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  ــةمقدم       

  
ر مركزيا إلى اقتـصاد السوق الذي يحكمه المسي قال من االقتصاد المغلقـبعد حتمية االنت

قانون العرض والطلب، أصبحت الجزائر كغيرها من الدول السائرة في طريق النمو بحاجة ماسة 
واالجتماعية صادية ء اقتصادها ألن الظروف االقتا إعادة بناه من خاللهاللتمويل برؤوس أموال يمكن

 على ذلك تطور شركات  األمثلةوخيرما هو قائم، عو إلى التغيير تطويرا وتعديال لالمحيطة تد
  .تطور الملكيةالمساهمة و

 شركات المساهمة أداة التطور االقتصادي في العصر الحديث وقد نمت واتسع نطاقها تعدو
 المشروعات الكبرى بإنجازوحدها لثر حتى كادت أن تحتكر الشؤون الصناعية والتجارية وتستأ

ـام أعداد كبيرة  من خالل انضملقدرتها على تجميع رؤوس األموال واستقاللها عن المساهمين فيـها
من الشركاء إلى شركات أموال عن طريق االكتتاب في األوراق المالية التي تصدرها والتي تؤلف 

  .هارأس المال أو عن طريق شراء هذه األوراق مـن أصحاب
لالعتبار الشخصي فيها فهي فيها وتقوم شركات المساهمة على االعتبار المالي وال أهمية 

ومنها  نقيضة شركات األشخاص التي تعطي لشخص الشريك أهمية، ذلك ألن ائتمان شركات األموال
  .شركات المساهمة التي تعد النموذج األمثل لهذا الصنف من الشركات يستمد من رأسمالها

 الضخمة مما يستلزم لنشأتها إمكانيات مادية كبيرة يعراا تقوم شركات المساهمة بالمشوعادة م
ية ألنها تتطلب رؤوس أموال طائلة، وقد لذا لم تظهر هذه الشركات إال بعد اكتشاف الثروات الطبيع

قاصرة على نطاق دولة واحدة بل تمكنت  تعدفهي ال تطورت هذه الشركات بتطور الثورة الصناعية 
اسم ب أصبحت تعرفوأخرى بقدراتها المالية أن تتجاوز حدود الدولة التي تنشأ فيها إلى دول 

  .الشركات المتعددة الجنسيات
 دورا فعاال في ظل النظام الرأسمالي فكانت عماده وأداته  تاريخيا لعبت شركة المساهمةلقدو

  .ركيز االقتصادي واحتكارها للسوقتالقانونية المثلى في التوسع داخل الدولة وخارجها وفي تحقيق ال
أهمها وتعود قدرتها في تجميع رؤوس األموال الضخمة لما تتميز به هذه الشركة من خصائص 

 عدد وأيضا قدمها في رأسمال الشركة،  محدودة بحدود الحصة التيالتي تكون مسؤولية الشريك
شراك األشخاص أجاز المشرع إولم يضع المشرع حدا أقصى لعدد الشركاء  حيثبوطبيعتهم  الشركاء

للتداول بسهولة في أي زيادة على قابلتيها  بسهولة كبيرة تُحدد ها، وحصة الشريك التيالمعنوية في
وقت دون الحصول على موافقة بقية المساهمين وهذه هي الميزة التي دفعت صغار المساهمين إلى 

  .هاوانتـشارع من الشركات هذا النوثمار أموالهم مما أدى إلى نجاح است
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 أهمها على اإلطالق تسمى باألوراق المالية القيم المنقولة العديد من شركة المساهمة صدروت
  .األسهم

بأنه سند  (1) ن القانون التجاريم 40مكرر715المادة السهم في المشرع الجزائري عرف  ولقد
عن  ة االسمية للسهمتحدد القيمو، قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها

 القيمة الحقيقية اوتبقى هذه القيمة معلقة بظروف العرض والطلب، أمطريق القانون األساسي للشركة 
وللسهم قابلية  .للسهم فتمثلها موجودات الشركة الصافية في حالة التصفية أو االندماج في شركة أخرى

ة يقابلال بعدماألسهم تتميز  ذلك إضافة إلى، للتداول باليد إن كان اسميا أو بالتسليم إذا كان لحامله
  .نقولة تجاه المصدر سندات غير قابلة للتجزئةمالتي تعتبر أن القيم الللتجزئة 
لكن يشترط في لحصة التي يقدمها المساهم اسمية أو عينية حسب طبيعتها اأن تكون يمكن و

ة عن طريق قيد اسم المساهم في ن مثبتة الملكيأي أن تصدر باسم شخص معياألسهم أن تكون اسمية 
 ممتازة تخول لصاحبها اأو أسهمنفسها الحقوق بيمكن أن تكون األسهم عادية تتمتع و، دفاتر الشركة

بجانب الحقوق العادية اللصيقة بها بعض المزايا الخاصة كاألولوية في الحصول على نصيب من 
لك التي تمنح أصحابها عددا من األصوات  أو ت)أسهم األولوية(أرباح الشركة أو من فائض التصفية 

  ).أسهم ذات أصوات متعددة(في الجمعية العامة زيادة على تلك المقررة للسهم العادي 
ويثبت القانون للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم وعلى وجه الخصوص الحق في الحصول 

 من موجودات الشركة يب الحق في الحصول على نص من األرباح التي يتقرر توزيعها،على نصيب
والتصويت على قراراتها،  اوالتها حق حضور جمعيات المساهمين واالشتراك في مدعند التصفية،

عمال مجلس  حق طلب االطالع على دفاتر الشركة ووثائقها ومراقبة أحق التصرف في األسهم،
ر جمعيات لبطالن في قراالطعن با و رفع دعوى المسؤولية على أعضاء المجلساإلدارة، حق

  . القيود الواردة في هذا القانون أو في نظام الشركة وذلك بالشروط والمساهمين
 علـى   مرة أ اويتم تسيير شركة المساهمة سواء على الطريقة الكالسيكية عن طريق مجلـس إد            

  .الطريقة الجديدة عن طريق مجلس المديرين
ير من ثالثة أعضاء على األقـل       ل هذا األخ  فسيتـشكّرة  اإد تبنّـت شركة المساهمة مجلس      إذاف

