خـــــالل تقـــــدمي تقري ـــــب أن املـــــدعي يعلـــــم خبطـــــأ املنـــــدوب وق والغال

م صــــــحة احلســـــابات، وختلــــــف املنــــــدوب عـــــن اإلتيــــــان مبهامــــــه، وبالتـــــايل تبــــــدأ مــــــدة التقــــــادم يف حـــــول عــــــد

ــــم املــــدعي  ــــاريخ عل ــــذهب قضــــاة احلكــــم يف فرنســــا إىل أن ت ــــوم وقــــوع الفعــــل الضــــار، وي ــــة مــــن ي هــــذه احلال

  .4فعليا بالفعل الضار هو اليوم الذي تتم فيه قراءة تقرير اخلربة

ب علـــــى هـــــذا األخـــــري أي منـــــدوب احلســـــابات أن يثبـــــت وللقـــــول بـــــأن الـــــدعوى قـــــد تقادمـــــت جيـــــ 

  .5سنوات قبل رفع الدعوى) 3(أن املدعى كان يعلم باخلطأ ملدة ال تقل عن ثالث 

                                                           

  .من القانون التجاري اجلزائري 26مكرر 715نص املادة  -  1
  .ب احلساباتأما يف القانون املصري فإن مدة التقادم سنة من تاريخ انعقاد اجلمعية العامة اليت تلي فيها تقرير مندو  -  2

  .287كمال طه، مرجع سابق، ص : ينظر
3- Cass. Com, 17 déc. 2002, obs Jean-Pascal Chazal, et  Yves Reinhard, RTD.com, 

2003, p 330. 
4- Frédéric Masquelier, et autres, op, cit, p 120. 
5- Bruno Dondero, op, cit, p 123. 
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ــــــه يبــــــدأ  ــــــه، فإن ــــــى أخطائ ــــــة منــــــدوب احلســــــابات إخفــــــاء احلقــــــائق والتســــــرت  عل أمــــــا يف حــــــال حماول

ـــــــدوب احلســـــــابات  قـــــــد أخفـــــــى اخلطـــــــأ احتســـــــاب مـــــــدة التقـــــــادم، يشـــــــرتط قضـــــــاة احلكـــــــم، أن يكـــــــون من

املتعلــــــق باألفعــــــال املرتبطــــــة مبهامــــــه، وال ميكــــــن أن يرتتـــــــب علــــــى إمهــــــال بســــــيط أو بعــــــض التجـــــــاوزات يف 

ــــــــاء عــــــــدم صــــــــحة احلســــــــابات . احلســــــــابات ــــــــإرادة املنــــــــدوب خــــــــالل تقــــــــاريره إخف أو أن تكــــــــون مقرتنــــــــة ب

  .1وصدقها، اليت علم ا

ديســــــــمرب  17ادر بتــــــــاريخ وهــــــــو مــــــــا ذهبــــــــت إليــــــــه حمكمــــــــة الــــــــنقض الفرنســــــــية يف قــــــــرار هلــــــــا الصــــــــ

، حيـــــث وافقـــــت فيـــــه علـــــى قـــــرار الـــــس القضـــــائي الـــــذي قضـــــى بـــــأن عـــــدم كفايـــــة العنايـــــة واملراقبـــــة 2002

الـــــــيت يؤتيهـــــــا منـــــــدوبو احلســـــــابات إذا مـــــــا وصـــــــلت إىل حـــــــد اعتـــــــربت فيـــــــه خطـــــــأ يثـــــــري املســـــــؤولية املدنيـــــــة 

وي علــــــى إرادة املنــــــدوب ملنــــــدويب احلســــــابات، وهــــــي إمهــــــاالت ال ميكــــــن أن تعتــــــرب بإخفــــــاء أو تســــــرت ينطــــــ

  . 2إخفاء األفعال اليت كان يعلم ا من خالل املصادقة على احلسابات

ـــــــالس والتســـــــوية  ـــــــة أي اإلف ـــــــنقض الفرنســـــــية أن مباشـــــــرة إجـــــــراءات مجاعي وقـــــــد أكـــــــدت حمكمـــــــة ال

ـــــــر علـــــــى مـــــــدة التقـــــــادم ـــــــوم اكتشـــــــاف خطـــــــأ 3القضـــــــائية، ال حيـــــــدث أي أث ـــــــدأ مـــــــن ي ، فمـــــــدة التقـــــــادم تب

  .4املندوب

  بدأ احتساب مدة التقادم، لكن ما هي هذه املدة ؟ هذا عن

ــــــدويب  ــــــة املرفوعــــــة ضــــــد من ــــــه الفقــــــه فــــــإن مــــــدة تقــــــادم دعــــــوى املســــــؤولية املدني طبقــــــا ملــــــا ذهــــــب إلي

كمــــــــا هــــــــو األمــــــــر بالنســــــــبة للقــــــــائمني    "triennale prescription" ســــــــنوات) 3(احلســــــــابات هــــــــي ثــــــــالث 

ـــــت إليـــــه نـــــص املـــــادة  ـــــدأ العـــــام، مـــــن ا 235بـــــاإلدارة، وهـــــو مـــــا أحال لقـــــانون التجـــــاري الفرنســـــي، وهـــــو املب

فـــــإن التقـــــادم الـــــذي ختضـــــع ) عقديـــــة أو قانونيـــــة( أيـــــا كانـــــت طبيعـــــة املهمـــــة الـــــيت رفعـــــت الـــــدعوى بشـــــأا 

  .سنوات) 3(له دعوى املسؤولية ضد مندويب احلسابات هو مبرور ثالث

                                                           

1- Cass.Com, 15sept, 2009. n° 08-18,876. Obs, Thierry Granier, Rev. Sociétés, 2010, p 

109. 
2- Cass.com. 17déc, 2002. n° 99-21.553. obs, Merle, Rev. Sociétés, 2003, p 297. 
3- Didier Ponracchia, et autres, op.cit,  n° 677. 
4- Thierry Granier, commissaire aux comptes, Rev, sociétés, 2010, p 910. 
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ــــــدويب ا ــــــة ملن حلســــــابات للتقــــــادم وبصــــــورة جــــــد اســــــتثنائية ميكــــــن أن ختضــــــع دعــــــوى املســــــؤولية املدني

ســــــنوات ، وذلــــــك يف حــــــال مــــــا إذا كــــــان الضــــــرر الــــــذي طالــــــب املــــــدعي ) 10(العشــــــري أي مبــــــرور عشــــــر

بــــالتعويض عليــــه، نــــاتج عــــن التعــــديل غــــري النظــــامي للقــــانون األساســــي للشــــركة، وهــــو مــــا جــــاء بــــه نــــص 

  .من القانون التجاري الفرنسي L210-8املادة 

ه جرميــــــة، فالتقــــــادم يف هــــــذه احلالــــــة يكــــــون مبــــــرور وكــــــذا يف حــــــال مــــــا إذا كــــــان وصــــــف الفعــــــل بأنــــــ

ســـــــنوات إىل ) 3(ومـــــــن القضـــــــاة مـــــــن يـــــــذهب إىل أن مـــــــدة التقـــــــادم مـــــــن ثـــــــالث . 1ســـــــنوات) 10(عشـــــــر

  .2سنة ) 15(مخسة عشرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1- Art, L 225-254 de code de commerce français  
2- C.A. Bourges, 21 Août, 2001. Cité par, Didier Poracchia et autres, op.cit, n° 669. 
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  . آثار المسؤولية الجزائية: المبحث الثاني

دعــــــواه املدنيـــــة ســــــواء  إن ضـــــحية اجلـــــرائم الــــــيت يرتكبهـــــا منــــــدوبو احلســـــابات، لـــــه احلــــــق يف مباشـــــرة

ـــــة أمـــــام  ـــــدعوى اجلنائي ـــــة لل ـــــة بالتبعي أمـــــام القضـــــاء املـــــدين وهـــــو األصـــــل العـــــام ، أو أن يباشـــــر دعـــــوى مدني

  .القضاء اجلنائي

 أمــــا عـــــن نتــــائج الـــــدعوى اجلزائيــــة فهـــــي العقوبــــات املقـــــررة قانونــــا لكـــــل جرميــــة و قـــــد متــــت اإلشـــــارة

يــــــد الشـــــخص املســــــؤول جنائيـــــا، خاصــــــة يف حــــــال ، وال يبقـــــى أمامنــــــا ســـــوى حتد1وليف الفصــــــل األ إليهـــــا

  .تعدد املندوبني أو يف حال تضامنهم، وكذا يف حال ممارسة املهنة يف ظل شخص معنوي

  .دعوى المسؤولية الجزائية: المطلب األول

كمــــــا هـــــــو احلـــــــال يف الـــــــدعوى املدنيـــــــة فـــــــإن أطـــــــراف الـــــــدعوى اجلزائيـــــــة هـــــــم املـــــــدعي، وميكـــــــن أن 

مهة، أو الشــــــركة نفســــــها أو دائــــــن الشــــــركة، أمــــــا عــــــن املــــــدعى عليــــــه فهــــــو يكــــــون املســــــاهم يف شــــــركة املســــــا

  .مندوب احلسابات إن كان فاعال أصليا، أو شريكا يف جرمية ما

  .المدعي: الفرع األول

لـــــيس للمـــــدعي بـــــاحلق املـــــدين بعـــــد حتريـــــك الـــــدعوى اجلنائيـــــة ســـــوى مباشـــــرة دعـــــواه املدنيـــــة فقـــــط، 

ــــــدعوى اجلنائ ــــــه مــــــن دور يف مباشــــــرة ال ــــــة ولــــــيس ل ــــــة، وإال أعتــــــرب خصــــــما علــــــى قــــــدم املســــــاواة مــــــع النياب ي

وبــــــذلك ال حيــــــق هلــــــذا األخــــــري أن يطلــــــب مــــــن احملكمــــــة توقيــــــع عقوبــــــة معينــــــة علــــــى املــــــتهم، إذ . 2العامــــــة

لـــــــيس لـــــــه ســـــــوى حـــــــق الطعـــــــن يف الشـــــــق املـــــــدين فقـــــــط دون الشـــــــق اجلنـــــــائي، حـــــــىت ولـــــــو كـــــــان احلكـــــــم 

ــــــــــؤثر علــــــــــى ــــــــــة ال ي ــــــــــدعوى املدني ــــــــــرك ال ــــــــــة بــــــــــالرباءة، كمــــــــــا أن ت ــــــــــدعوى اجلنائي         ألــــــــــا تتعلــــــــــق . ســــــــــري ال

  .حبماية حق اتمع

                                                           

  .وما يليها 77ؤولية اجلنائية ملندويب احلسابات، ص إحالة إىل املبحث الثاين من الفصل األول، املتعلق باملس -  1
 .438، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، ص 2001بد املنعم، أصول اإلجراءات اجلنائية، سليمان ع -  2
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ولكــــــي يتأســــــس املــــــدعي املــــــدين كطــــــرف يف الــــــدعوى اجلزائيــــــة ضــــــد منــــــدويب احلســــــابات البــــــد أن 

  .1يكون قد حلق ذا ضرر من جراء ارتكاب املندوب جلرمية معاقب عليها قانونا

  .الدائن: أوال

فيهـــــا الـــــدائن كطـــــرف مـــــدين    يف الـــــدعوى اجلزائيـــــة مـــــا  مـــــن أهـــــم اجلـــــرائم الـــــيت ميكـــــن أن يتأســـــس

  .يلي

 .جريمة عدم الكشف عن األفعال المجرمة لوكيل الجمهورية -1

ـــــدائن  ـــــذلك ال ميكـــــن لل ـــــق باملصـــــلحة العامـــــة وب إن جرميـــــة عـــــم الكشـــــف عـــــن األفعـــــال ارمـــــة تتعل

ــــــة خبصوصــــــها ــــــة بالتبعي ــــــنقض الفرنســــــية قضــــــت ب. أن يباشــــــر دعــــــواه املدني ــــــت لكــــــن حمكمــــــة ال ــــــه إذا أثب أن

الــــــدائن بــــــأن جرميــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن املخالفــــــات، الــــــيت تســــــببت لــــــه يف ضــــــرر ميكــــــن لــــــه أن يتأســــــس  

ـــــــالتعويض عمـــــــا حلقـــــــه مـــــــن خســـــــارة ـــــــك أن يثبـــــــت عـــــــدم  2كطـــــــرف مـــــــدين فيهـــــــا ويطالـــــــب ب ، ومثـــــــال ذل

كشــــــف منـــــــدوب احلســـــــابات عــــــن االختالســـــــات وعمليـــــــات النصـــــــب الــــــيت ارتكبهـــــــا القـــــــائمون بـــــــاإلدارة 

  .تسببت يف توقف الشركة عن دفع ديوا مما يلحق الضرر بدائنيها

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة - 2

منـــــــدويب  ذهـــــــب القضـــــــاء الفرنســـــــي إىل قبولـــــــه كطـــــــرف مـــــــدين يف دعـــــــوى املســـــــؤولية اجلزائيـــــــة ضـــــــد

احلســــابات ، ومثـــــال مـــــا جـــــاء بـــــه، قبـــــول البنـــــك كطـــــرف مـــــدين يف الـــــدعوى اجلزائيـــــة، والـــــذي حلقـــــه ضـــــرر 

نتيجـــــة املعلومـــــات الكاذبـــــة الـــــيت قـــــدمها عـــــن احلالـــــة املاليـــــة للشـــــركة ممـــــا ضـــــيع فرصـــــة علـــــى البنـــــك باختـــــاذ 

  .3إجراءاته لتقليص حجم األخطار املالية اليت أصابته

  

  

                                                           

1- Crim. 6 sept, 2000, n° 99-830001, Cité par Philippe Merle, op, cit, p 143 
2- Crim. 30 Oct. 1969, n°68-90,826, Cité par, Augustin robert, op, cit, p 232. 
3- Crim. 6  Sept. 2000, n° 99-83,001, obs, Philippe Merle,  Rep. Dr. Pénal, 2000. 
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 .التنافيجنحة عدم احترام حاالت  -3

وهذه اجلرمية ال ميكن أن ترتب أي أضرار لدائين الشركة، إال إذا استغلها املندوب يف إعطاء 

معلومات كاذبة، أو التصديق على حسابات غري صحيحة، وغري صادقة ، أو غريها من اجلرائم اليت ميكن 

  .أن تلحق ضررا بالدائن بصورة مباشرة وشخصية

 .جنحة إفشاء السر المهني -4

األمر يف جنحة إفشاء السر املهين، فال ميكن أن تلحق هذه األخرية أي ضرر شخصي أو  كذلك

  .مباشر بالدائن، وبالتايل ال ميكن أن يقبل كطرف مدين يف الدعوى اجلزائية املتعلقة ذه اجلرمية

 .مندوب الحسابات شريكا -5

ضد الشريك ترتبط بتلك إن القاعدة العامة لالشرتاك تقضي بأن قبول الدعوى املدنية املقامة 