علـى  وعشرين عـضوا     ويجوز في حالة الدمج رفع العدد إلى أربعة         عشر عضوا على األكثر    اثنيو
ويقوم مجلس اإلدارة بانتخاب رئيس له من بين أعضائه شريطة أن يكون شخصا طبيعيا مـع                 ،األكثر

ـ و، ) سـنوات 06 (دارةتحديد أجرته ومدة رئاسته التي ال تتجاوز مدة نيابته كقائم بـاإل        مجلـس  دى ل

                                                                                               
 27/04/1993 مؤرخة في 27 عدد جريدة رسمية 25/04/1993الصادر في  08-93  المرسوم  (1)

 101 عددر . المتضمن القانون التجاري ج26/09/1975 المؤرخ في 59-75المعدل والمتمم لألمر 
  .19/12/1975مؤرخة في 
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 السلطات للتصرف باسم الشركة في كل الظروف في نطـاق موضـوعها مـع مراعـاة       افةة ك راإلدا
ال في عالقتهـا    مع بهذه األ  معلى الشركة االلتزا  والسلطات الممنوحة في القانون لجمعيات المساهمين       

  . الغير بها إال إذا ثبت علمن كانت خارجة عن موضوع الشركةمع الغير حتى وإ
 الملغـى بموجـب     24/07/1966 المؤرخ في    537-66 وبصدور قانون الشركات الفرنسي   

أدخل المشرع الفرنسي نوعا جديدا من التسيير        ،18/09/2000 المؤرخ في    912-2000األمر رقم   
 الـشركة ومراقبتهـا     إدارةفصل بين    الهدف منه ال    استوحاه من القانون األلماني    في شركات المساهمة  

ة الشركة  ري وظائف كان يقوم بها مجلس اإلدارة في التسيير القديم حيث يتولى مجلس المديرين إدا              وه
ي هذا النوع من التـسيير عنـد        نّـ، ويمكن لشركة المساهمة تب    تهاقوم مجلس المراقبة برقاب   على أن ي  

جوع إلـى   ر بـال  تأسيسها أو بعد ذلك كما يمكن لها تغييره إذا قرر المساهمون تعديل القانون األساسي             
  .التسيير التقليدي

على األكثـر مـن      )تحت طائلة البطالن  (طبيعيين  ويتكون مجلس المديرين من خمسة أعضاء       
وبدوره يقوم مجلس المديرين بتعيين رئـيس مـن بـين    ، ن أو غيرهم يقومون بإدارة الشركة المساهمي

حـدود  ي كل الظروف في     ويتمتع مجلس المديرين بسلطات واسعة للتصرف باسم الشركة ف        أعضائه،  
 الـشركة   تعدجلس المراقبة وجمعيات المساهمين، و    لة لم لطات المخو موضوع الشركة مع مراعاة الس    

ثبت أن الغير لـم  ملزمة في عالقتها مع الغير حتى باألعمال التي ال تدخل ضمن موضوع الشركة إذا  
 إلى عضو أو عدة أعـضاء  فسها ن الرئيساتويجوز لمجلس المراقبة أن يمنح سلطيكن على علم بها،  

  .آخرين في مجلس المديرين شرط أن يؤهل القانون األساسي هذه الصالحية
وأمام الضرورة التي تـمثلها المراقبة بالنسبة للشركات ورغم ما قـد ينجم عنها من مسؤولية 

يـن في حالة وقوع مخالفات وتجاوزات، فإن المشرع الجزائري قد ألـزم شركات المـساهمة بتعي
مـختصين لممارسة هذه العملية وأطـلق عليهم اسـم محافـظي الحسابات أو مندوبـي الحسابات 

 وأخصهم بتشريع خاص COMMISSAIRES AUX COMPTESتباس للمصطـلح الفرنـسي ـهو اقو
القانون رقم  بواسطة الملغى (1) 27/04/1991 المؤرخ في 08-91ون رقم بـهم متمثل في القان

  (2).  منه81 المادة حسب نص 29/06/2010في  المؤرخ 10-01
محافظ الحسابات على أنه كل شخص يمارس بصفة  01-10 من قانون 23 فت المادةولقد عر

صحة حسابات الشركات والهيئات ادقة على ص المةمتحت مسؤوليته مهوعادية باسمه الخاص 
   . ومطابقتها ألحكام التشريع المعمول بهوانتظامها

                                                                                               
  .1991 ماي 01 مؤرخة في 20 جريدة رسمية عدد   (1)

  
  .2010 جويلية 11 مؤرخة في 42 جريدة رسمية عدد   (2)
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قييم الموضوعي لألدلة الخاصة ـحافظة الحسابات عملية منظمة للتجميع والتوتعتبر مهنة م
بمزاعم الشركة بشأن نتائج التصرفات االقتصادية لتحديد مدى تماشيها مع المعايير المحددة       

أو هي الرقابة الممارسة من طرف  ،وتوصيل هذه النتائج لمستخدميها أصحاب المصلحة في الشركة
ويسمى هذا  ومصداقيتهالقيام بعملية الشهادة على انتظام الحسابات السنوية للشركة في مؤهل لرِح

  .الحرفي محافظ الحسابات
نت اإلنطالقة ولقد ظهرت فكرة وضع مراقبة جادة على إدارة الشركات قبل قرن من اآلن فكا

ا نجم عنها من األزمات االقتصادية التي عرفتها أروبا في فترة العشرينات ومبعد تعدد الفضائح و
لقد حاول لذين كانوا يمثلون قوة سياسية، ومشكالت اقتصادية راح ضحيتها صغار المستثمرين ا

الذي ساد أروبا الغربية في المشرع جعل شركة المساهمة منسجمة مع النظام الديموقراطي الحر 
ين المساهمين إال بقدر  بفرقاألسهم توفر لحامليها حقوقا متساوية فال باعتبار أن القرن التاسع عشر 

وتعتمد وتعزلهم الجمعية العامة أعضاء مجلس اإلدارة ن وتعي ،ما يملكون من أسهم في رأسمالها
ل الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتوافق على توزيع األرباح كما تستطيع بشروط معينة أن تعد

عامة بسبب تواجدهم في أماكن النظام األساسي للشركة، لكن عدم حضور المساهمين للجمعيات ال
بعيدة أو لعدم تمتعهم بالكفاءة الالزمة جعل من هذه الرقابة رقابة غير فعالة فضال على أن مراجعة 