فإن اشرتك املندوب يف جرمية تقدمي حسابات غري صحيحة، فهو مسؤول . املرفوعة ضد الفاعل األصلي

مدنيا عن األضرار اليت تسبب فيها مثال للبنك الذي علق منح امتيازاته على فحص احلسابات املصادق 

  .1عليها

  .المساهم: ثانيا

سس كطرف مدين يف الدعوى اجلزائية ضد مندوب احلسابات وبنفس املبدأ ميكن للمساهم أن يتأ

ومن اجلرائم اليت ميكن أن يتأسس فيها  . وذلك إذا ثبت أن هذا األخري قد أصابه ضرر شخصي ومباشر

  .كطرف مدين يف الدعاوى احملركة بصددها ما يلي

 .جنحة عدم الكشف عن المخالفات -1

موافقة يف ذلك على قرار غرفة االام اليت  2001ماي  22يف قرار حمكمة النقض الصادر بتاريخ 

للمساهم يف الشركة  قضت بأن جنحة عدم الكشف عن املخالفات ال ميكن أن ترتب أي أضرار مباشرة

  .2املعنية، إال ضررا واحدا وهو يف حال ما أدت هذه املخالفات إىل ختفيض أسهمه يف الشركة

                                                           

1- Crim. 13 Fév. 1997, n°96-81,641, Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 232. 
2- Crim. 22 Mai, 2001, n° 01-80,120. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 233. 
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ــــــذكر أن االجتهــــــاد القضــــــاء الفرنســــــي ف يمــــــا يتعلــــــق بالتعســــــف    يف اســــــتعمال أمــــــوال واجلــــــدير بال

الشــــركة، فـــــإن املســـــاهم ال يكــــون لـــــه احلـــــق برفـــــع الــــدعوى لضـــــياع قيمـــــة الســــندات ألن هـــــذا يرتـــــب ضـــــررا 

  .1متعلقا بالشركة نفسها وال يرتب ضررا خاصا باملساهم فيها

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة -2

إىل إمكانيـــــــــة تأســـــــــيس املســـــــــاهم  ويف هـــــــــذه احلالـــــــــة مل يتطـــــــــرق القضـــــــــاء الفرنســـــــــي بوجـــــــــه الثقـــــــــة  

كطـــــــرف مـــــــدين يف دعـــــــوى املســـــــؤولية اجلزائيـــــــة ضـــــــد منـــــــدويب احلســـــــابات عـــــــن جرميـــــــة تقـــــــدمي معلومـــــــات  

 .كاذبة

 .مندوب الحسابات شريك -3

للمســـــاهم احلــــــق يف دعــــــوى املســــــؤولية اجلزائيــــــة، التأســــــيس كطــــــرف مــــــدين ضــــــد القــــــائمني بــــــاإلدارة 

تأكيـــــد معلومـــــات مـــــزورة أو مضـــــللة، وبالتـــــايل ميكـــــن املتـــــابعني جبرميـــــة تقـــــدمي حســـــابات غـــــري صـــــحيحة،أو 

  .2له أن يباشر دعواه ضد مندوب احلسابات الذي شارك يف هذه اجلنحة

  

  .الشركة: ثالثا

إن شــــــــركة املســــــــامهة باعتبارهــــــــا اجلهــــــــة حمــــــــل املراقبــــــــة، تكــــــــون هلــــــــا عالقــــــــة مباشــــــــرة بكــــــــل أفعــــــــال 

لــــــــدعاوى اجلنائيــــــــة الــــــــيت ميكــــــــن ومــــــــن ا. وتصــــــــرفات منــــــــدوب احلســــــــابات، إن كانــــــــت إجيابيــــــــة أو ســــــــلبية

  .للشركة التأسيس فيها كطرف مدين ما يلي

 .جنحة عدم كشف المخالفات -1

ميكـــــــن للشـــــــركة أن تكـــــــون الطـــــــرف املـــــــدين يف دعـــــــوى املســـــــؤولية اجلزائيـــــــة املرفوعـــــــة ضـــــــد منـــــــدوب 

، حيـــــــث ميكـــــــن 3احلســـــــابات بتهمـــــــة عـــــــدم كشـــــــف املخالفـــــــات، وهـــــــذا مـــــــا جـــــــاء بـــــــه القضـــــــاء الفرنســـــــي

  .ملندوب بالتعويض عن األضرار اليت حلقت ا جراء ارتكابه هلذه اجلرميةللشركة متابعة ا

                                                           

1- Augustin Robert , op,cit, p 234. 
2- Crim. 29 Nov, 2000, n° 99-80,324. Rev, sociétés, 2001, p 380. 
3- C.A. Lyon, 4 Fév. 1998, pourvoi rejeté par, Crim, 15 Sept, 1999, n° 98-81,855, Rev, 

Sociétés, 2000, p 353. 
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 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة -2

حيكـــــم علــــــى منــــــدوب احلســـــابات يف هــــــذه احلالــــــة بـــــالتعويض علــــــى اخلســــــائر الـــــيت حلقــــــت الشــــــركة 

ـــات منافيـــــة للواقـــــع وهـــــذا احلكـــــم ينطـــــق بـــــه قضـــــاة احلكـــــم يف الـــــدعوى  مـــــن جـــــراء تقدميـــــه وتأكيـــــده ملعلومــ

ـــــــة تأســـــــس الشـــــــركة كطـــــــرف مـــــــدين يف دعـــــــوى املســـــــؤولية  اجلزائيـــــــة، ولكـــــــن مل يفصـــــــل القضـــــــاء يف إمكاني

ــــــــدوب احلســــــــابات بتهمــــــــة االختالســــــــات الــــــــيت متــــــــت مبســــــــاعدة املعلومــــــــات الكاذبــــــــة  ــــــــة ضــــــــد من اجلزائي

  .املقدمة من طرفه

 .جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة مندوب الحسابات -3

يـــــــة و اجلهويــــــــة يقبـــــــل تأسيســـــــها كطـــــــرف مـــــــدين يف دعــــــــوى ممـــــــا ال جـــــــدل فيـــــــه أن املنظمـــــــة الوطن

املســـــؤولية اجلزائيـــــة املرفوعــــــة ضـــــد منـــــدويب احلســــــابات    يف حالـــــة مــــــا مـــــارس هـــــذا األخــــــري املهنـــــة بصــــــفة 

مــــــن قــــــانون التجــــــارة الفرنســــــي، بصــــــفتها متثــــــل املهنــــــة  R821-30وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه املــــــادة . غــــــري شــــــرعية

ـــــة ـــــة و املادي ـــــى مصـــــاحلها املعنوي ـــــدافع عل ـــــل هـــــذا احلكـــــم ال يف . 1وت ـــــري ملث يف حـــــني مل يشـــــر املشـــــرع اجلزائ

  .القانون التجاري وال القانون املنظم للمهنة

  لكن هل ميكن أن يتأسس الغري كطرف مدين يف مثل هذه الدعوى؟

إن ممارســـــــة املهنـــــــة بصـــــــفة غـــــــري شـــــــرعية جيعـــــــل مـــــــن املـــــــداوالت والتصـــــــرفات الـــــــيت جتريهـــــــا الشـــــــركة 

، وهـــــذا مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤدي 2اقبـــــة منـــــدوب احلســـــابات غـــــري الشـــــرعي باطلـــــةباالســـــتناد علـــــى تقـــــارير، ومر 

  .إىل خسائر ال بأس ا للشركة وذا ميكن قبول الشركة كطرف مدين يف الدعوى

 .جنحة انتهاك السر المهني -4

ــــــــذي ميكــــــــن أن يكــــــــون الطــــــــرف املــــــــدين يف الــــــــدعوى املتعلقــــــــة ــــــــذه اجلنحــــــــة هــــــــو  إن الوحيــــــــد ال

، وبالتـــــــايل ال 3ذه احلالـــــــة الشـــــــركة الـــــــيت يراقبهـــــــا منـــــــدوب احلســـــــاباتصـــــــاحب الســـــــر نفســـــــه، وهـــــــو يف هـــــــ

  .ميكن أن يقبل الغري كطرف مدين يف الدعوى

  

   
                                                           

1- Art. R821-30 de code de commerce français.  
2-  Art. L 820-3-1, al 1, de code de commerce Français. 
3- Crim. 24 Juin, 2001, n° 01-80,546. 
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  .مندوب الحسابات شريك -5

إذا مـــــــــا اشــــــــــرتك منــــــــــدوب احلســــــــــابات يف جرميــــــــــة تقــــــــــدمي حســــــــــابات غــــــــــري صــــــــــحيحة، أو نشــــــــــر 

. جهــــــة هـــــــذا األخـــــــريمعلومــــــات غـــــــري صــــــحيحة، فـــــــإن للشــــــركة أن تباشـــــــر دعـــــــوى مدنيــــــة بالتبعيـــــــة يف موا

حيــــــث ذهـــــــب القضــــــاء إىل ضـــــــرورة تعويضــــــه للشـــــــركة عـــــــن األضــــــرار الـــــــيت تســــــبب هلـــــــا فيهــــــا مـــــــن جـــــــراء 

  .1اشرتاكه يف جنحة تقدمي ميزانية غري مطابقة للحقيقة ألن تصرفه أدى إىل توزيع أرباح صورية

  

  .المدعى عليه: الفرع الثاني

ـــــه يف الـــــدعوى اجلزائيـــــة  ـــــدوب احلســـــابات كمـــــدعى علي ـــــدوب الـــــذي ارتكـــــب جـــــرائم إن من هـــــو املن

ـــــد تســـــببت بأضـــــرار للغـــــري، وميكـــــن أن تكـــــون هـــــذه اجلـــــرائم متـــــيس بالنظـــــام العـــــام كمـــــا ميكـــــن أن متـــــس  ق

ــــــــايل ميكــــــــن لألطــــــــراف املتضــــــــررة أن تباشــــــــر دعواهــــــــا ضــــــــد هــــــــذا  املصــــــــاحل الشخصــــــــية لألشــــــــخاص وبالت

  .األخري إن كان شخصا طبيعيا أو معنويا

  .يمندوب الحسابات شخص طبيع: أوال

طبقـــــا للقواعـــــد العامـــــة فـــــإن منـــــدوب احلســـــابات قـــــد يرتكـــــب الفعـــــل اـــــرم بنفســـــه فيكـــــون بـــــذلك 

فـــــــاعال أصـــــــليا أو أن يشـــــــرتك يف جـــــــرائم يؤتيهـــــــا الغـــــــري فيكـــــــون شـــــــريكا، وســـــــنحاول فيمـــــــا يلـــــــي توضـــــــيح 

ذلـــــك مـــــن خـــــالل اســـــتعراض منـــــاذج عـــــن اجلـــــرائم الـــــيت ميكـــــن أن يؤتيهـــــا بصـــــفته فـــــاعال أصـــــليا أو بصـــــفته 

  .شريكا

 .عال أصليافا -1

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة، وعدم الكشف عن المخالفات -  أ

يعاقـــــــــب : "مـــــــــن القـــــــــانون التجـــــــــاري اجلزائـــــــــري علـــــــــى أنـــــــــه 830لقـــــــــد جـــــــــاء يف نـــــــــص املـــــــــادة 

دج ، أو بإحـــــــدى 500000دج   إىل 20000ســـــــنوات وبغرامـــــــة مـــــــن ) 5(بالســـــــجن مـــــــن ســـــــنة إىل مخـــــــس

             معلومات كاذبة، أو هاتني العقوبتني فقط، كل مندوب حسابات يتعمد إعطاء 

  

                                                           

1- C.A. Nancy, 23 Oct. 1975. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 238. 
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تأكيــــــدها عــــــن  حالــــــة الشــــــركة، أو مــــــن مل يكشــــــف إىل وكيــــــل الدولــــــة عــــــن الوقــــــائع اإلجراميــــــة الــــــيت علــــــم 

  .فمندوب احلسابات يف هذه احلالة يتابع  جزائيا عن ارتكابه هلذه اجلرائم". ا

يعاقـــــــب عــــــــن  منــــــــه L820-7واجلـــــــدير بالـــــــذكر أن القــــــــانون التجـــــــاري الفرنســــــــي يف نـــــــص املـــــــادة 

personne" "toutهــــــذه اجلرميـــــــة كـــــــل شــــــخص 
كـــــــل " و أعيـــــــب علـــــــى هـــــــذا الــــــنص إليـــــــراده مصـــــــطلح 1 

 comptes" auxألنـــــــــــــــه مـــــــــــــــن املفـــــــــــــــروض أن يســـــــــــــــتعمل مصـــــــــــــــطلح منـــــــــــــــدوب احلســـــــــــــــابات " شـــــــــــــــخص

"commissaire  ـــــــذا الــــــــنص، ودلــــــــيلهم يف ذلــــــــك هـــــــو أن الــــــــنص يعاقــــــــب علــــــــى ألنـــــــه الشــــــــخص املعــــــــين

 "il"علــــــى عــــــاتق منــــــدويب احلســــــابات، ال علــــــى ســــــواهم كمــــــا أن الضــــــمري اإلخــــــالل بااللتزامــــــات امللقــــــاة 

  .2الذي جاء يف اية النص يعود على مندوب احلسابات

أمـــــــا عـــــــن املســـــــاعدين وخبـــــــري احلســـــــابات الـــــــذين تـــــــتم االســـــــتعانة ـــــــم يف ممارســـــــة املهـــــــام، حتـــــــت 

ـــــيت يرتكبهـــــا املنـــــدوب وبالتـــــايل ـــة ال  ال ميكـــــن متـــــابعتهم عمـــــا مســـــؤوليته، ال يتحملـــــون نتـــــائج األفعـــــال ارمــ

علـــــــى التقــــــارير وال ميكـــــــن متـــــــابعتهم عــــــن جنحـــــــة تأكيـــــــد  املنـــــــدوب مــــــن جـــــــرائم، فهـــــــم ال يوقعــــــونيؤتيــــــه 

  .معلومات كاذبة واملبدأ هو شخصية العقوبة، فال يتابع الغري عما يؤتيه الفاعل األصلي

  .جنحة عدم احترام حاالت التنافي    -ب

ــــــه يف جرميــــــة امل ــــــدوب احلســــــابات، هــــــو إن الشــــــخص املــــــدعى علي مارســــــة غــــــري الشــــــرعية ملهنــــــة من

ذات الشــــــخص الــــــذي ميـــــــارس املهنــــــة بـــــــدون أن يكــــــون مســـــــجال يف اجلــــــدول أو أن يكـــــــون ممنوعــــــا عليـــــــه 

  .قانونا ممارستها

وإذا كانـــــــت املهنـــــــة متـــــــارس مـــــــن قبـــــــل شـــــــركة حمافظـــــــة حســـــــابات، فـــــــإن الشـــــــريك الـــــــذي يوقـــــــع 