 أثر سلبا في نوعية هذاكل  ن،دفاتر الشركة وحساباتها تقتضي خبرة فنية ال تتوفر في غالبية المساهمي
وتوجيهها لما يخدم يرين إساءة استعمال السلطات لمد لولـالرقابة الممارسة على الشركة مما س

  .مصالحهم الشخصية
أدى تدخل الدولة بصورة متزايدة إلى نشأة عدد جديد من الجرائم تضاف إلى ترسانة لقد و

الجرائم التقليدية التي نصت عليها قوانين العقوبات، وتعتبر الجرائم االقتصادية من المظاهر الهامة 
 التجريم والعقاب في العصر الحديث فقد كان من الضروري أن يرتبط بالتطور لهذا التطور في سياسة

الصناعي واالقتصادي وجود وسائل قانونية تكفل للدولة التحكم في مسيرة هذا التطور حتى يتسنى لها 
الية الوسائل المادية واإلدارية مرتبط إلى حد كبير أن تتجنب المساوئ التي قد تنجم عنه ألن فع

  .يد بالعقاب الجنائيبالتهد
التي يقع فيها اعتداء على التوجه االقتصادي العام للدولة، تلك ويقصد بالجرائم االقتصادية 

 )جرائم النقد، الجرائم الضريبية والجمركية، جرائم الصرف(وتعتبر جرائم اقتصادية الجرائم المالية 
  . تحكم التبادل التجاري وجرائم الشركات للقواعد التيالجرائم التي تقع بالمخالفة والجرائم البنكيةو

التي  الجرائم التي تقع في نطاق الشركات باعتبارها تمثل اعتداء على القواعد األساسيةل تشكّو
الذات وبينكر أهمية الشركات أحد جانبا هاما من الجرائم االقتصادية، فال  تحكم األشخاص المعنوية

 الشركات التجارية تعدومي في المجتمعات المعاصرة، إذ التجارية منها في بناء ونمو االقتصاد الق
وعلى وجه الخصوص شركات األسهم بما تضمنه من تجميع رؤوس أموال ضخمة وتوظيفها في 
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، لدولل سياسة االقتصاديةاللتنفيذ  الهامة لتوجيه االدخار القومي وإحدى الوسائلمشروعات معينة 
 حماية يعتبرر الذي أريد لها ا وتمكينها من أداء الدو فإن حماية هذه الشركات وأنشطتهوبالتالي

 فإن التجاوزات التي تقع في إطار هذه الشركات تتعدى وعليهسة االقتصادية العامة للدولة، للسيا
األفراد المشاركين فيها إلى المصلحة العامة ة مصالحآثارها الضار.  

 هاونشاطركات التجارية من هنا كان تدخل المشرع بوضع قواعد آمرة تحكم نشأة الش
لة على مديري الشركات، اوضمان احترام هذه القواعد ال يتأتى إال بفرض رقابة فع إنقضائهاو

حافظة على انتظام مأصحاب المصلحة المباشرة في ال(عهد بهذه الرقابة إلى الشركاء ن يواألصل أ
  :لسببين الة إال أن رقابتهم ال تكون دائما فع) الشركة

  .عدام الخبرة الفنية الالزمة لدى المساهمين للتأكد من انتظام حسابات الشركة  الن-  
 أن يباشروا الرقابة فيها بحكم عددهم ر حجم الشركات المساهمة ال يمكن للمساهمينبـ  نظرا لِك-  

 لما في ذلك من مصلحة أكيدة في الكبير، إضافة إلى أنه من المفيد المحافظة على أسرار الشركة
 األضرار التي يمكن أن تصيب نشاطها وهو ما ال يتأتى بإعطاء عدد كبير من المساهمين حق تجنب

  .اإلطالع على تفاصيل أنشطتها
من أجل كل ذلك لجأ المشرع إلى تنظيم رقابة على الشركة من خارجها يضطلع بها أشخاص 

  .تتوافر فيهم المؤهالت الفنية الالزمة ألداء هذه المهمة، هؤالء األشخاص هم محافظو الحسابات
إن ذكر التطور التاريخي لمهنة محافظ الحسابات من شأنه أن يساعد على استيعاب أهمية دوره 

يئة الخاضعة لرقابته، فالنظام القانوني الذي يتمتع به حاليا أملته ظروف تاريخية تعود إلى أكثر في اله
من قرن من الزمن لدى الدول التي سبقـتنا في ميدان محافظة الحسابات فقد تطور إلى أن أضحى 

  . وجوده يعتبر ضمير الشركة أو حارس الشرعية
مهنة إلى القوانين األساسية لشركة الهند الهولندية ويرجع بعض القانونيين العناصر األولى لل

 حيث أن الواقع العملي في تلك الفترة دفع إلى تعيين محافظ في بعض 1602التي تم تأسيسها عام 
 الصادر  الفرنسيشركات األسهم الخاصة، لكن ظهور محافظ الحسابات ألول مرة بموجب القانون

وض فيما بعد بالقانون الصادر بتاريخ ـاهمة والذي ع المتعلق بشركات المس23/05/1863بتاريخ 
وكانت الحاجة تقضي بعدم ترك المساهمين لوحدهم في مواجهة إدارة الشركة  ،24/07/1867

  .واعتماد أشخاص مهمتهم ممارسة المراقبة وعرض النتائج و اآلراء على الجمعية العامة
ل ستينات القرن التاسع عشر إذ أصبحت محافظة الحسابات هيئة قانونية معترف بها خالو

 الشركات المساهمة على تعيين محافظ أو أكثر للحسابات سواء أكان 23/05/1863أوجب قانون 
 لكن ما لوحظ آنذاك أن 1863 بنفس ما أتى به قانون 24/07/1867 ال، ولقد أخذ قانون مشريكا أ

 سوى مسودة شاحبة لما نعهده في المراقبين كانوا يتميزون بعدم االحترافية بل إن رضاهم لم يكن
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المراقبين الحاليين، كل هذا يفسر التطور العميق الذي شهدته محافظة الحسابات على مـر الزمن من 
  .أجل تحويل وظيفة عاطلة مريحة أو أداء واجب لصديق إلى مهمة مستقلة تتمتع باحترافية عالية

 وضع قواعد منظمة محترفة 08/08/1935وفي ثالثينات القرن العشرين صدر قانون بتاريخ 
لمحافظي الحسابات تضمنت حاالت منع للممارسة قصد الحفاظ على خاصية االستقاللية تجاه الشركة 
واالعتراف لهم بحق مراقبة دائم، هذا النص فرض تعيين محافظ حسابات كفء معترف به في 

  شركات المساهمة التي تلجأ إلى االدخار العلني
سريع للتجارة العالمية ظهرت نقائص هذا القانون مما أدى بالمشرع الفرنسي لكن مع التطور ال

 وكانت تلك هي المرحلة األساسية 24/07/1966إلى القيام بإصالحات في قانون الشركات بتاريخ 
 الذي 12/08/1969 المؤرخ في 810-69في تاريخ محافظة الحسابات، ثم تبعه صدور األمر 

 بتاريخ 1141-76تمد عليه مهنة محافظ الحسابات المتمم بالمرسوم يعتبر بحق النظام الذي تع
 في 1969 و 1966كما نص المشرع الفرنسي على تعديالت معتبرة لنصوص  ،07/12/1976

 المتعلق بالوقاية من الصعوبات التي تواجهها 01/03/1984 المؤرخ في 148-84القانون 
دل ـ والذي بدوره ع01/03/1985ؤرخ في  الم295-85المؤسسات والمرسوم التنفيذي له رقم 

   . 04/01/1993 المؤرخ في 09-93بالمرسوم رقم 
 نظام محافظ الحسابات في فرنسا في كنف شركات المساهمة ونظرا ألهميته تم تعميمه إذن نشأ

ويعتبر محافظ الحسابات  تجارية، معلى كافة الشركات التي تلجأ لالكتتاب العام سواء أكانت مدنية أ
تحقيقا لمصلحتها ومصلحة المساهمين  ودقتهامثابة العين الساهرة على صحة حسابات الشركة ب

للمساهمين، ولقد وتحقيقا للمصلحة العامة إذ يقوم بدور التوجيه لمديري الشركة وبدور اإلخطار 
تشفها أضاف المشرع الفرنسي دورا هاما لمحافظ الحسابات هو إبالغ النيابة العامة بالجرائم التي يك

ناء أدائه لمهامه، لذلك فقد وصفه أحد الكتّـاب الفرنسيين بأنه بالنسبة للشركة كمرشد السفن يرشد ـأث
  .المديرين ويحذر المساهمين ويخاطب النيابة العامة

وإيمانا بخطورة الدور الذي يضطلع به محافظ الحسابات والذي يرجع أوال إلى أهمية الشركات 
للمجتمع ويرجع ثانيا إلى أهمية الموقع الذي  تحقيق النظام العام االقتصادي التي يباشر فيها عمله في

هذه الشركات، لم يكتف المشرع في فرنسا بأسلوب المساءلة المدنية لمواجهة يشغله المحافظ في لب 
إخالل محافظ الحسابات بالتزاماته القانونية وإنما لجأ إلى أسلوب التجريم من منطلق أن الجزاء 

ثم إن ئي يهدف أساسا باسم النظام العام إلى توقيع العقاب على شخص أهدر هذا النظام العام، الجنا
االكتفاء بالجزاء المدني يكون بدون جدوى في كثير من األحيان إذ يصعب تعويض األضرار التي 

من تلحق بالشركات واألفراد نتيجة إخالل محافظ الحسابات بالتزاماته نظرا لجسامة هذه األضرار 
ناحية، ومن ناحية أخرى يكون المضرور غالبا في مواجهة شخص معسر، إضافة إلى هذا إقرار 
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المسؤولية الجنائية على مخالفات محافظ الحسابات من شأنه إطالة الفترة الالزمة لسقوط الدعوى 
الية المسؤولية المدنيةالمدنية في مواجهته وبالتالي يؤكد فع.  

 رغم أن )Commissaire (ن قبل في القوانين الفرنسية هي المحافظوكانت التسمية المعتمدة م
 Commissaire De(ة محافظ المراقبالواقع العملي والعادة كانت غير ذلك حيث كانت تستعمل تسمية 

Surveillance ( وذلك حسب قانون شركة التوصية، حتى أن اللجنة المكلفة بإصالح القانون التجاري
 لكن لم يتم اعتمادها )Commissaire Censeur (الـمحافظ المراقب" ة  اقترحت تسمي1966لسنة 

التي ) commissaire Aux Comptes(ت محافظ الحساباواستقر األمر في األخير على اعتماد تسمية 
 .تعبـر بحق على الدور الذي يلعبه هذا األخير في الشركات

تفق عليه في اللغة العربية  أن مصطلح محافظ الحسابات غير م في هذا الخصوصالمالحظو
 في التشريع المقارن، فالمشرع الجزائري يستعمل تارة مصطلح محافظ مسواء في التشريع الوطني أ

 مندوب الحسابات، أما المشرع المصري فيستعمل مصطلح مراقب  مصطلحالحسابات وتارة أخرى
فيطلقان عليه تسمية مدقق الحسابات أو مفوض المراقبة، أما المشرع اللبناني والمشرع األردني 

  .الحسابات، أما المشرع المغربي فيطلق عليه مصطلح مندوب الحسابات
قد مورست مهنة محافظة الحسابات منذ االستقالل في الشركات التابعة للقانون أما في الجزائر ف

 إنشاء الخاص وكان ذلك بمقتضى النصوص القانونية الفرنسية التي تواصل العمل بها إلى غاية تاريخ
 107-69أما مراقبة الشركات الوطنية فقد كرست قانونا بمقتضى األمر رقم  القانون التجاري،

 منه بأن 39حيث نصت المادة  ب(1) 1970ن قانون المالية لسنة م المتض31/12/1969الصادر في 
المؤسسات و الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يقوم بتعيين محافظي الحسابات في الشركات الوطنية

العمومية الوطنية ذات الطابع الصناعي والتجاري بقصد تأمين مشروعية وصحة حساباتها وتحليل 
  .وضعها الخاص باألصول والخصوم

ويجوز أن يأو هيئة   محافظي الحسابات في الشركات التي تحوز الدولة نفسهغرضلن لعي
 (2) 16/11/1970 الصادر في 173-70 فيما بعد المرسوم جاءعمومية حصة في رأسمالها، ولقد 

الذي اعتبر محافظي الحسابات كمراقبين دائمين لتسيير التزامات محافظي الحسابات والمتعلق بمهام و
نهم وزير المالية من بين المراقبين العامين للمالية أو ـالمؤسسات العمومية والشبه عمومية يعي