     مـــــــــن يتـــــــــابع جزائيــــــــا علـــــــــى ممارســـــــــته للمهنـــــــــة علــــــــى التقـــــــــارير ويراقـــــــــب حســــــــابات شـــــــــركة املســـــــــامهة هــــــــو 

                                                           

1- Art. L820-17 de code de commerce français: " le fait pour toute personne, de donner 

ou confirmer soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de 

commissaire aux comptes, des informations mensongères  sur la situation de la personne 

morale ou de ne pas révéler au procureur de la république les faits délictueux dont il a eu 

connaissance" 
2- Augustin Robert, op, cit, p 239. 
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بــــــالرغم مــــــن أنــــــه غــــــري مســــــجل يف اجلــــــدول، أو أنــــــه ممنــــــوع  مــــــن ممارســــــتها ألســــــباب قانونيــــــة كــــــالعزل، أو 

  .1الشطب، أو التوقيف املؤقت لتسجيله، أو أن تتوافر فيه إحدى حاالت التنايف

 .جنحة انتهاك السر المهني  -ج 

ات قــــــــام بــــــــالبوح أو اإلعــــــــالن عــــــــن فعــــــــل، أو عقــــــــد أو يف هــــــــذه احلالــــــــة كــــــــل منــــــــدوب حســــــــاب 

ـــــام امـــــه، يتـــــابع جزائيـــــا ، عـــــن القيـــــام بإفشـــــاء أســـــرار 2املعلومـــــات الـــــيت ميكـــــن أن يطلـــــع عليهـــــا نتيجـــــة القي

 .الشركة حمل املراقبة

لكــــــــــن مــــــــــاذا عــــــــــن املســــــــــاعدين واخلبــــــــــري احملاســــــــــب الــــــــــذي ميكــــــــــن أن يســــــــــتعني ــــــــــم منــــــــــدوب 

  أن يتابعوا جزائيا عن إفشاء أسرار الشركة؟احلسابات للقيام مبهامه؟ هل ميكن 

الفقــــــــــه الفرنســــــــــي وبأغلبيتـــــــــــه ذهــــــــــب إىل أن اإلجابـــــــــــة ســــــــــلبية، مبعــــــــــىن أنـــــــــــه ال ميكــــــــــن متابعـــــــــــة 

مــــــن القــــــانون  L820-5املســــــاعدين واخلبــــــري احملاســــــب ــــــذه التهمــــــة ، وحجــــــتهم يف ذلــــــك أن نــــــص املــــــادة 

مـــــن قـــــانون العقوبـــــات الفرنســـــي، مل  L226-13التجـــــاري الفرنســـــي، والـــــيت حتيـــــل إىل أحكـــــام نـــــص املـــــادة 

ـــــات جـــــاء علـــــى وجـــــه . تتطـــــرق إال إىل منـــــدوب احلســـــابات ـــــانون العقوب ـــــأن نـــــص ق ورد علـــــى هـــــذا الـــــرأي ب

أي كـــــــل شـــــــخص ميـــــــارس مهنـــــــة، أو  personnes" "toutالعمـــــــوم، حبيـــــــث وظـــــــف فيـــــــه املشـــــــرع مصـــــــطلح

ـــــــــص املـــــــــادة   نون التجـــــــــاري مـــــــــن القـــــــــا L822-15وظيفـــــــــة بصـــــــــورة دائمـــــــــة، أو مؤقتـــــــــة، إضـــــــــافة إىل أن ن

الفرنســــــي، أوجــــــب علــــــى املســــــاعدين، واخلبــــــري احملاســــــب احملافظــــــة علــــــى الســــــر املهــــــين  مــــــن خــــــالل عــــــدم 

  .3إفشاء املعلومات اليت أطلعوا عليها أثناء أداء مهامهم

فقــــــرة أخــــــرية  830و لــــــو رجعنــــــا إىل القــــــانون اجلزائــــــري، فنجــــــد نفــــــس اإلشــــــكال، فــــــنص املــــــادة   

تطبيــــــق أحكــــــام قــــــانون العقوبــــــات املتعلقــــــة بانتهــــــاك الســــــر املهــــــين علــــــى مــــــن القــــــانون التجــــــاري حتيــــــل إىل 

ـــــــدويب احلســـــــابات، ومل يتطـــــــرق إىل مســـــــاعديه، أو اخلبـــــــري احملاســـــــب، يف حـــــــني نـــــــص املـــــــادة  مـــــــن  301من

قــــــانون العقوبــــــات املتعلقــــــة جبــــــرائم إفشــــــاء األســــــرار، تعاقــــــب مجيــــــع األشــــــخاص املــــــؤمتنني حبكــــــم الواقــــــع،أو 

                  كمـــــــــــــــا. ئمـــــــــــــــة، أو املؤقتـــــــــــــــة علـــــــــــــــى أســـــــــــــــرار أدي ـــــــــــــــا إلـــــــــــــــيهم وأفشـــــــــــــــوهااملهنـــــــــــــــة، أو الوظيفـــــــــــــــة الدا

                                                           

 .من القانون املنظم للمهنة  70إىل  64نص املواد من  -  1
 .من القانون التجاري اجلزائري 830نص املادة  -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 140. 
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فقـــــــرة أخـــــــري مـــــــن القـــــــانون التجـــــــاري تلـــــــزم كـــــــال مـــــــن منـــــــدويب احلســـــــابات  13مكـــــــرر715أن نـــــــص املـــــــادة 

ومســــــاعديهم بــــــاحرتام ســــــر املهنــــــة، فيمــــــا خيــــــص األفعــــــال واملعلومــــــات الــــــيت اطلعــــــوا عليهــــــا حبكــــــم ممارســــــة 

  .املهنة

 .شريكا    -2

ـــــــيت يؤتيهـــــــا ر  ـــــريكا يف اجلـــــــرائم ال ـــــــدوب احلســـــــابات شــ ـــــــه ميكـــــــن أن يكـــــــون من ـــــــا فيمـــــــا ســـــــبق أن أين

  .القائمون باإلدارة، وبالتايل ميكن أن يتابع جزائيا بصفته شريكا، ومثال ذلك 

 .جنحة تأكيد معلومات كاذبة و جنحة عدم الكشف عن األفعال المجرمة    - أ

ـــــــه ميكـــــــن أن ـــــــاإلدارة باالشـــــــرتاك إىل  طبقـــــــا لالجتهـــــــاد القضـــــــائي الفرنســـــــي فإن ـــــــابع القـــــــائمون ب يت

ــــــــب منــــــــدوب احلســــــــابات الــــــــذي ميــــــــارس مهامــــــــه بصــــــــورة غــــــــري شــــــــرعية، إذا حرصــــــــوا علــــــــى تعيينــــــــه   جان

  .1كمندوب حلسابات الشركة مع علمهم بتوافر إحدى حاالت التنايف فيه

  .جنحة انتهاك السر المهني   -ب

ـــــق التحـــــريض، خ اصـــــة عـــــن طريـــــق تقـــــدمي مســـــاعدة و االشـــــرتاك يف هـــــذه اجلرميـــــة يكـــــون عـــــن طري

ــــــيت تكــــــون يف حــــــوزة منــــــدوب  مــــــن طــــــرف األشــــــخاص القــــــائمني بنشــــــر املعلومــــــات املتصــــــفة بالســــــرية  وال

  .2احلسابات حبكم ممارسة مهامه، فيتابعون جزائيا    عن توفري الوسائل الرتكاب اجلرمية

  .مندوب الحسابات شخص معنوي: ثانيا

ــــــــوي ميكــــــــن أ ــــــــدوب احلســــــــابات كشــــــــخص معن ــــــــال جمرمــــــــة بواســــــــطة أحــــــــد إن من ن يرتكــــــــب أفع

، وبــــــــذلك ميكــــــــن متابعــــــــة هــــــــذه األخــــــــرية جزائيــــــــا عــــــــن 3أجهزــــــــا، أو ممثليهــــــــا بامسهــــــــا وحلســــــــاا اخلــــــــاص

األفعـــــال ارمـــــة الـــــيت ارتكبـــــت بامسهـــــا، مبســـــاءلة ممثلهـــــا القـــــانوين، وهـــــو الشـــــخص الطبيعـــــي الـــــذي خيولـــــه 

                                        لطة متثيله، لكن اإلشكال يثار إذا القانون، أو القانون األساسي للشخص املعنوي بتفويضه س

  

                                                           

1-Salomon, les commissaires aux comptes et le droit pénal, Dr. Sociétés, avr. 2004, n°4, p 

7. 
2- Crim. 8 juin, 1999, n° 98-82.906. Cité par, Augustin Robert, op, cit, p 235. 
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مـــــا متـــــت متابعـــــة كـــــل مـــــن الشـــــخص املعنـــــوي ويف نفـــــس الوقـــــت املمثـــــل القـــــانوين لـــــه عـــــن نفـــــس األفعـــــال؟ 

  .هو ذاته الشخص القائم بالتسيري أو اإلدارةوذلك إذا كان املمثل القانوين 

مــــــن قــــــانون  3مكــــــرر65أجــــــاب املشــــــرع اجلزائــــــري عــــــن هــــــذا اإلشــــــكال مــــــن خــــــالل نــــــص املــــــادة 

العقوبـــــــات، وذلـــــــك بتـــــــويل القاضـــــــي بنـــــــاءا علـــــــى طلـــــــب مـــــــن النيابـــــــة العامـــــــة، بتعيـــــــني وكيـــــــل قضـــــــائي، أو 

ع، ألنـــــه يف وضـــــعية مماثلـــــة عضـــــو آخـــــر ينتمـــــي إىل الشـــــخص املعنـــــوي ـــــدف احملافظـــــة علـــــى حقـــــوق الـــــدفا 

  .1يكون هناك تعارض يف املصاحل بني الشخص الطبيعي واملعنوي

ويف ظـــــــــل غيـــــــــاب نصـــــــــوص تشـــــــــريعية أو تنظيميـــــــــة خاصـــــــــة متعلقـــــــــة بالعقوبـــــــــات املوقعـــــــــة علـــــــــى 

منــــدوب احلســـــابات كشـــــخص معنــــوي فـــــإن العقوبـــــات املطبقــــة علـــــى الشـــــخص املعنــــوي بصـــــفة عامـــــة مـــــن 

ملؤقـــــت، واحلـــــل النهـــــائي، ال ميكـــــن أن تطبـــــق علـــــى منـــــدوب احلســـــابات نشـــــر احلكـــــم، املصـــــادرة، الغلـــــق ا

شــــــخص معنــــــوي، إال أن الفقــــــه يف فرنســــــا يــــــذهب إىل إىل إمكانيــــــة توقيــــــع عقوبــــــة الغرامــــــة علــــــى منــــــدوب 

أضـــــــــعاف الغرامـــــــــة املفروضـــــــــة علـــــــــى ) 5(احلســـــــــابات شـــــــــخص معنـــــــــوي، وهـــــــــي طبقـــــــــا للقـــــــــانون مخســـــــــة 

مــــــن  1مكــــــرر 18مكــــــررو 18مبوجــــــب نــــــص املــــــادة  هــــــو مــــــا يقــــــره املشــــــرع اجلزائــــــري. 2الشــــــخص الطبيعــــــي

ــــة اجلــــنح و  ــــق علــــى الشــــخص املعنــــوي يف حال ــــات الــــيت تطب ــــيت جــــاء فيهــــا بــــأن العقوب ــــانون العقوبــــات وال ق

) 5(املخالفـــــــات هـــــــي الغرامـــــــة املقـــــــررة للشـــــــخص الطبيعـــــــي كحـــــــد أدىن، أمـــــــا احلـــــــد األقصـــــــى فهـــــــو مخســـــــة

  .يقا للردع اجلنائيأضعاف الغرامة املقررة دائما للشخص الطبيعي، وذلك حتق

مـــــــــن قـــــــــانون العقوبـــــــــات إىل أن قيـــــــــام 2-121وقـــــــــد ذهـــــــــب املشـــــــــرع الفرنســـــــــي يف نـــــــــص املـــــــــادة 

ــــــوي ال ينفــــــي مســــــؤولية األشــــــخاص الطبيعيــــــني الفــــــاعلني األصــــــليني أو  املســــــؤولية اجلنائيــــــة للشــــــخص املعن

  .املسامهني يف نفس اجلرائم

ــــــة للشــــــ خص املعنــــــوي بشــــــكل تضــــــامين مــــــع ويســــــتند الفقــــــه والقضــــــاء يف إقــــــرار املســــــؤولية اجلنائي

  الشـــــــــخص الطبيعـــــــــي القـــــــــائم بإدارتـــــــــه أو تســـــــــيريه، إىل أن هـــــــــذا األخـــــــــري أي الشـــــــــخص املعنـــــــــوي حيصـــــــــل 

                                                           

عي حممد مزوايل، نطاق املسؤولية اجلنائية ملسريي املؤسسات اإلقتصادية يف القانون اجلزائري دراسة مقارنة، مذكرة ماجستري، املركز اجلام -  1

 .323،324، ص 2005-2004بشار، 
2- Augustin Robert, op, cit, p 242.  
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علـــــى نفـــــع مـــــن التصـــــرف اإلجرامـــــي املرتكـــــب، إضـــــافة إىل أنـــــه أكثـــــر قـــــدرة علـــــى الوفـــــاء ـــــذه االلتزامـــــات 

  .1من الشخص الطبيعي

  .التضامن: ثالثا

يف النتــــــــائج املاليــــــــة لــــــــدعوى املســــــــؤولية اجلنائيــــــــة وهــــــــي الغرامــــــــة، واألمــــــــر هنــــــــا يتعلــــــــق بالتضــــــــامن 

ـــــيت يكـــــون فيهـــــا منـــــدوب احلســـــابات شـــــريكا ســـــواء  بالنســـــبة للجـــــرائم املرتبطـــــة أو الغـــــري قابلـــــة للتقســـــيم وال

  .2شخصا طبيعيا أو معنويا

مل يتطــــــرق القضــــــاء الفرنســــــي إال ملســــــألة ارتبــــــاط جنحــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن األفعــــــال ارمــــــة، 

  .ليت مت الكشف عنهاباجلنح ا

ــــــــنقض الفرنســــــــية بتــــــــاريخ  وافقــــــــت علــــــــى قــــــــرار الــــــــس  1999ديســــــــمرب8ففــــــــي قــــــــرار حمكمــــــــة ال

القضــــائي الـــــذي اعتـــــرب ارتبـــــاط جنحــــة عـــــدم الكشـــــف والتعســـــف يف اســــتعمال أمـــــوال الشـــــركة الـــــيت مل يـــــتم 

ـــــــاريخ . 3الكشـــــــف عنهـــــــا ـــــــرار صـــــــادر بت ـــــــوفمرب  17ويف ق ـــــــس  2004ن ـــــــرار جمل ـــــــنقض ق ـــــــت حمكمـــــــة ال أحال

ــــــيس بتقــــــدمي القضــــــ ــــــاط بــــــني جنحــــــة عــــــدم الكشــــــف عــــــن املخالفــــــات وجرميــــــة التفل ــــــض االرتب ــــــذي رف اء ال

  .4ميزانية غري مطابقة للحقيقة

  .تقادم الدعوى الجزائية وعالقتها بالدعوى المدنية: المطلب الثاني

إن تقـــــــادم الـــــــدعوى اجلزائيـــــــة املرفوعـــــــة ضـــــــد منـــــــدويب احلســـــــابات ال ختـــــــرج عـــــــن القواعـــــــد العامـــــــة 

املســـــــــائل اجلنائيــــــــة كمـــــــــا تـــــــــرتبط هــــــــذه األخـــــــــرية، أي الـــــــــدعوى العموميــــــــة بالـــــــــدعوى املدنيـــــــــة  للتقــــــــادم يف

  .بالتبعية ملا للحكم اجلزائي من حجية أمام القضاء املدين

  

  

  

   

                                                           

 . 80، 79مجال حممود احلموي، أمحد عبد الرمحن عودة، مرجع سابق، ص  -  1
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 1-480نص املادة  -  2

3- Crim. 8 déc. 1999, n° 98-85, 454, Cité par, Didier Rebut, op.cit.  n° 123. 
4- Crim. 17 nov. 2004, n° 03-82.657. Bull, Crim, n° 291. 
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  .تقادم الدعوى العمومية: الفرع األول

بالتــــــــايل فــــــــإن . ضــــــــمانا للمصــــــــلحة العامــــــــة فــــــــإن تقــــــــادم الــــــــدعوى العموميــــــــة مــــــــن النظــــــــام العــــــــام

  .نحة، ال حيق له التنازل عنها، وإذا مل يدفع به، حيكم به القاضي مكن تلقاء نفسهمرتكب اجل

ــــــات عشــــــرة  ــــــدعاوى يف مــــــواد اجلناي ــــــإن مــــــدة تقــــــادم ال ، 1ســــــنوات) 10(طبقــــــا للقواعــــــد العامــــــة ف

  . 3، وسنتني للمخالفات2سنوات بالنسبة للجنح) 3(و ثالث

  .وحتسب مدة التقادم باألشهر والسنوات وليس باأليام

وهــــــذه . 4أمــــــا عــــــن حلظــــــة بــــــدأ حســــــاب مــــــدة التقــــــادم فهــــــي مــــــن يــــــوم وقــــــوع اجلرميــــــة أو الشــــــروع

ـــــيت تتحقـــــق يف وقـــــت قصـــــري، أمـــــا اجلرميـــــة املســـــتمرة فـــــإن مـــــدة التقـــــادم  القاعـــــدة تطبـــــق يف اجلرميـــــة الفوريـــــة ال

ــــوم الــــذي تقــــع فيــــه اجلرميــــة كاملــــة ، حبيــــث يقــــوم الفاعــــل بارتكــــاب األفعــــال وتتحقــــق 5فيهــــا حتســــب مــــن الي

  .لنتائجا

أمــــــا عــــــن انقطــــــاع التقــــــادم فــــــإن القاعــــــدة العامــــــة يف الــــــدعوى العموميــــــة، هــــــي أن التقــــــادم فيهــــــا 

  .6ينقطع بإجراء حتقيق أو متابعة

  

ــــى  ــــر ال يقتصــــر عل ــــد وهــــذا األث ــــار انقطــــاع التقــــادم، هــــو أن املــــدة حتســــب مــــن جدي ومــــن أهــــم آث

خبــــالف االنقطــــاع يوقــــف املــــدة املتهمــــني فقــــط بــــل يســــري أيضــــا علــــى الضــــحايا، يف حــــني وقــــف التقــــادم 

  .7وال يلغي ما فات منها

                                                           

يتضمن قانون  1966يونيو  8هـ املوافق ل1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66فقرة أوىل من  األمر رقم  7نص املادة  -  1

 .املعدل واملتمم اإلجراءات اجلزائية 
 .من قانون اإلجراءات اجلزائية اجلزائري 8نص املادة  -  2
 من قانون اإلجراءات اجلزائية 9نص املادة  -  3
 .ا كان الشروع معاقبا عليهإذ -  4
 .154ص ، 2001فوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -  5
من  7نص املادة  ية بالنسبة للجنح واليت حتيل إىلالعموم املتعلق بتقادم الدعوىاجلزائري، من قانون اإلجراءات اجلزائية  8نص املادة  -  6

 .نفس القانون
 .50ص ، 2008فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائري، دار البدر،  -  7
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هـــــــذا عـــــــن تقـــــــادم الـــــــدعوى العموميـــــــة بصـــــــفة عامـــــــة، وفيمـــــــا خيـــــــص التقـــــــادم الـــــــدعوى العموميـــــــة 

واألمـــــر خيتلـــــف مـــــن جنحـــــة   1ســـــنوات) 3(املتعلقـــــة مبنـــــدويب احلســـــابات،  فـــــإن املـــــدة تبقـــــى نفســـــها ثـــــالث

  .ألخرى بالنسبة لبدأ احتساب مدة التقادم

  

  : نحة عدم الكشف عن األفعال المجرمة ج: أوال

ـــــت فيجـــــب التمييـــــز  ـــــدء يف احتســـــاب الوق ـــــالث ســـــنوات، أمـــــا عـــــن الب مـــــدة التقـــــادم فيهـــــا هـــــي ث

ــــــت هــــــذه اجلنحــــــة فوريــــــة؛ مبعــــــىن أن ارتكاــــــا ال يأخــــــذ إال وقتــــــا قصــــــريا يف . 2بــــــني حــــــالتني، األوىل إذا كان

أي االلتـــــزام بـــــاإلبالغ عـــــن ( يـــــه االلتـــــزامهـــــذه احلالـــــة احتســـــاب مـــــدة التقـــــادم يبـــــدأ مـــــن اليـــــوم الـــــذي قـــــام ف

ــــــــة أن تكــــــــون اجلنحــــــــة مســــــــتمرة، ويتحقــــــــق ذلــــــــك إذا كــــــــان علــــــــى منــــــــدوب ). املخالفــــــــات واحلالــــــــة الثاني

احلســــــابات اكتشــــــاف الفعــــــل اـــــــرم املرتكــــــب مــــــن قبـــــــل القــــــائمني بــــــاإلدارة، مـــــــن خــــــالل ممارســــــة املهـــــــام 

  .3االلتزاماملنوطة به ، وحساب مدة التقادم يبدأ من يوم انتهاء هذا 

وقـــــــد كـــــــان االجتهـــــــاد القضـــــــائي الفرنســـــــي يف هـــــــذا الصـــــــدد جازمـــــــا، فقضـــــــاة احلكـــــــم اعتـــــــربوا أن 

جنحــــة عــــدم الكشــــف عــــن األفعــــال ارمــــة هــــي جرميـــــة فوريــــة، وبالتــــايل فــــإن حســــاب مــــدة التقــــادم تبـــــدأ 

، أو مـــــن اليـــــوم  الـــــذي علـــــم 4مـــــن اليـــــوم الـــــذي ميتنـــــع فيـــــه منـــــدوب احلســـــابات إراديـــــا عـــــن الكشـــــف عنهـــــا

  .5فيه مندوبو احلسابات باألفعال ارمة

، أن 1999مــــــارس  9بينمــــــا حمكمــــــة الــــــنقض الفرنســــــية، فقــــــد قضــــــت يف قرارهــــــا الصــــــادر بتــــــاريخ 

ــــوم  ــــم منــــدوب احلســــابات باألفعــــال ارمــــة، أو علــــى أبعــــد تقــــدير مــــن ي مــــدة التقــــادم حتســــب مــــن يــــوم عل

  .6يابة العامةاملصادقة على احلسابات وقيام االلتزام بكشف احملالفات للن

                                                           

1- Art, L822-18 de code de commerce français, renvoyant à l'Art, L252-254. Voir: 

Bruno Dendero, droit des sociétés, Dalloz, 2009, p 201.  
  .151،152فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 251. 
4- " de jour où le commissaire aux comptes s'est abstenu volontairement de les révéler", 

TGI Bordeaux, 19 Nov. 1986, Cité par, Augustin Robert, op.cit, p 252.   
5- "on eu connaissance des fait frauduleux", CA Paris, 12 juin, 1984.  
6- Crim. 9 mars, 1999, n° 98-81. 485, Bull, Crim, n° 44. 
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  .تأكيد معلومات كاذبة: ثانيا

ـــــــوم تقـــــــدمي  ـــــــدأ تقادمهـــــــا مـــــــن ي ـــــــث يب ـــــــد معلومـــــــات كاذبـــــــة هـــــــي جرميـــــــة فوريـــــــة، حبي جنحـــــــة تأكي

ــــــت هــــــذه املعلومــــــات  ــــــدوب احلســــــابات فــــــإذا كان ــــــدها مــــــن طــــــرف من املعلومــــــات غــــــري الصــــــحيحة أو تأكي

ريـــــر  وبالتـــــايل ال ميكـــــن متابعـــــة مقدمـــــة بواســـــطة تقريـــــر، فـــــإن مـــــدة التقـــــادم تبـــــدأ مـــــن يـــــوم تقـــــدمي هـــــذا التق

  .1مندوب احلسابات جزائيا إال يف غضون ثالث سنوات      من يوم تقدمي تقريره

  .جنحة انتهاك السر المهني: ثالثا

مــــن يـــــوم اإلفشـــــاء غــــري املســـــموح بـــــه للمعلومـــــات  ) 3(وهــــذه األخـــــرية أيضـــــا تتقــــادم مبـــــرور ثـــــالث 

ع ضـــــــد احلكـــــــم الـــــــذي قضـــــــى بانقضـــــــاء دعـــــــواه ذات الســـــــرية التامـــــــة، ففـــــــي طعـــــــن بـــــــالنقض أقامـــــــه مـــــــد 

للتقــــــادم، ألنــــــه طبقــــــا للحكــــــم التقــــــادم ال يبــــــدأ مــــــن يــــــوم علــــــم الطــــــرف املــــــدين باجلرميــــــة، أكــــــدت حمكمــــــة 

2005نوفمرب  8النقض احلكم بقرارها الصادر يف 
2.  

  

  .الجنح المتعلقة بإحدى حاالت التنافي: رابعا

ويبــــــدأ حســــــاب مــــــدة التقــــــادم مــــــن  هــــــي األخــــــرى تتقــــــادم مبــــــرور ثــــــالث ســــــنوات ألــــــا جنحــــــة ،

يــــوم قبــــول مهــــام املنــــدوب، بــــالرغم مــــن تــــوافر إحــــدى حــــاالت التنــــايف فيــــه، وهــــي مــــن هــــذه الزاويــــة فوريــــة، 

لكــــن مــــن زاويـــــة أخــــرى إذا مـــــارس مهــــام املنـــــدوب بــــالرغم مـــــن تــــوافر إحـــــدى حــــاالت التنـــــايف هــــي جرميـــــة 

املهمــــة، أو مــــن يــــوم اســــتقالته، أو  مســــتمرة، والتقــــادم فيهــــا حيســــب ســــواء مــــن يــــوم انتهــــاء آخــــر عمــــل يف

  .3من يوم زوال سبب التنايف

  .جنحة ممارسة المهنة بصفة غير شرعية: خامسا

إذا اعتــــــربت جنحــــــة ممارســــــة املهنــــــة بصــــــفة غــــــري شــــــرعية مــــــن جــــــرائم العــــــادة، فــــــإن مــــــدة التقــــــادم 

    ، ومبفهــــــــــوم4ســـــــــنوات مــــــــــن آخــــــــــر تصـــــــــرف غــــــــــري شــــــــــرعي مكـــــــــون للجرميــــــــــة) 3(تكـــــــــون مبــــــــــرور ثــــــــــالث 

                                                           

1- Lamy Droit pénal des affaires, 2007, n° 1988. 
2- Crim. 8 Nov. 2005, n° 05-80.370. Cité par, Bruno Dondero, op, cit, p 202. 
3- Augustin Robert, op, cit, p 252,253. 

  .156فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -4
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ــــــإن التقــــــادم املخا ــــــدوب احلســــــابات تصــــــرف كــــــاف لتكــــــوين جرميــــــة ف ــــــرب أن انتحــــــال صــــــفة من لفــــــة إذا اعت

  .يبدأ من يوم البدء يف ممارسة املهنة

  

  .عالقة الدعوى العمومية بالدعوى المدنية: الفرع الثاني 

مـــــن البــــــديهي أن رفـــــع الــــــدعوى املدنيـــــة أمــــــام القضــــــاء املـــــدين خيضــــــع لقواعـــــد قــــــانون اإلجــــــراءات 

ـــــة  ـــــإن املدني ـــــة ناشـــــئتني عـــــن جرميـــــة واحـــــدة، ف ـــــة واجلنائي ـــــدعويني املدني ـــــا ال ـــــت كلت ـــــة، ولكـــــن ملـــــا كان واإلداري

الصـــــــلة تقـــــــوم بينهمـــــــا يف حـــــــدود معينـــــــة، وتتمثـــــــل هـــــــذه الصـــــــلة      يف التـــــــأثري الـــــــذي حتدثـــــــه الـــــــدعوى 

  .اجلنائية على نظريا املدنية، وكذا يف حجية احلكم اجلنائي أمام القضاء املدين

  .ر الدعوى الجنائية على الدعوى المدنيةتأثي: أوال

رغـــــــــم االخـــــــــتالف الـــــــــوظيفي بـــــــــني الـــــــــدعويني مـــــــــن حيـــــــــث املوضـــــــــوع، الســـــــــبب، الطبيعـــــــــة ودور 

، إال أمـــــــا تتقاربـــــــان يف بعـــــــض األوجـــــــه، وذلـــــــك مـــــــن حيـــــــث اجلهـــــــة الـــــــيت تنظـــــــر الـــــــدعوى إذا 1القاضـــــــي

لك مـــــن حيـــــث التقـــــادم وكـــــذ. رفعـــــت أمـــــام القاضـــــي اجلنـــــائي وذلـــــك مـــــن خـــــالل الـــــدعوى املدنيـــــة بالتبعيـــــة

ـــــــبعض التشـــــــريعات وعلـــــــى رأســـــــها التشـــــــريع الفرنســـــــي تأخـــــــذ مببـــــــدأ وحـــــــدة التقـــــــادم لكلتـــــــا الـــــــدعويني،  ف

ــــــــدعوى  ــــــــة الناشــــــــئة عــــــــن جرميــــــــة مــــــــا، مبــــــــرور نفــــــــس املــــــــدة املقــــــــررة النقضــــــــاء ال ــــــــدعوى املدني فتنقضــــــــي ال

  . 2العمومية

نيـــــة والقاعـــــدة يف هـــــذا وهـــــذا االرتبـــــاط يصـــــل إىل حـــــد تـــــأثري الـــــدعوى اجلنائيـــــة علـــــى الـــــدعوى املد