تثنائية عند الحاجة اختيارهم من بين موظفي وزارة يمكن بصفة اسقبي المالية أو مفتشي المالية، ومرا
  .المالية ذوي الكفاءة

                                                                                               
  .31/12/1969مؤرخة في  110ر عدد .  ج (1)

  
 .20/11/1970مؤرخة في  97ر عدد .ج   (2)
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وتواصل العمل على هذا النحو حتى تاريخ إنشاء مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية حيث 
 الذي عرف وأعاد تنظيم وظيفة الرقابة أنشأ المشرع مجلس المحاسبة 1976تحت تأثير دستور 

 من قانون 39هذا القانون ألغى المادة  (1) 01/03/1980الصادر بتاريخ  05-80 األمربمقتضى 
 منه أصبح 05 السالفي الذكر، وبموجب نص المادة 173-70 وكذا المرسوم 1970المالية لسنة 

ف بمراقبة المؤسسات العمومية وأصبحت مهنة محافظة الحسابات تحت مجلس المحاسبة هو المكلّ
  . ف ما هو عليه الحال في فرنسا أين نجدها تحت وصاية وزير العدلوصاية وزير المالية على خال

ولقد تميزت هذه الفترة بوجود محافظي حسابات مع انعدام نظام قانوني يحكمهم وينظم مهامهم، 
قانون  المتضمن 24/12/1884  المؤرخ في21- 84 القانون رقمولقد دام ذلك إلى غاية إصدار 

 منه على أنه يتم تعيين محافظي الحسابات لدى 169 المادة حيث نصت (2) 1985المالية لسنة 
المؤسسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي تملك فيها الدولة أو هيئة عمومية حصة من 
أموالها، وكان من المفروض أن يتبع ذلك مرسوم تنظيمي يحدد كيفية تطبيقه إال أنه لم يحدث ذلك وقد 

القتصادية التي عاشتها البالد آنذاك حيث استوجب االهتمام بمهام أخرى أرجعه البعض إلى الظروف ا
 ومن جهة أخرى إلى نقصان محترفي ،هيكلة العضوية والمالية للمؤسسات من جهةالمثل إعادة 

الرقابة القانونية حيث قدر عدد الخبراء المحاسبين بأقل من عشرين في حين أن عدد المؤسسات كان 
هنة حيث لو وجد لكان ال محالة يهتم مإضافة إلى غياب نظام مهني لل سة مؤس1600  الـيقارب

  .بمصير هذه المهنة وجلب اهتمام السلطات المعنية حول الدور الذي يمكن أن يؤديه هذا الجهاز
 أصدر المشرع الجزائري القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية االقتصادية ،1988وفي سنة 

عمومية لقواعد القانون التجاري والذي أخضع المؤسسة ال (3) 12/01/1988 المؤرخ في 88-01
رجمت على المستوى ظمت وظيفة الرقابة التي تُالقانون المدني في حال غياب أحكام خاصة، وبهذا نُو

ذلك ي المؤسسات العمومية والقانوني بإعادة االعتبار لمحافظة الحسابات وتأسيس المراقبة الداخلية ف
  . منه40حسب نص المادة 

المتعلق بتنظيم مهنة الخبير  (4) سابق ذكره ال08-91بعد ذلك أصدر المشرع القانون و
 المؤرخ في 20-92نفيذي ـأتبعه بالمرسوم التو محافظ الحسابات والمحاسب المعتمدوالمحاسب 

                                                                                               
  .04/03/1980مؤرخة في  10جريدة رسمية عدد    (1)

 
  .31/12/1984مؤرخة في  72  جريدة رسمية عدد  (2)

 
 .1988 جانفي 13 مؤرخة في 02 جريدة رسمية عدد   (3)

  
  .2010 جوان 29 المؤرخ في 01-10  الملغى بالقانون رقم  (4)
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وتاله  الذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية للمهن الثالث السالفة الذكر (1) 13/01/1992
المتضمن قانون أخالقيات المهن  (2) 15/04/1996 المؤرخ في 136-96رسوم التنفيذي الم

  . الثالث
كيفية وعبر التاريخ   شركة المساهمةشأة وتطورـعلومات شاملة حول نمإذن بعد إعطاء 

 في ، سنقومالمراقبة الفعالة فيها باعتبارها أداة لتجميع رؤوس األموال الضخمة  وتوضيح دورهاريسيت
من  خارجيال ةمراقبعضو الظ الحسابات باعتباره تسليط الضوء على مسؤولية محافبذا البحث ه

  :اآلتي على النحو  إلى ثالثة فصول هتقسيمخالل 
حتى يمكن اعتبار محافظ الحسابات مسؤوال عن أعماله تجاه شركة المساهمة من  : الفصل األول -

 في هذا الفصل إلى تطرق، لذلك سنعة هذه العالقة مهما كانت طبيالمنطقي أن يكون على عالقة بها
 مكانتها مقارنة مع أنواع المراقبة األخرى، من خالل تبيينعالقة محافظ الحسابات بشركة المساهمة 

حقوق وما ينجم عنها من  ها وإنهائهارامبإ كيفية  وخصائصها، طبيعة هذه العالقةثم توضيح
  .لتزاماتوا
يين محافظ الحسابات في شركة المساهمة يقوم هذا األخير بمباشرة مهامه  تعبمجرد : الفصل الثاني -

 الذي تقريرال وأيضا سؤوليتهمل هام محافظ الحسابات باعتبارها مرتبةفيها، وفي هذا الفصل سندرس م
للغيرمإلدارتها أ مأ قة سواء للمساهمين في الشركةـأداة منح الث واه باعتباره الناتج النهائي لهيعد .  
بعد التطرق لعالقة محافظ الحسابات بشركة المساهمة وما ينجم عنها من حقوق   :الفصل الثالث -

والتزامات وما يجب على محافظ الحسابات القيام به من مهام مهما كان نوعها، سندرس في هذا 
ن  متبرلفعل يع ارتكابه ةض لها محافظ الحسابات في حالالفصل أنواع المسؤولية الممكن أن يتعر

  .ها ضدهمأسباب قيا

                                                                                               
  .1992 جانفي 15 مؤرخة في 03 جريدة رسمية عدد   (1)

  
  .1996 أفريل 14 مؤرخة في 24 جريدة رسمية عدد   (2)
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  ولالـفصـل األ
  