وهــذا يعــين أنــه إذا رفعــت الـــدعوى   "le pénal tient le civil en état"الشــأن أن اجلنــائي يوقــف املــدين 

العموميـــــة يف الوقـــــت الـــــذي كانـــــت فيـــــه الـــــدعوى املدنيـــــة مطروحـــــة أمـــــام احملـــــاكم املدنيـــــة، فعلـــــى القاضــــــي 

ـــــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــىت يفصـــــــــــــــــــــــــل يف ال ـــــــــــــــــــــــــدعوى املدني ـــــــــــــــــــــــــف الفصـــــــــــــــــــــــــل يف ال                        عوىاملـــــــــــــــــــــــــدين أن يوق

                                                           

 جلزاء عليه، يف حني موضوع الدعوىاجلنائية يف املطالبة بتقرير املسؤولية اجلنائية للمتهم عن جرائمه لتوقيع ا فيتمثل موضوع الدعوى -  1

اجلنائية فهو اجلرمية، ويف املدنية هو الضرر، وختتلف الطبيعة يف الدعوى اجلزائية عنها يف  أما السبب يف الدعوى ة بالتعويض،املدنية فهو املطالب

 سليمان عبد املنعم، : ينظر. ةمن قبل النيابة العامة أما يف املدنية فريفعها املضرور وحده كونه صاحب الصفدنية ففي اجلزائية تباشر الدعوى امل

 .276إىل 273ص 
 .من قانون  اإلجراءات اجلزائية الفرنسي 10نص املادة    -  2
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، وهــــــي قاعــــــدة مــــــن النظــــــام العــــــام، وال يقبــــــل تنــــــازل اخلصــــــوم عنهــــــا، وعكســــــها غــــــري مقبــــــول،  1العموميــــــة

  .2كما ال تسقط الدعوى املدنية إال بسقوط الدعوى العمومية

أمــــــا يف مســـــــؤولية منـــــــدويب احلســـــــابات، فإنـــــــه غالبـــــــا مـــــــا تطبـــــــق هـــــــذه القاعـــــــدة يف حـــــــال املتابعـــــــة 

ـــــــة للقـــــــ ـــــــت اجلزائي ـــــــاإلدارة، أو أحـــــــد املســـــــامهني بتهمـــــــة اخـــــــتالس أمـــــــوال الشـــــــركة  و يف نفـــــــس الوق ائمني ب

ــــــــة ميكــــــــن أن  ــــــــنفس الشــــــــركة فالتحقيقــــــــات اجلنائي ــــــــدوب احلســــــــابات ل ــــــــة ضــــــــد من ــــــــدعوى املدني مباشــــــــرة ال

ـــــــى  ـــــــأثري عل ـــــــك ت ـــــــر حـــــــول االختالســـــــات ودرجـــــــة الغـــــــش املرتكـــــــب، ويف ذل تســـــــمح مبعرفـــــــة تفاصـــــــيل أكث

ـــــدوب احلســـــابات، فكلمـــــا كـــــان الغـــــش مضـــــلال، كلمـــــا كـــــان تقـــــدير القضـــــاء املـــــدين للمســـــ ـــــة ملن ؤولية املدني

ــــــة مــــــن  ــــــاإلجراءات اجلنائي ــــــدوب احلســــــابات، ف ــــــام مســــــؤولية من ــــــة قي ــــــه وإمكاني مــــــن الصــــــعب الكشــــــف عن

شـــــأا أن تكشــــــف التواطــــــؤ واإلمهــــــال داخــــــل الشــــــركة، والــــــيت يقــــــيم هلــــــا القاضــــــي املــــــدين وزنــــــا يف اإلعفــــــاء 

  .حلسابات من املسؤوليةاجلزئي، أو الكلي ملندوب ا

كمـــــا ميكـــــن للمعلومـــــات اجلنائيـــــة أن حتـــــدد قـــــدر االختالســـــات ممـــــا يـــــؤثر علـــــى مقـــــدار التعـــــويض 

ــــــذي حيســــــب لصــــــاحل الضــــــحية أمــــــام القضــــــاء املــــــدين، هلــــــذه األســــــباب وغريهــــــا يؤجــــــل القضــــــاء املــــــدين  ال

  .3تأسيس حكمه إىل غاية الفصل فيها أمام القضاء اجلنائي

  .نائي أمام القضاء المدنيحجية الحكم الج: ثانيا

إن للحكــــــم اجلنــــــائي الصــــــادر يف الــــــدعوى العموميــــــة حجيــــــة أمــــــام القضــــــاء املــــــدين الــــــيت مل تكــــــن 

قــــد فصــــلت بعــــد يف الــــدعوى املدنيــــة الــــيت تنشــــأ عــــن نفــــس اجلرميــــة، وبالتــــايل علــــى القاضــــي املــــدين التقيــــد 

  .4ذا احلكم إىل حد بعيد

، أو الـــــــــرباءة فيمـــــــــا يتعلـــــــــق بوقـــــــــوع اجلرميـــــــــة، ونطـــــــــاق هـــــــــذه احلجيـــــــــة يتحـــــــــدد بأحكـــــــــام اإلدانـــــــــة

ووصـــــفها القـــــانوين، ونســــــبتها إىل فاعلهـــــا، فــــــاحلكم الصـــــادر بــــــالرباءة لـــــه حجيتــــــه ســـــواء بــــــين علـــــى انتفــــــاء 

التهمـــــــة، أو عـــــــدم كفايـــــــة األدلــــــــة ، يف حـــــــني ال تكـــــــون لـــــــه احلجيــــــــة إذا كـــــــان مبنيـــــــا علـــــــى أن الفعــــــــل ال 

  .ى الفاعليعاقب عليه قانونا، بانتفاء القصد اجلنائي لد

                                                           

 .259فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  -  1
 .287كمال طه، مرجع سابق، ص   صطفىم -  2

3- Augustin Robert, op, cit, p 119. 
  .278سليمان عبد املنعم، مرجع سابق، ص  -  4
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ـــــــــه إذا حكـــــــــم القضـــــــــاء  ـــــــــدويب احلســـــــــابات، فإن ـــــــــق األحكـــــــــام العامـــــــــة علـــــــــى مســـــــــؤولية من وبتطبي

اجلنــــــــائي مــــــــثال علــــــــى منــــــــدوب احلســــــــابات بتهمــــــــة تأكيــــــــد معلومــــــــات كاذبــــــــة، أو عــــــــدم الكشــــــــف عــــــــن 

املخالفــــــات، فإنــــــه علــــــى القاضــــــي املــــــدين أن حيكــــــم بــــــالتعويض علــــــى الضــــــرر الــــــذي تســــــبب فيــــــه الطــــــرف 

ـــــاب اشـــــرتاكه  املـــــدين، أمـــــا يف حـــــال ـــــدوب النتفـــــاء وجـــــه املتابعـــــة أو لغي ـــــائي بـــــرباءة املن حكـــــم القضـــــاء اجلن

يف اجلرميـــــــة، ال ميكـــــــن للقاضـــــــي املـــــــدين تأســـــــيس أي حكـــــــم يف حقـــــــه علـــــــى هـــــــذه األفعـــــــال، يف حـــــــني إذا 

ــــــدوب  ــــــى من ــــــك دون حكــــــم القاضــــــي املــــــدين عل ــــــائي، فــــــال حيــــــول ذل أطلــــــق ســــــراحه النتفــــــاء القصــــــد اجلن

ـــــــيت  ـــــــل يف اإلمهـــــــال أو عـــــــدم احليطـــــــة والتبصـــــــر احلســـــــابات لألضـــــــرار ال ـــــــه املـــــــدين املتمث تســـــــبب فيهـــــــا خبطئ

  .1بالتعويض

                                                                                                                   

  

  

  

 

                                                           

1- Augustin Robert, op, cit, p 120.     
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  :ةــاتمالخ

ــــــــــــــــــيت حتمــــــــــــــــــل يف طياــــــــــــــــــا إشــــــــــــــــــكاليات تتجــــــــــــــــــاوز  إن كــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــذه التســــــــــــــــــاؤالت ال

ـــــــــــات لـــــــــــتمس مـــــــــــن جناعـــــــــــة دور منـــــــــــدوب احلســـــــــــابات علـــــــــــى مســـــــــــتوى التطبيـــــــــــق مـــــــــــن  ،النظري

شــــــــــأا أن تؤكــــــــــد علــــــــــى أمهيــــــــــة هــــــــــذا البحــــــــــث الــــــــــذي حاولنــــــــــا مــــــــــن خاللــــــــــه وضــــــــــع املوضــــــــــوع 

تكريســــــــــــه ع مــــــــــــن وراء و القــــــــــــانوين وتقيــــــــــــيم السياســــــــــــة احلمائيــــــــــــة للمشــــــــــــر  ،يف إطــــــــــــاره الــــــــــــواقعي

يف الســـــــــــعي " عـــــــــــني الدولـــــــــــة" متثـــــــــــل " رقابـــــــــــة قانونيـــــــــــة"ملؤسســــــــــة مراقبـــــــــــة احلســـــــــــابات، بوصـــــــــــفه 

إىل محايـــــــــــــة شـــــــــــــركة املســـــــــــــامهة كخليـــــــــــــة اقتصـــــــــــــادية هامـــــــــــــة حتمـــــــــــــل يف طياـــــــــــــا جتـــــــــــــانس عـــــــــــــدة 

مصـــــــــــــــاحل اجتماعيـــــــــــــــة واقتصــــــــــــــــادية وماليـــــــــــــــة، والــــــــــــــــيت تـــــــــــــــدخل يف منظومــــــــــــــــة النظـــــــــــــــام العــــــــــــــــام 

  .لروح ومبادئ القانون اجلنائي االقتصادي االقتصادي، وختضع يف اآلن نفسه

منــــــــــــــدوب احلســــــــــــــابات يف شــــــــــــــركة  دور إن املشــــــــــــــرع اجلزائــــــــــــــري مــــــــــــــن خــــــــــــــالل تــــــــــــــدعيم

ـــــــــــــــى دور وصـــــــــــــــالحيات هـــــــــــــــذا األخـــــــــــــــري مـــــــــــــــن  املســـــــــــــــامهة، أدخـــــــــــــــل بعـــــــــــــــض التعـــــــــــــــديالت عل

ــــــــــاره  خــــــــــالل التعــــــــــديل الــــــــــذي مــــــــــس القــــــــــانون املــــــــــنظم للمهنــــــــــة، وهــــــــــذا اهــــــــــود ال ميكــــــــــن اعتب

فقـــــــــــد . ائض العديـــــــــــدة املســـــــــــجلة مـــــــــــن خـــــــــــالل دراســـــــــــتنا هـــــــــــذهثـــــــــــورة تشـــــــــــريعية، وذلـــــــــــك للنقـــــــــــ

ال حظنــــــــــا ســــــــــكوته عــــــــــن الكثــــــــــري مــــــــــن األحكــــــــــام، وإن تطــــــــــرق إليهــــــــــا فيكــــــــــون ذلــــــــــك بصــــــــــورة 

ســــــــــــــطحية وبــــــــــــــدون تعمــــــــــــــق ممــــــــــــــا اضــــــــــــــطرنا يف الكثــــــــــــــري مــــــــــــــن املــــــــــــــرات إىل االستشــــــــــــــهاد مبــــــــــــــا 

ونفــــــــــــــس . جــــــــــــــع للقــــــــــــــانون اجلزائــــــــــــــريذهــــــــــــــب إليــــــــــــــه املشــــــــــــــرع الفرنســــــــــــــي، باعتبــــــــــــــاره أهــــــــــــــم مر 

نســـــــــــبة لالجتهـــــــــــاد القضـــــــــــائي اجلزائـــــــــــري يف هـــــــــــذا اـــــــــــال، فلـــــــــــم تنـــــــــــاقش قضـــــــــــايا املالحظـــــــــــة بال

مـــــــــن هـــــــــذا النـــــــــوع أمـــــــــام هيئـــــــــات القضـــــــــاء، وحـــــــــىت تكـــــــــون دراســـــــــتنا أكثـــــــــر تـــــــــدعيما مـــــــــن هـــــــــذا 

اجلانـــــــــــــب كـــــــــــــان البـــــــــــــد مـــــــــــــن االستشـــــــــــــهاد بأحكـــــــــــــام قضـــــــــــــائية فرنســـــــــــــية، خاصـــــــــــــة القـــــــــــــرارات 

  .الصادرة عن حمكمة النقض

ـــــــــــــــدوب لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا ال مينـــــــــــــــع مـــــــــــــــن أن النصـــــــــــــــوص التشـــــــــــــــريع ية املنظمـــــــــــــــة ملهنـــــــــــــــة من

                                 احلســـــــــــــــابات يف اجلزائـــــــــــــــر بـــــــــــــــالرغم مـــــــــــــــن حداثـــــــــــــــة املهنـــــــــــــــة مقارنـــــــــــــــة بنظريـــــــــــــــا مـــــــــــــــن الـــــــــــــــدول

العربيــــــــــــة األخــــــــــــرى، قــــــــــــد لعبــــــــــــت دورا هامـــــــــــــا يف تنظــــــــــــيم دور منــــــــــــدوب احلســــــــــــابات، وذلـــــــــــــك 
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ع اجلزائـــــــــــري بالـــــــــــدور اهلــــــــــــام الـــــــــــذي يلعبـــــــــــه هـــــــــــذا األخـــــــــــري إن كــــــــــــان يف راجـــــــــــع لـــــــــــوعي املشـــــــــــر 

خــــــــــــــري دليــــــــــــــل علــــــــــــــى ذلــــــــــــــك و احليـــــــــــــاة املاليــــــــــــــة للشــــــــــــــركة، أو يف تطــــــــــــــور االقتصــــــــــــــاد الـــــــــــــوطين، 

أواله املشـــــــــــــرع للمهنـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل التعـــــــــــــديل الـــــــــــــذي مـــــــــــــس القـــــــــــــانون  االهتمـــــــــــــام الـــــــــــــذي

ث أعـــــــــــاد حمـــــــــــافظ احلســـــــــــابات واحملاســـــــــــب املعتمـــــــــــد، حيـــــــــــاملتعلـــــــــــق مبهنـــــــــــة اخلبـــــــــــري احملاســـــــــــب و 

ــــــــــــــدو  ــــــــــــــة من ــــــــــــــه تنظــــــــــــــيم مهن ــــــــــــــك يف حماولــــــــــــــة من ــــــــــــــو ب احلســــــــــــــابات، وذل تســــــــــــــليط الضــــــــــــــوء ول

ـــــــــــة  ـــــــــــة، وااللتزامـــــــــــات القانوني بشـــــــــــكل مبســـــــــــط وســـــــــــطحي حـــــــــــول شـــــــــــروط ممارســـــــــــة هـــــــــــذه املهن

  .امللقاة على عاتق القائمني ا، وكذا املسؤوليات املرتبطة م

ـــــــــــــة مســـــــــــــتمرة ودائمـــــــــــــة عـــــــــــــن الوضـــــــــــــعية  ـــــــــــــه جهـــــــــــــاز مراقب إن منـــــــــــــدوب احلســـــــــــــابات كون

ــــــــــــــدقيق والتعمــــــــــــــق يف األحكــــــــــــــام  املاليــــــــــــــة و احلســــــــــــــابية للشــــــــــــــركة، يفــــــــــــــرض علــــــــــــــى املشــــــــــــــرع الت

 م، االلتــــــــــــزام بــــــــــــإجراء التحــــــــــــذير مــــــــــــثال،املتعلقــــــــــــة ــــــــــــذه املهنــــــــــــة، ومــــــــــــن أهــــــــــــم هــــــــــــذه األحكــــــــــــا

ــــــــــــــص املــــــــــــــادة  ــــــــــــــى ن مــــــــــــــن القــــــــــــــانون  11مكــــــــــــــرر 715فبعــــــــــــــد أن كــــــــــــــان املشــــــــــــــرع يقتصــــــــــــــر عل

ـــــــــــــيت ميـــــــــــــر ـــــــــــــا ـــــــــــــيت جـــــــــــــاءت فيهـــــــــــــا املراحـــــــــــــل ال اإلجـــــــــــــراء، جـــــــــــــاء يف  التجـــــــــــــاري اجلزائـــــــــــــري ال

ـــــــــــة املعـــــــــــدل مـــــــــــن خـــــــــــالل الفقـــــــــــرة اخلامســـــــــــة مـــــــــــن املـــــــــــادة  الـــــــــــنص  23القـــــــــــانون املـــــــــــنظم للمهن

ـــــــــــى ضـــــــــــرورة إعـــــــــــالم اهليئـــــــــــات املخت أن  صـــــــــــة يف حـــــــــــال اكتشـــــــــــاف أي نقـــــــــــص مـــــــــــن شـــــــــــأنهعل

ــــــــــــــيت يكتســــــــــــــبها يعرقــــــــــــــل اســــــــــــــتمرار اســــــــــــــتغالل املشــــــــــــــروع، هــــــــــــــذا  لكــــــــــــــن األمهيــــــــــــــة البالغــــــــــــــة ال

حـــــــــــــاالت ومراحـــــــــــــل وإجـــــــــــــراءات القيـــــــــــــام اإلجـــــــــــــراء تســـــــــــــتدعي التفصـــــــــــــيل أكثـــــــــــــر يف شـــــــــــــروط و 

ملـــــــــــا لـــــــــــه مـــــــــــن دور و املـــــــــــدة الالزمـــــــــــة الختـــــــــــاذ مثـــــــــــل هـــــــــــذا اإلجـــــــــــراء اجلـــــــــــوهري ـــــــــــذا االلتـــــــــــزام 

  .وقائي من شأنه أن جينب الشركة تكبد خسائر مجة

ـــــــــــى أهـــــــــــم التقـــــــــــارير اخلاصـــــــــــة الواجـــــــــــب تقـــــــــــدميها مـــــــــــن  ـــــــــــنص عل ـــــــــــال آخـــــــــــر هـــــــــــو ال ومث

  .قبل مندويب احلسابات يف احلاالت اليت تستدعي ذلك
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كمـــــــــــا حـــــــــــاول تنظـــــــــــيم شـــــــــــروط االلتحـــــــــــاق باملهنـــــــــــة، علـــــــــــى اعتبـــــــــــار أن هـــــــــــذه األخـــــــــــرية 

ــــــــــــف  ــــــــــــوزير املكل ــــــــــــة يف ال ــــــــــــة املتمثل ــــــــــــة وإشــــــــــــراف الســــــــــــلطات العمومي أصــــــــــــبحت خاضــــــــــــعة لرقاب

ـــــــــــــــة مـــــــــــــــن ممارســـــــــــــــة  ـــــــــــــــع غـــــــــــــــري ذوي اجلنســـــــــــــــية اجلزائري ـــــــــــــــة، وكـــــــــــــــذا من ـــــــــــــــدوب باملالي ـــــــــــــــة من مهن

هلــــــــــذا املهــــــــــين مــــــــــن دور احلســــــــــابات حفاظــــــــــا علــــــــــى مصــــــــــاحل املشــــــــــاريع اخلاصــــــــــة و العامــــــــــة ملــــــــــا 

فطبيعـــــــــــة املهنـــــــــــة  ؤسســـــــــــات االقتصـــــــــــادية وأمههـــــــــــا البنـــــــــــوك،فعـــــــــــال وضـــــــــــروري يف كـــــــــــل أنـــــــــــواع امل

ختــــــــــــــول للقــــــــــــــائم ــــــــــــــا اإلطــــــــــــــالع علــــــــــــــى وثــــــــــــــائق بالغــــــــــــــة الســــــــــــــرية، تتعلــــــــــــــق باحليــــــــــــــاة املاليــــــــــــــة 

لـــــــــــــذا كــــــــــــــان  ازفـــــــــــــة بســــــــــــــرية املعلومـــــــــــــات و الوثــــــــــــــائق،للمشـــــــــــــروع، ويف ذلــــــــــــــك نـــــــــــــوع مــــــــــــــن ا

ــــــــــــر حرصــــــــــــا مــــــــــــن خــــــــــــالل ا ــــــــــــى املشــــــــــــرع أكث لتشــــــــــــديد يف شــــــــــــروط االلتحــــــــــــاق، واحلصــــــــــــول عل

  .االعتماد من قبل الوزير املكلف باملالية

ومل يغفــــــــــــــل املشــــــــــــــرع مــــــــــــــن خــــــــــــــالل التعــــــــــــــديل الشــــــــــــــركات التجاريــــــــــــــة ذات األســــــــــــــهم أو 

نفعـــــــــــــــــة املشـــــــــــــــــرتكة، عــــــــــــــــــن ذات مســـــــــــــــــؤولية حمـــــــــــــــــدودة، أو املدنيـــــــــــــــــة، أو التجمعـــــــــــــــــات ذات امل

تنظيمهــــــــــــا حيــــــــــــث تنــــــــــــاول شــــــــــــروط ممارســــــــــــة املهنــــــــــــة كأشــــــــــــخاص معنويــــــــــــة، واملســــــــــــؤولية الــــــــــــيت 

ميكــــــــــــن أن خيضــــــــــــعوا هلــــــــــــا يف حــــــــــــال ارتكــــــــــــاب أحــــــــــــد أعضــــــــــــاء الشــــــــــــخص املعنــــــــــــوي املكلــــــــــــف 

ــــــــــــــــة خب ــــــــــــــــة، مبهــــــــــــــــام املراقب ــــــــــــــــري مســــــــــــــــؤوليته املدني ــــــــــــــــه مل يتطــــــــــــــــرق إىل مســــــــــــــــؤوليتهم طــــــــــــــــأ يث لكن

ــــــــــة ــــــــــرغم مــــــــــن أن رأي املشــــــــــر . اجلنائي ــــــــــات مســــــــــتتبا مــــــــــن خــــــــــالل علــــــــــى ال ع يف هــــــــــذا الصــــــــــدد ب

  .2004التعديل الذي مس قانون العقوبات سنة 

ــــــــــــــة أو جن ائيــــــــــــــة أو كمــــــــــــــا نظــــــــــــــم مســــــــــــــؤوليات منــــــــــــــدويب احلســــــــــــــابات إن كانــــــــــــــت مدني

وســــــــــــطحية حيــــــــــــث نــــــــــــص عــــــــــــن املســــــــــــؤولية الشخصــــــــــــية و  تأديبيــــــــــــة، لكــــــــــــن بصــــــــــــورة مبســــــــــــطة

مل يـــــــــــأت علـــــــــــى  التضـــــــــــامنية يف حـــــــــــال اإلخـــــــــــالل بأحكـــــــــــام القـــــــــــانون املـــــــــــنظم للمهنـــــــــــة، لكنـــــــــــه

تفصـــــــــــــيل الـــــــــــــركن األساســـــــــــــي يف هـــــــــــــذه املســـــــــــــؤولية، وهـــــــــــــو اخلطـــــــــــــأ علـــــــــــــى اعتبـــــــــــــار أن هـــــــــــــذه 

األخـــــــــــــرية شخصـــــــــــــية وال تقـــــــــــــوم إال بإثبـــــــــــــات اخلطـــــــــــــأ الشخصـــــــــــــي للمنـــــــــــــدوب أو خطـــــــــــــأ مـــــــــــــن 

ان بـــــــــــــه يف اإلتيــــــــــــــان قـــــــــــــام بتعييـــــــــــــنهم كمســـــــــــــاعدين لـــــــــــــه أو اخلبـــــــــــــري املســـــــــــــاعد الـــــــــــــذي اســـــــــــــتع

  .يفية حتديدها، وتكييفهاني ما هي هذه األخطاء درجتها، كفلم يب. مبهامه
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دنيـــــــــــة هلـــــــــــم، كمـــــــــــا أنـــــــــــه مل يبـــــــــــني شـــــــــــروط اإلعفـــــــــــاء، أو التخفيـــــــــــف مـــــــــــن املســـــــــــؤولية امل

  .باعتبار هذا األخري مهين حمرتف وهل ميكن التشديد فيها،

فقـــــــــــرة ثانيـــــــــــة مـــــــــــن القـــــــــــانون املـــــــــــنظم للمهنـــــــــــة  75إال أنـــــــــــه ومـــــــــــن خـــــــــــالل نـــــــــــص املـــــــــــادة 

ـــــــــــادر املشـــــــــــرع مبـــــــــــا مـــــــــــن شـــــــــــأنه أن يكـــــــــــون ضـــــــــــمانة هلـــــــــــذا امل هـــــــــــين وســـــــــــببا لقيامـــــــــــه مبهامـــــــــــه ب

فرضــــــــــه للتــــــــــأمني مــــــــــن املســــــــــؤولية املدنيــــــــــة الــــــــــيت ميكــــــــــن بــــــــــأكثر اطمئنــــــــــان وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل 

  .أن يتحملها أثناء ممارسته حبيث يضمن هذا العقد النتائج املالية ملسؤوليتهم

منــــــــــــــــدوب احلســــــــــــــــابات أثقــــــــــــــــل كاهــــــــــــــــل املشـــــــــــــــرع إن أمـــــــــــــــا يف اجلانــــــــــــــــب اجلزائــــــــــــــــي فــــــــــــــــ

ت و الوثــــــــــــائق الــــــــــــيت تقــــــــــــع بــــــــــــني يديــــــــــــه، وألزمــــــــــــه بســــــــــــلطة التحــــــــــــري علــــــــــــى صــــــــــــدق املعلومــــــــــــا

بـــــــــــــاإلبالغ عـــــــــــــن املخالفـــــــــــــات، جملـــــــــــــس اإلدارة، وكـــــــــــــذا وكيـــــــــــــل اجلمهوريـــــــــــــة يف حـــــــــــــال معاينـــــــــــــة 

هــــــــــــذه احملالفــــــــــــات وإال اعتــــــــــــرب شــــــــــــريكا حــــــــــــىت وإن مل يكــــــــــــن قــــــــــــد شــــــــــــارك يف ارتكــــــــــــاب هــــــــــــذه 

ـــــــــارة مـــــــــن خـــــــــالل نـــــــــص الفقـــــــــرة الثالثـــــــــة مـــــــــن املـــــــــادة  مـــــــــن  61املخالفـــــــــات وذلـــــــــك بصـــــــــريح العب

  . ، لكنه مل يقدم له الوسائل لتحقيق ذلكاملتعلق باملهنةالقانون 

ألــــــــــزم املشــــــــــرع كــــــــــذلك هــــــــــذا املهــــــــــين بواجــــــــــب إطــــــــــالع وكيــــــــــل اجلمهوريــــــــــة لــــــــــدى  كمــــــــــا

احملكمـــــــــــة املختصـــــــــــة باملخالفـــــــــــات الـــــــــــيت ميكـــــــــــن أن يكتشـــــــــــفها خـــــــــــالل ممارســـــــــــة مهامـــــــــــه ومـــــــــــن 

ــــــــــا ــــــــــب عليهــــــــــا قانون ــــــــــالرغم مــــــــــن اخلــــــــــالف الفق. شــــــــــأا أن تكــــــــــون مــــــــــن اجلــــــــــرائم املعاق هــــــــــي فب

الــــــــــذي كــــــــــان قائمــــــــــا حــــــــــول ضــــــــــرورة إلـــــــــــزام منــــــــــدويب احلســــــــــابات مبثــــــــــل هــــــــــذا االلتــــــــــزام علـــــــــــى 

ـــــــــه يف  ـــــــــات مـــــــــن احلكمـــــــــة االســـــــــتعانة ب ـــــــــه ب ـــــــــة العامـــــــــة، إال أن ـــــــــيس مبســـــــــاعد للنياب ـــــــــه ل ـــــــــار أن اعتب

ــــــــــــل هــــــــــــذه املهــــــــــــام ــــــــــــة، وكــــــــــــذا  ،مث ــــــــــــل الشــــــــــــركة حمــــــــــــل املراقب ــــــــــــدعيما الســــــــــــتقالليته قب ــــــــــــك ت وذل

ــــــــــــة يف هــــــــــــذا اــــــــــــ ــــــــــــر دراي ــــــــــــاره الشــــــــــــخص األكث ــــــــــــى باعتب ال، وهــــــــــــو مــــــــــــا حــــــــــــرص املشــــــــــــرع عل

  .لذي مس القانون املنظم للمهنةاتكريسه من خالل التعديل 
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ــــــــــري مــــــــــن خــــــــــالل النصــــــــــوص التشــــــــــريعية،  ــــــــــى املشــــــــــرع اجلزائ ــــــــــاب أوىل عل ومــــــــــن ب

وكــــــــــــــذا املنظمــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة للخــــــــــــــرباء احملاســــــــــــــبني وحمــــــــــــــافظي احلســــــــــــــابات واحملاســــــــــــــبني 

 ،جتهــــــــــــــادات القضــــــــــــــائيةاملعتمــــــــــــــدين، وحــــــــــــــىت احملكمــــــــــــــة العليــــــــــــــا باعتبارهــــــــــــــا منــــــــــــــرب اال

ـــــــــــــــدويب  الســـــــــــــــعي إىل ســـــــــــــــد الفـــــــــــــــراغ القـــــــــــــــانوين و القضـــــــــــــــائي يف جمـــــــــــــــال مســـــــــــــــؤولية من

ـــــــــال يف البنـــــــــــاء االقتصـــــــــــادي إن كـــــــــــان يف  ،احلســـــــــــابات ملـــــــــــا هلـــــــــــذا األخـــــــــــري مـــــــــــن دور فعــ

اــــــــــال اخلــــــــــاص أو حــــــــــىت العــــــــــام، فمعظــــــــــم األزمــــــــــات املاليــــــــــة الــــــــــيت ميكــــــــــن أن تصــــــــــيب 

ــــــــــجلت نتيجـــــــــــــة التالعـــــــــــــ ـــــات االقتصـــــــــــــادية قـــــــــــــد ســـ ب يف احلســـــــــــــابات، وعـــــــــــــدم املؤسســــــــ

    .  مراقبتها بانتظام

   

                                                                                                           

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                      

                                                                                                                      

                         مد اهللامت مبح                                     
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  :قائمة المراجع

  

I.الكتب والمؤلفات.  