  الشركةواملـحافظ  نشأة العالقة بني
  
  
  
  

المراقبة  لممارسة حساباتالحافظي المشرع الجزائري شركات المـساهمة بتعييـن مألـزم 
ضافة إلى المراقبة باإل و،و تجاوزاتأ مخالفات حدوث عندرغم ما قـد ينجم عنها من مسؤولية  عليها

ساهمة فهي تخضع كذلك إلى مراقبة داخلية يمارسها مجلس الخارجية التي تخضع لها شركة الم
  .المراقبة
  

كيفية وة المساهمة قة التي تربط محافظ الحسابات بشرك قبل الخوض في طبيعة العالإذن
 سنتطرق إلى أنواع المراقبة الممارسة على شركة ،ما ينجم عنها من حقوق وواجباتتنظيمها و
كن من مـ وسلطات كل هيئة مختصة بإجرائها للترفة صالحياتولمعب الخلط بينها نّـلتجالمساهمة 

  .تمييز مهنة محافظ الحسابات مقارنة بها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  األول المبحث
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   شركة املسامهة مـجال تدخل
  مـحافظ احلسابات 

  
 ة المنعرج الحاسم في مجال مراقبة شركات المساهم537-66فرنسي الشركات اليعتبر قانون 

دفعا قويا لمهنة محافظة  أعطى كما أنه للتسيير في نظام جديدلسا للمراقبة ألنه أحدث فيها مج
) 18/09/2000 المؤرخ في 912-2000األمر رقم بلغاه أرغم أن المشرع الفرنسي قد (، الحسابات

باعتباره أهم مرحلة من مراحل تطور هذه المهنة في هذا البحث عليه االعتماد  األمر دفعنا إلى ذاه
  .ة أحكام القانون الخاص بالمهن جميع المشرع الجزائري استلهم منهفضال على أن

مهنة لمعرفة حدود وفيما يلي سنخوض في أنواع المراقبة الممارسة على شركة المساهمة 
  .مجلس المراقبةاختصاصات وسلطات محافظة الحسابات مقارنة مع 

  
  

  المـطلب األول
  

  أنواع الرقابة الـممارسة على حسابات 
   املسامهـةشـركة 

  
 الـداخلي   لمشرع بنظام للمراقبة على المستويين    ر حجم شركات المساهمة خصـها ا     بـنظرا لكِ 

ابة الداخليـة مـن     ق، وتمارس الر  كان  طرف من أي والخارجي للحد من التجاوزات الممكن حصولها       
ابة الخارجيـة   أما الرقتسييرها، لمن أج الشركة مجلسا للمديرين ىنـتبتما عند طرف مجلس المراقبة  

س من طرف محافظ الحساباتفتمار.   
عن الرقابة الخارجية هي أن القـائم بالرقابـة الخارجيـة ال     أهم خاصية تميز الرقابة الداخلية  و

ـ  حصل على أتعابه وفقا لسلّ    يت فقط و  العهدةمهامه فترة   تدوم  ويتدخل في التسيير اإلداري للهيئة       دده م ح
  .القانون

 في   كل نوع من أنواع الرقابة الممارسة على حسابات شركة المساهمة        فيما يلي لكل    وسنتطرق  
  .قلـفرع مست
  

  شركة المساهمةحسابات ل يةالرقابة الداخل: الفرع األول 
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وعزلهم  المسيرينللمساهمين انتخاب ة المساهمة طابعها الديمقراطي ومن أهم خصائص شرك

لت عدم ـجسع الشك منذ عشرات السنين حيث ا يفعل البرلمان مع الحكومة، لكن هنا يكمن موضثلمم
الية الجمعية العامة للمساهمين ووبأنها هيئة شكلية ألن أغلبية المساهمين يتنازلون عن حقهم تصففع 

، وبالتالي فإن سلطات اتخاذ القرار والمراقبة أصبحت مصادرة من المسيرينفي االنتخاب لصالح 
ك الفقيه شويه اآللية الشرعية فيها، وبدوره شكّـفيل بتري شركة المساهمة وهو أمر كطرف مسي

الديموقراطي لشركة المساهمة حيث اعتبر بأن قرارات الجمعية  في الطابع) RIPERT (الفرنسي ريبار
 (1)العامة عبارة عن مصادقة عمياء من طرف المساهمين للقرارات السابقة التي تتخذها اإلدارة 

  .بما يجب عملههم معرفتوعدم بسبب عدم فهمهم 
  

   مجلس المراقبةظهور :أوال 
  

 تحسين بواسطةوذلك من أجل حماية المساهمين أصبح من الضروري تدعيم أجهزة المراقبة 
 دارةمستوى الشفافية واإلعالم ومن هنا يتضح أن رهان السلطة في شركة المساهمة يتمثل في اإل

  . أيضاوالتسيير وفي المراقبة
ي قد أخذ بالمالحظات التي قدمها مختلف الفقهاء وقام بإحداث نوع يظهر أن المشرع الفرنسو

 من المشرع األلماني استلهمه 1966قانون الشركات لسنة جديد من اإلدارة لشركة المساهمة بموجب 
حيث قام بفصل اإلدارة عن المراقبة من خالل خلق مجلس للمديرين مهمته إدارة الشركة ومجلس 

  .سيير الشركةللمراقبة مهمته مراقبة ت
هو األمر الذي وضع  و يبدو وهمياالمسيرينكان تأثير المساهمين مالكي الشركة على ولقد 

نائي مع السياسة ـالطابع الديموقراطي لشركة المساهمة في خانة الشك، ويتجاوب هذا النموذج الث
 أن زيادة على (2) رمهام المديظنا فصال بين مهام مالك الشركة والعامة الداخلية والدولية حيث الح

تمتع بسلطة تعليه الحال في النموذج التقليدي حيث ال هو صت مقارنة لما سلطات الجمعية العامة تقلّ
   .التعيين المباشر لهيئة التسيير لكن في المقابل لها سلطة تعيين هيئة المراقبة

                                                                                               
(1) Laure Brunouw / l'exercice du contrôle dans les sociétés anonymes / thèse de    doctorat – 
université de Lille 2 / extrait de : www.edoctorale74.univ-
lille2.fr/fileadmin/master_recherche/T_l_chargement/memoires/affaires/brunouwl03.pdf / 
page 04. 
 