  :الكتب العامة-1

     :باللغة العربية: أوال        

مجال حممود احلموي، و أمحد عبد الرمحان، املسؤولية اجلزائية للشركات التجارية، الطبعة األوىل،  .1

  .2004دار وائل للنشر، 

  .2001دة للنشر،سليمان عبد املنعم، أصول اإلجراءات اجلنائية ، دار اجلامعة اجلدي .2

عبد الرزاق أمحد السنهوري، الوسيط يف شرح القانون املدين اجلديد، الد الثاين، اجلزء األول،  .3

  . 2000مصادر االلتزام ، الطبعة الثانية ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت، لبنان،

  .2007ر، علي فياليل، االلتزامات، الفعل املستحق للتعويض،الطبعة الثانية، موفم للنش .4

علي عبده حممد علي، األخطاء املشرتكة وأثرها على املسؤولية املدنية، الطبعة األوىل، دار  .5

 .2008الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 

عماد حممد أمني السيد رمضان، محاية املساهم يف شركة املسامهة، دراسة مقارنة، دار الكتاب  .6

 .2008القانونية، دار شتات للنشر والربجميات

 .2000ار عمورة، الوجيز يف شرح القانون التجاري، دار املعرفة، عم .7

  .2007فريد العريين، الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر،  .8

 .2008فضيل العيش، شرح قانون اإلجراءات اجلزائري، دار البدر،  .9

دار النهضة ،انيةفوزية عبد الستار، شرح قانون اإلجراءات اجلنائية، اجلزء األول، الطبعة الث  .10

 .2001العربية، القاهرة،

اإلسكندرية،  ، قادة شهيدة، املسؤولية املدنية للمنتج دراسة مقارنة، دار اجلامعة اجلديدة .11

2007.  

  .2002حممد السيد الفقي، مبادئ القانون التجاري، منشورات احلليب، بريوت، لبنان،  .12

ولية املدنية، الطبعة الثالثة، منشورات احلليب مصطفى العوجي، القانون املدين، اجلزء الثاين، املسؤ  .13

 .2007احلقوقية

  .1998مصطفى كمال طه، الشركات التجارية، دار اجلامعة اجلديدة للنشر، اإلسكندرية، .14

، ديوان املطبوعات 2نادية فضيل، شركات األموال يف القانون التجاري، الطبعة   .15

 .2007،اجلامعية
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رح عقد التأمني، الطبعة األوىل، مكتبة اجلامعة الشارقة، إثراء هيثم حامد املصاروة، املنتقى يف ش .16

 .للنشر والتوزيع، األردن

، يوسف فتيحة املولودة عماري، أحكام الشركات التجارية، دار الغرب للنشر والتوزيع  .17

2007.  

 

  :باللغة الفرنسية: ثانيا

1. Bruno Dendero, droit des sociétés, Dalloz, 2009.  

2. Didier Rebert, droit pénal des sociétés, Dalloz, 2002. 

3. François Terré, et autres, Droit civil, Les obligations, 6e 

édition, Dalloz, 1996.  

4. François Terré, Philippe Simler, et Yves Lequette, droit ci-

vil, les obligations, 6ème  édition, Dalloz, 1996.  

5. Frédéric Masquelier, Nicolas Simon de Kergunic, société 

par actions simplifiée, 2eme édition, Dalmas, 2001.  

6. G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, Tom1, 

vol 02, 18eme éd, L.G.D.J.2002. 

7. Geneviève Guidicelli-Delage, Droit pénal des affaires, 5e 

éd, Dalloz, 2002.  

8. Jack Bussy, Droit des affaires, Presses de sciences, et Dalloz, 

1998. 

9. Jean-Pierre Scarano, dictionnaire de droit des obligations, 

2eme édition,  Ellipses, 1999. 
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10. Jorôme Bonnard, Droit des sociétés, 2eme édition, HA-

CHETTE, 2002. 

11. Lamy Droit pénal des affaires, 2007, n° 1988. 

12. Mahfoud Lacheb, droit des affaires, Office de publications 

universitaires.  

13. patrice Jourdain, les principes de la responsabilité civile, 5e 

édition, 2000, Dalloz.     

14. Philippe le Tourneau , Droit de la responsabilité des con-

trats, 7 eme édition, Dalloz, 2008.  

15. Philippe Merle, droit commercial, sociétés commerciales, 

13ème édition, Dalloz, 2009.  

16. Serge Hadji-Artinian, La faut de gestion en droit des socié-

tés, Litec, 2001. 

17. Tayeb Balloula, Droit pénal des sociétés commerciales, édi-

tion Dahlab, 1995. 

18. Wilfrid Jean Didier, Droit pénal des affaires, 4em éd,     Dal-

loz, 2000. 

19. Yves Guyon, et Georges Coquereau, le commissariat aux 

comtes, L.I.T.E.C, Paris, 1971. 

20. Yves Guyon, Droit des affaires, Tom 1, 7emeédition,  

ECONOMICA. 

  .الكتب المتخصصة -2

  .باللغة العربية: أوال

علي سيد قاسم، مراقب احلسابات، دراسة مقارنة لدور مراقب احلسابات يف شركة املسامهة،  .1

 .109، دار الفكر العريب، القاهرة، ص 1991

  .بالغة الفرنسية: ثانيا

1. Augustin Robert, responsabilité des commissaires aux 

comptes, Dalloz juin 2008. 
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2. Bahram Soltani, le commissaire aux comptes, et le marché 

financier, ECONOMICA, Paris, 1996. 

3. Dahmouche Mohamed, le commissariat aux comptes en 

Algérie, rapport de stage n°3, Maitre de stage Nourredine 

Yahia, septembre 1995.  

4. Didier Poracchia, et autres, le commissaire aux comptes, 

Rep. Sociétés, septembre 2008, Dalloz.  

5. Jean-Pierre Brouilland, le secret professionnel oppose a une 

action en responsabilité contre un commissaire aux comptes, 

LPA, 4 Février, 1998, n°15. 

6. Jacques Potdevin, le commissaire aux compts, 1er éd, Dalloz, 

Paris, 1996. 

7. Joël Monéger, et Thierry Granier, le commissaire aux 

comptes, Dalloz, octobre 1994. 

8. Hamra Bouhajar, le commissaire aux comptes, éd Dar El 

Adib, Alger, 2005. 

9. Michel Chauvin, L’élément comptable dans le droit pénal 

spécial des sociétés anonymes, Dalloz, Paris, 1963. 

10. Robert Castell, François Pasqualini, Le commissaire aux 

comptes, ECONOMICA, 1995.  

II.مذكرات ورسائل جامعية: 

    :باللغة العربية: أوال

دمحوش فايزة، النظام القانوين حملافظ احلسابات يف اجلزائر، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق، ابن  .1

  .2002- 2001عكنون، اجلزائر، 

زروال معزوزة، املسؤولية واجلنائية للمسريين يف شركة املسامهة، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق،  .2

 .2007-2006أبو بكر بلقايد، تلمسان، جامعة 

طيطوس فتحي، النظام القانوين ملهنة حمافظ احلسابات ، مذكرة ماجستري، كلية احلقوق والعلوم  .3

 .2009- 2008السياسية، جامعة معسكر، 
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حممد مزوايل، نطاق املسؤولية اجلنائية ملسريي املؤسسات اإلقتصادية يف القانون اجلزائري دراسة  .4

  .2005- 2004املركز اجلامعي بشار، رة ماجستري، مقارنة، مذك

  :ثانيا باللغة الفرنسية

1. Tarik Sbaa, la responsabilité civile, pénale et disciplinaire des 

commissaires aux comptes et le comportement à adopter en 

cas de sa mise en cause, mémoire présente en vue de 

l’obtention du diplôme national d’expert  comptable, iscae, 

Royaume du Maroc, 2007, p 9.  

  

III. مقاالت وبحوث: 

    :بالغة العربية :أوال

السيد لوك شاتيل، الناطق باسم احلكومة الفرنسية، التقدم احملرز يف جمال التنظيم املايل، نشرة  .1

« Clés-Actu »  2010تشرين األول /أكتوبر 18، 217رقم. 

صاحل زرواي فرحة، وظيفة املراقبة احلسابية ملندويب احلسابات يف الشركات التجارية، الة  .2

، بن عكنون اجلزائر، معهد احلقوق 01اجلزائرية للعلوم القانونية واالقتصادية والسياسية، العدد 

  .1994و العلوم اإلدارية، 

 La responsabilité duنان، فريد جربان، رئيس منظمة اخلرباء احملاسبني املعتمدين ، لب .3

commissaire aux comptes ،از ، الفصل الرابعالعدد 2005، جملة احملاسب ا ،

24. 

 

  :باللغة الفرنسية: ثانيا

1. Amor Zahi, Responsabilité du commissaire aux comptes et 

révélation des faits délictueux, Revue Algérienne des 

sciences juridiques économiques et politiques, 2e éd. Uni-

versité d'Alger, 1990. 

 

  

2. Didier Rebut, Rep. Pen., Dalloz, Février 2002. 
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3. Dominique Vidal, les conditions de la responsabilité civile de 

commissaires aux comptes pour l'insuffisance des diligences 

de certification, Rev, sociétés, 1993. 

4. Frédéric Poulloud-Dulian, De quelle Avatars de l'action en 

responsabilité dans le droit des affaires, RTD. Com, 1997.  

5. Granier Thierry, la responsabilité pour publication de faux 

bilans semestriels peut-elle être retenue contre les commis-

saires aux comptes, Bull, sociétés, n°3, 1997.  

6. Haritini Matsopoulou, Le renforcement de l'indépendance 

des commissaires aux comptes, Rev. Sociétés, 2003. 

7. Haritini Matsopoulou, le contrôle légal des comptes sociaux, 

Rev.  sociétés, 2005. 

8. Jean-Didier, la responsabilité pénale du commissaire aux 

comptes, étude juridiques, CNCC, n°78.   

9. Jean-François Barbièri, responsabilité des commissaires aux 

comptes le caractérisation d’une faute ne suffit pas, Bull, so-

ciétés, 2000. 

10. J-F.Berbieri, Du manquement grave d’une obligation pro-

fessionnelle, à la connaissance des malversations qui engage 

la responsabilité pénale du commissaire aux comptes , JBS, 

2000, n°6. 

11. J-F. Barbièri, Quelques observations sur le fondement, la 

nature et le domaine de la responsqbilité civile du commis-

saire aux comptes, Bull. Joly sociétés, 2004. 

12. Jean- Jacques Daigre, Le commissaire aux comptes demeure 

un professionnel libéral responsable, Rev, sociétés, 2010. 
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13. J-M. Calendini, De quelques aspects du secret professionnel 

des commissaires aux comptes, Bull. Sociétés, petites af-

fiches,  1997, n°11. 

14. Jean-Pierre, Sortais, Entreprises en difficulté, les mécanismes 

d’alerte et de conciliation, éd, R.B. 2007. 

15. Maxime Delhomme, la responsabilité pénale de l’expert 

comptable, pré. François Terré, éd, Joly, Paris, 1998. 

16. Nicole Stolowy , La responsabilité pénale du commissaire 

aux comptes, Rev. Sociétés, 1998. 

17. Order des avocats de Paris, centre de documentation, dossier 

thématique, droit des affaires, la responsabilité civile des 

commissaires aux comptes, 2008.   

18. Salomon, les commissaires aux comptes et le droit pénal, Dr. 

Sociétés, avr. 2004, n°4. 

19. Thierry Granier, Détermination de la responsabilité du 

commissaire aux comptes, Rev. Sociétés, 2004. 

20. Thierry Garanier, Défaut d’information et responsabilité du 

commissaire aux comptes à l’occasion d’une augmentation 

de capital, Rev. sociétés, 2010.  

21. Thierry Granier, commissaire aux comptes, Rev, sociétés, 

2010. 

IV.التشريعات: 

  :في الجزائر: أوال

  :أـ القوانين 

يتضمن  1966يونيو  8هـ املوافق ل1386صفر عام  18املؤرخ يف  155-66األمر رقم  .1

  .املعدل واملتمم قانون اإلجراءات اجلزائية 

 املتضمن قانون العقوبات، املعدل واملتمم 1966جوان  08املؤرخ يف  66/156األمر رقم  .2

الصادر  04/15القانون ،  1982فرباير  13املؤرخ يف  04/ 82مبوجب القانون رقم 
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، 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23/ 26و القانون رقم ، 2004نوفمرب  10بتاريخ 

  .2009فرباير  25املؤرخ يف  09/01والقانون رقم 

 1975سبتمرب سنة  26املوافق  1395رمضان عام  20املؤرخ يف  58- 75مر رقم األ .3

 .دين، معدل و متمميتضمن القانون امل

واملتضمن القانون  1975سبتمرب 27املوافق ل1395رمضان 20املؤرخ يف  75/59االمر .4

  .25/04/1993املؤرخ يف  08- 93التجاري  املعدل واملتمم، باملرسوم التشريعي رقم 

، 2008فرباير سنة  25املوافق ل  1429صفر عام  18املؤرخ يف  09/18القانون رقم  .5

  .2008أبريل  23املؤرخة يف  21رقم . ر.ج.جراءات املدنية واإلداريةيتضمن قانون اإل

، املتعلق 2010يونيو سنة 29املوافق ل  1431رجب 16مؤرخ يف  10/01القانون رقم  .6

  .مبهن اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد

  

  :ب ـ المراسيم

  :ـ المراسيم التشريعية1

 75/59، املعدل لألمر رقم 1993أبريل  25املؤرخ يف  08/ 93رقم التشريعي  املرسوم .1

  .3، ص1993أبريل سنة  27، الصادرة بتاريخ، 27املتضمن القانون التجاري، ج، ر، عدد 

  

 :ـ المراسيم التنفيذية2

 أبريل 15املوافق  1416ذي العقدة عام 27املؤرخ يف  136- 96املرسوم التنفيذي رقم      .1

حمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد، قيات مهنة اخلبري احملاسب و ، يتضمن قانون أخال1996سنة 

  .4، ص 1996أبريل 17الصادرة بتاريخ  24ج، ر، عدد 

  

  :دـ القرارات     

، 14املتعلق بسلم أتعاب حمافظي احلسابات، ج، ر، ع  1994نوفمرب  07قرار مؤرخ يف     .2

 .32، ص 1995مارس  12يف 
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  :في فرنسا: ثانيا

1. Loi, n° 66-537 du 24 juill. 1966 sur les sociétés commer-

ciales telle que modifiée notamment par la loi du 1er mars 

1984. 

2. Loi n° 2003-706 du 1er Août 2003de sécurité financière. 

3. Code de déontologie de la profession adopté par décret 

n°2005-1412 du 16 novembre 2005, modifié par décret 

n°2006-469 du 24avril 2006. 

V.القرارات القضائية:  

1. TGI Paris, 22Janv. 1997, not : J-F Barbièri., Bull, Joly, 

1997. 

2. Cass. Com, 23 Mars. 2010, n° 09-10.791, Obs, Paul le 

Cannu, et, Bruno Dondero, RTD, Com, 2010. 

3. Crim, 31 janv. 2007, n°16-81,258, Bull. Crim,2007,  n°25. 

4. Crim, 11 juill. 1994, n° 94-82.188, Bull, Crim, n°274. 

5. Cass. Com, 27oct. 1992, note D. Vidal, Rev.  Sociétés, 

1993. 

6. Ca, Versailles , 9mai, 1996, RJDA 19996, n° 1392. 

7. Ca. Paris, 14 mai 2003, Obs. Philippe Merle, Bull, sociétés, 

2003.  

8. CA Paris, 4 Avril 1991, Obs. Pontavice. Rev. Sociétés, 

1991.  

9. CA Paris, 14 mai , 2003. Obs. Philippe Merle, Bull, socié-

tés, 2003. 

10. Cass. Com, 17 déc. 2002, obs Jean-Pascal Chazal, et  Yves 

Reinhard, RTD.com, 2003.  

11. Cass.Com, 15sept, 2009. n° 08-18,876. Obs, Thierry Gra-

nier, Rev. Sociétés, 2010. 
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12. Cass.com. 17déc, 2002. n° 99-21.553. obs, Merle, Rev. So-

ciétés, 2003. 

13. Crim. 6  Sept. 2000, n° 99-83,001, obs, Philippe Merle,  

Rep. Dr. Pénal, 2000. 

14. Cass.Civ. 13. Nov.1997, revue générale du droit des assu-

rances  1998, n°1998-1.  

15. CA Lyon, 4 Fév. 1998, pourvoi rejeté par, Crim, 15 Sept, 

1999, n° 98-81,855, Rev, Sociétés, 2000.  

16. Crim. 29 nov. 2000, n° 99-80,324. Rev, sociétés, 2001.        

17. Crim. 17 nov. 2004, n° 03-82.657. Bull, Crim, n° 291. 

18. TGI Toulouse, 29 Juin. 2000, Bull, CNCC, n° 125, 2002. 

19. Crim. 9 mars, 1999, n° 98-81. 485, Bull, Crim, n° 44. 
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  الفهرس

  1  مقدمة 

  11  األحكام العامة لمسؤولية مندوبي الحسابات: الفصل األول        

  12  املسؤولية املدنية ملندويب احلسابات: املبحث األول

  13  األساس و الطبيعة القانونيني: املطلب األول

  13  األساس القانوين للمسؤولية املدنية ملندويب احلسابات: الفرع األول

  15  الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية ملندويب احلسابات: الفرع الثاين

  15  اجلدل الفقهي حول طبيعة العالقة بني مندويب احلسابات و الشركة حمل املراقبة: أوال

  21  حتديد الطبيعة القانونية للمسؤولية املدنية ملندويب احلسابات: ثانيا

  29  احلساباتأركان املسؤولية املدنية ملندويب : املطلب الثاين

  29  اخلطأ: الفرع األول

  30  اخلطأ الشخصي: أوال

 31                                                                         خطأ مندويب احلسابات حتديد - 1

 32                                                                 لتحاق باملهنةاخلطأ يف بداية االحتديد  -  أ

 36                                                               اخلطأ عند التوقف عن أداء املهامحتديد  -  ب

  38                                                                        حتديد اخلطأ أثناء ممارسة املهام - 2

 39                                                          ةلتزام بتحقيق نتيجة أو بذل عناياإلخالل با -  أ

 43                                                                        تنوع األخطاء أثناء تنفيذ املهام -  ب

 43                                                          مبراقبة أو مراجعة احلسابات األخطاء املتعلقة - 

 47                                                            املتعلقة باملصادقة على احلساباتاألخطاء  - 

 49                                                                     خطاء املتعلقة بتقدمي املعلوماتاأل - 

              52  ات                 دقة وانتظام احلسابات و املخالفلعامة عن عدم األخطاء املتعلقة بتبليغ اجلمعية ا - 

 53                                                        التحذيراألخطاء املتعلقة مبهمة اختاذ إجراءات  - 
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   55                                                               خطأ مندوب احلسابات شخص معنوي - 3

  58                                                                                               خطأ الغري: ثانيا

 58                                                                       خطأ املساعدين واخلبري احملاسب - 1

 59                                                        دارة أو أعضاء جملس اإلدارةباإل خطأ القائمني - 2

  61                                                                                             إثبات اخلطأ: ثالثا

  61                                                                                            الضرر: الفرع الثاين

  62                                                                       خصائص الضرر الواجب التعويض: والأ

 62                                                                       أن يكون الضرر ماديا أو معنويا - 1

  63                                                                                داأن يكون الضرر مؤك - 2

 65                                                                              أن يكون الضرر شخصيا - 3

  65                                                                                أن يكون الضرر مباشرا - 4

 66                                                                   أال يكون قد مت التعويض عن الضرر - 5

  66                                                                                             تقدير الضرر: ثانيا

  67                                                                                   عالقة السببية: الفرع الثالث

  67                                                                                            املبادئ العامة: أوال

  68                                                     ببية يف مسؤولية مندويب احلساباتتطبيق عالقة الس: ثانيا

  70                                                                 نفي املسؤولية و التأمني منها: املطلب الثالث

  70                                                                  نفي مسؤولية مندويب احلسابات: ولالفرع األ

  71                                                                                              القوة القاهرة: أوال

  72                                                                                                فعل الغري: ثانيا

  72                                                                                             فعل الضحية: ثالثا

  75                                                    سؤولية املدنية ملندويب احلساباتالتأمني من امل: الفرع الثاين
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  77                                                            ؤولية اجلزائية ملندويب احلساباتاملس: املبحث الثاين

  77                                                                مندوب احلسابات فاعل أصلي: األولاملطلب 

  77                                                          لقة حباالت املالئمة القانونيةتعاجلرائم امل: الفرع األول

  78                                                                             املمارسة غري الشرعية للمهنة: الأو 

  80                                                                          انتحال صفة مندوب حسابات: ثانيا

  81                                                               ء على استقاللية مندويب احلساباتاالعتدا: ثالثا

  83                                                                     اجلرائم املتعلقة مبمارسة املهنة: الفرع الثاين

  85                                                                         إعطاء أو تأكيد معلومات كاذبة: أوال

 85                                                                                           الركن املادي - 1

 86                                                                                        معلومات كاذبة -  أ

 87                                                           أو مؤكدة من قبل مندوب احلسابات مقدمة -  ب

  88                                                                                          الركن املعنوي - 2

  91                                                                                 جرمية إفشاء السر املهين: ثانيا

 91                                                                   القانوين لاللتزام بالسر املهين اإلطار - 1

 92                                                              إلعفاء من االلتزام بالسر املهينحاالت ا - 2

 92                                                                    نينيمبوجب مشاركة غريهم من امله -  أ

 93                                                                           مبوجب إرادة صاحب السر -  ب

  93                                                                            مبوجب الدفاع عن أنفسهم    - ج

  94                                                                                        مبوجب القانون     -د

  94                                                       األفعال ارمة لوكيل اجلمهوريةعدم الكشف عن : ثالثا

     95                                                      األفعال ارمة يف الوقت احملددعدم اإلبالغ عن  - 1

 95                                                                كشف عنهاعال ارمة اليت جيب الاألف - 2

 96                                                                               القصد يف عدم الكشف - 3
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  97                                                                      مندوب احلسابات شريك: طلب الثاينامل

  98                                                                          املبادئ العامة لالشرتاك: األول الفرع

  99                                                          رتاك يف مسؤولية مندويب احلساباتاالش: الفرع الثاين

  99                                                                                 لعنصر املادي لالشرتاكا: أوال

 100                                                                               العنصر املعنوي لالشرتاك: ثانيا

  102                                                   بي الحساباتآثار مسؤولية مندو : يالفصل الثان       

  102                                                                         ولية املدنيةآثار املسؤ : املبحث الثاين

  102                                                                       دعوى املسؤولية املدنية: ب األولاملطل

      102                                                                                       األطراف: الفرع األول

  103                                                                                                 املدعي: أوال

 103                                                                                    الشركة حمل املراقبة - 1

 104                                                               ارسة دعوى الشركة من طرف ممثليهامم -  أ

 105                                                            سة دعوى الشركة من طرف املسامهنيممار  -  ب

 105                                                                                                 الغري - 2

 106                                                                                     القائمني باإلدارة -  أ

 106                                                                                  املسامهني يف الشركة -  ب

 107                                                                                         دائين الشركة -  ج

  108                                                                                            عليهاملدعى : ثانيا

 108                                                                   مندوب احلسابات شخص طبيعي - 1

                      108        ركة حمافظة حسابات                               شميارس مهامه ضمن مندوب احلسابات  - 2

                      111                                                                                       تعدد املسؤولني - 3

   113                                                                           االختصاص القضائي: اينالفرع الث

  113                                                                                      االختصاص احمللي: أوال
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  115                                                                                    االختصاص النوعي: ثانيا

  116                                                                      آثار الدعوي وانقضائها: ب الثايناملطل

  116                                                                            آثار الدعوى املدنية: لفرع األولا

  116                                              احلسابات بتعويض األضراريف حالة احلكم على مندوب : أوال

 117                                                                    التعويض الشخصي أو بالتضامن - 1

  117                                                                            ةدور التأمني من املسؤولي - 2

  117                                                           ل عدم احلكم على مندويب احلساباتيف حا: ثانيا

  118                                                                          انقضاء الدعوى املدنية: ع الثاينالفر 

  122                                                                         آثار املسؤولية اجلزائية: الثايناملبحث 

  122                                                                       دعوى املسؤولية اجلزائية: األول املطلب

  122                                                                                          املدعي: الفرع األول

                      123                                                                                                  الدائن: أوال

                       123                                             األفعال ارمة لوكيل اجلمهوريةة عدم الكشف عن رميج - 1

 123                                                                        جنحة تأكيد معلومات كاذبة - 2

 124                                                                    ت التنايفجنحة عدم احرتام حاال - 3

 124                                                                            جنحة إفشاء السر املهين  - 4

 124                                                                            مندوب احلسابات شريك - 5

  124                                                                                                املساهم: ثانيا

 124                                                                  جنحة عدم الكشف عن احملالفات - 1

   125                                                                        كاذبة  جنحة تأكيد معلومات - 2

 125                                                                            مندوب احلسابات شريك - 3

  125                                                                                                 الشركة: ثالثا
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 125                                                                 جنحة عدم الكشف عن املخالفات - 1

 126                                                                        جنحة تأكيد معلومات كاذبة - 2

 126                                                لشرعية ملهنة مندوب احلساباتري اجنحة املمارسة غ - 3

 126                                                                            جنحة انتهاك السر املهين - 4

 127                                                                            مندوب احلسابات شريك - 5

   127                                                                                     املدعى عليه: الفرع الثاين

    127                                                                      مندوب احلسابات شخص طبيعي: أوال

 127                                                                                          افاعال أصلي - 1

 127                                         ت كاذبة وعدم الكشف عن املخالفاتجنحة تأكيد معلوما -  أ

  128                                                                   جنحة عدم احرتام حاالت التنايف    - ب

 129   جنحة انتهاك السر املهين                                                                            - ج 

                      130                                                                                               شريكا - 2

     130                              حة عدم الكشف عن األفعال ارمةجنحة تأكيد معلومات كاذبة وجن -  أ

 130                                                                            جنحة انتهاك السر املهين -  ب

  130                                                                     مندوب احلسابات شخص معنوي: ثانيا

  132                                                                                               التضامن: ثالثا

  132                                              املدنيةية وعالقتها بالدعوى تقادم الدعوى اجلزائ: املطلب الثاين

  133                                                                         تقادم الدعوى العمومية: رع األولالف

                                                                  134رمةجنحة عدم الكشف عن األفعال ا: أوال

  135                                                                          جنحة تأكيد معلومات كاذبة: ثانيا

  135                                                                              جنحة انتهاك السر املهين: ثالثا

  135                                                                  نح املتعلقة بإحدى حاالت التنايفاجل: رابعا
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  135                                                                           جنحة انتهاك السر املهين: خامسا

  136                                                        مية بالدعوى املدنيةالدعوى العمو عالقة : الفرع الثاين

  136                                                              عوى اجلنائية على الدعوى املدنيةتأثري الد: أوال

 137                                                               حلكم اجلنائي أمام القضاء املدينحجية ا: ثانيا

   139                                                                                                        خامتة

  146                                                                                                 قائمة املراجع

 157                                                                                                      الفهرس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  :الملخص

إن مراقبة احلسابات تتعلق بصدق الوثائق احلسابية املعدة من قبل الشركة يف اية كل سنة مالية، وميكن أن 

تعترب هذه األخرية كسابقة ضرورية ملراقبة التسيري من طرف الشركاء من خالل ما يصلهم من معلومات أساسية 

  .احلسابات لكل من املسؤولية املدنية و اجلزائية مندوب خيضعلذلك مستقلة، و 

  :الكلمات المفتاحية

 –املسؤولية املدنية –صدق احلسابات  -إجراء التحذير - التقارير اخلاصة -شركة املسامهة -مندوب احلسابات

  .املسؤولية اجلزائية

Résumé: 

Le contrôle des comptes concerne la fidélité des documents comptables, 

établis par la société à l'issue de chaque exercice, il peut être compris 

comme un préalable nécessaire à la surveillance de la gestion par les 

associés en communiquant à ces derniers éléments d'appréciation 

indépendant, donc la responsabilité du commissaire aux comptes établie 

tant au niveau civil que pénal.  

Les mots clés: 

Commissaire aux comptes - La société anonyme - Rapport spécial - 

Procédure d'alerte - Fidélité des comptes - Responsabilité civile - 

Responsabilité pénale. 

ry:amumS  

The control of the accounts concern the fidelity of accounting documents, 

established by the company at the end of each fiscal year, it can be 

understood as a prerequisite for the  monitoring of the management by the 

partners by communicating to them independent elements of assessment, 

so the liability of auditor can be civil or criminal liability. 

Keywords: 

The auditor – Joint-stock  company – Special report – Alert procedure – 

Fidelity accounts – Civil liability – Criminal liability.     