(2)  L. Brunouw / op.cit / page 26. 
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 وتعتبر أداة تساعد ف المراقبة الداخلية بأنها نشاط تقييمي داخل الشركة لخدمة إدارتها،تعرو
  (1). إدارة الشركة على متابعة كافة عملياتها وأقسامها ومراكزها واألنشطة التي تقوم بها

 نقـاط   عدة في نفسهاقواعدلليخضع وسيرهما مجلس المديرين ومجلس المراقبة  تنظيم   إذا كان و
مجلـس المراقبـة سـلطة       لكن هذا النظام الجديد ال يمـنح ل        ،بالمقابل يختلفان من حيث المهام    هما  إنف

  (2) .التصرف باسم الشركة
  

  تكوين مجلس المراقبة  :ثـانيـا 
  

التـي يجـب أن   ونص علـى تـشكيلته    مجلس المراقبة تكوين  الجزائريالقانون التجاري نظم  
، وفي حالـة  )ت. من ق657المادة ( عشر عضوا على األكثر تتضمن سبعة أعضاء على األقل واثنى     

ربعـة وعـشرين    أللي  بأن يصل العدد اإلجمـا    ) ت. من ق  658المادة  (ون  دمج الشركة رخص القان   
  . منذ أكثر من ستة أشهر وظائفهمنعضوا كحد أقصى إذا كان األعضاء يمارسو

واختلف المشرع الجزائري عن المشرع الفرنسي الذي حدد العدد األدنـى ألعـضاء مجلـس               
، ويمكن فـي هـذه      حالة اندماج الشركة  في  بأربعة وعشرين   الحد األقصى   وة أعضاء   ـالمراقبة بثالث 
 عضوا خـالل ثـالث      ثالثينعضوا على أن ال يتجاوز العدد       أربعة وعشرين   ى العدد   تعدالحالة أن ي  

  (3) .سنوات ابتداء من تاريخ االندماج
 يجب أن يكون أعضاء مجلس المراقبة مساهمين في الشركة          ،خالف أعضاء مجلس المديرين   بو

المنـصوص  ) ت. من ق659المادة ( حيازة أسهم الضمان الخاصة بالتسيير  لذلك أوجب عليهم القانون   
، وال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس المراقبـة االنتمـاء            نفسه  من القانون  619مادة  عليها في ال  

  ).ت. من ق661المادة (إلى مجلس المديرين 
اسـي للـشركة،   تحدد مدة وظائفهم في القانون األس   ،فسهنمن القانون    662وحسب نص المادة    

 مـن   انتخابهمى المدة الثالث سنوات، أما إذا تم        تعدفإذا تم تعيينهم في القانون األساسي فال يجوز أن ت         
  سـنوات، ةسـت ى المـدة  تعدفال يجوز أن ت الجمعية العامة التأسيسية أو الجمعية العامة العادية     طرف

  .قانون األساسي على خالف ذلكلعهدة أخرى ما لم ينص النفسهم ويمكن إعادة انتخاب األعضاء 

                                                                                               
 – الدار الجامعية    ، الجزء األول  – خدمات مراقب الحسابات لسوق المال       ،عبد الوهاب نصر علي     (1)
 .28ت، ص .د
  

(2)  L. Brunouw / op.cit / page 27. 
 
(3)  L’équipe rédactionnelle de la Revue Fiduciaire / la société anonyme, la SAS, Société Par 
Actions Simplifiée / Ed : les Publications Fiduciaires / Paris – 1997 / page 174. 
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لجمعية العامة غير العاديـة تعيـين أعـضاء         لمكن  بأنه ي   نفسها وتنص الفقرة الثالثة من المادة    
نفرد الجمعية العامـة العاديـة      ـ، لكن في المقابل ت    مجلس المراقبة في حالة دمج الشركة أو انفصالها       

  ).ت. من ق662/4المادة (بسلطة عزلهم في أي وقت شاءت 
، اقبـة رفـي مجلـس الم    تعيين شخص معنوي  663جيز القانون التجاري حسب نص المادة       وي

ـ نفسها  اللتزامات  للشروط و ل يخضع   عند تعيينه له   ويقوم الشخص المعنوي بتعيين ممثل دائم      ل ويتحم
نية سمه الخاص وهـذا دون المـساس بالمـسؤولية التـضام           كما لو كان عضوا با      نفسها المسؤوليات

ه بممثل آخر   لابدعليه است فإن   الشخص المعنوي بعزل ممثله       الذي يمثله، وإذا ما قام     للشخص المعنوي 
  . نفسهفي الوقت

نفـسه  الوقت   في   للشخص الطبيعي االنتماء  يجوز  للشخص المعنوي،   وعلى عكس الممثل الدائم     
، )ت. مـن ق   664المـادة   (مجالس مراقبة لشركات المساهمة مقرها بـالجزائر        إلى أكثر من خمسة     

أجاز للشخص الطبيعي االنتماء لخمـسة مجـالس        المالحظ في هذا الخصوص أن المشرع الفرنسي        و
 420-01عليه القانون   حسب ما نص     (1) مراقبة على األكثر لشركات مختلفة يكون مقرها في فرنسا        

 يدفعنا للتـساؤل    لذياألمر ا هو  ، و ات االقتصادية الجديدة   بالتنظيم المتعلق 15/05/2001ؤرخ في   مال
  .ن كان االختالف هنا مقصود أم الإ

 ،قالة أحد األعضاء يجوز لمجلس المراقبة     ـثر أو وفاة أو است    ـالة شغور منصب أو أك    ـوفي ح 
ـ  (ة إلتمام العدد  ـبصفة مؤقت  أعضاء   يعين أن   ،امتينين جلستين ع  ب إذا ، و )ت. مـن ق   665/1ادة  الم

ديرين في هذه الحالة استدعاء الجمعية     مجب على مجلس ال    و  القانوني  الحد األدنى  أقل من  عددهم   صار
، كذلك إذا أصـبح عـدد      )ت.من ق  665/2المادة  (ه  إتمام عدد أعضائ   لالنعقاد بغرض    العامة العادية 

األعضاء أقل من الحد األدنى المنصوص عليه في القانون األساسي دون أن يكون أقـل مـن الحـد                   
ة إلتمام العدد في أجل ثالثة أشـهر ابتـداء   ـتالقانوني وجب على مجلس المديرين القيام بتعيينات مؤق   

 وتخضع التعيينات المؤقتة التي يقوم بهـا        ،)ت. من ق  665/3المادة  (من اليوم الذي وقع فيه الشغور       
عنـد عـدم    و،  )ت.من ق  665/4المادة  (مجلس المراقبة إلى مصادقة الجمعية العامة العادية المقبلة         

، )ت.من ق  665/5المادة  (صحيحة  السابقة لها    هاومداوالتمجلس المراقبة    تصرفاتالمصادقة تعتبر   
وفي حالة عدم استدعاء الجمعية العامة أو أهمل مجلس المراقبة القيام بالتعيينات المطلوبة جـاز لكـل    

ف باستدعاء الجمعية العامة إلجراء التعيينات والمصادقة       ـلَّمعني أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يك       
  ).ت.من ق 665/6المادة (ار إليها في الفقرة الثالثة من نفس المادة على التعيينات المش

يتـولى  و لهـا األعـضاء،      يعين التي    نفسها لمدةلويقوم أعضاء مجلس المراقبة بانتخاب رئيس       
  .)ت.من ق 666المادة  (إدارة المناقشاتالرئيس استدعاء المجلس و

                                                                                               
(1) l’article L. 225-77 code  de commerce / extrait de : www.assemblee-
nationale.fr/12/ta/ta0028.asp  
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   مجلس المراقبةصالحيات :ثـالـثا 
  

تخذ ـتُو جلس المراقبة يجب أن تتم بحضور نصف األعضاء على األقل،         حتى تصح مداوالت م   
أغلبيـة أكثـر     ما لم ينص القانون األساسي على        لينـالقرارات بأغلبية األعضاء الحاضرين أو الممثَ     

  .)ت.من ق 667المادة ( صوت الرئيس وفي حالة التعادل يرجح
 654بة طبقا لنص المادة     اقاالسم في الر  راقبة مثلما يوضحه    تتمثل المهمة األساسية لمجلس الم    و

، » .......بة الدائمـة للـشركة      اقيمارس مجلس المراقبة مهمة الر    « : الجزائري   القانون التجاري من  
 يمكنـه االطـالع علـى    كماقابة التي يراها إجراء الر اقبة في أي وقت من السنة   ريجوز لمجلس الم  و

ى مهمة الرقابة لمصلحة الـشركة       وتؤد ،)ت.من ق  655ادة  الم(فيدة للقيام بذلك    مالوثائق التي يراها    
  .والمساهمين فيها وهي ذات طابع حتمي

يقوم مجلس المراقبة بالرقابة على انتظام حـسابات الـشركة           ،محافظ الحسابات  وباإلضافة إلى 
 أن والتي ترتكز أساسا على الحسابات في حـين المحافظ ع الرقابة التي يقوم بها   ملكن ال يجب خلطها     

  (1) . نتيجة حتمية للرقابة التي يفرضها على التسييرتعدرقابة مجلس المراقبة 
 مجلس المراقبة مالحظاتـه للجمعيـة       يعطي جاري،تانون ال قالمن   656 المادةبناء على نص    و

اقبة مـرة كـل   ر ويقدم هذا التقرير لمجلس الم يتعلق بتسييرهمجلس المديرينيقدمه العامة حول تقرير   
مجلـس المـديرين    يقدم له   وبعد قفل كل سنة مالية      شهر على األقل وعند نهاية كل سنة مالية،         ثالثة أ 

  القـانون الـسالف الـذكر      من 3-716/2نصت عليها المادة    وثائق الشركة قصد المراجعة والرقابة      
 تقرير مكتوب عن حالة    -ساب الخسائر واألرباح والميزانية     حساب االستغالل العام وح    :تتمثل  في    و

  .الشركة ونشاطها أثناء السنة المالية المنصرمة
 تحت طائلة   يمنح مجلس المراقبة ترخيصا مسبقا    من القانون نفسه،     670المادة   نص   وبناء على 

  : بـللقيام المطلق  البطالن
  .فاقية تعقد بين الشركة وأحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة نفسهـ كل ات-
د بصورة غير مباشرة مع أحد األشخاص المشار إليهم أو التي يتعامل فيها مع              فاقيات التي تعق  ـ االت -

  .ن خالل أشخاص وسطاءمالشركة 
ومؤسسة إذا كان أحد أعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة           فاقيات التي تعقد بين شركة    ـ االت -

  .مديرا عاما للمؤسسة مالكا أو شريكا أومسيرا أو قائما باإلدارة أو
 مجلـس  علـى أعـضاء  تحت طائلة البطالن المطلق    التجاري   من القانون  671ر المادة   وتحظ

 تراضـاالق  أي وجه من وجوه    ) والممثلين الدائين لألشخاص المعنويين    الطبيعييناألشخاص  (المراقبة  
ا اللتزاماتهم الشخصية نحو الغير، ويمكـن اعتبـارهم          أو ضامنا احتياطي   أو جعلها كفيال  على الشركة   

                                                                                               
(1)  L. Brunouw / op.cit / page 27. 
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مسؤولين عن ديون الشركة فـي حالـة اإلفـالس أو التـسوية      )فة إلى أعضاء مجلس المديرين  إضا(
  ).ت.من ق 673المادة (القضائية 

يس مجلس المراقبة إشعار محافظ الحسابات بكل االتفاقيات التـي رخـص بهـا      ئعلى ر ويجب  
  ).ت.من ق 672/2المادة (العامة  اقبة ويخضعها إلى مصادقة الجمعيةرمجلس الم

أعضاء مجلس المراقبـة مبلغـا   يجوز للجمعية العامة أن تمنح    وفي مقابل نشاطهم في الشركة،      
، كما يمكن لمجلـس المراقبـة مـنح         )ت. من ق  668المادة  (د في تكاليف االستغالل     يـيقثابتا كأجر   
ـ  د في تكاليف االسـتغالل    يـنائية عن المهام أو الوكاالت المعهودة ألعضائه تق       ـأجور استث  ضع وتخ

مـن الناحيـة الجبائيـة ال تعتبـر المبـالغ      ، لكن  من القانون التجاري  672 و   670ألحكام المادتين   
    (1) .ال يعتبر األعضاء أجراء عند شركة المساهمةوحة ألعضاء مجلس المراقبة أجرا والممن

تحديـد  بتعيين أعـضاء مجلـس المـديرين و       مجلس المراقبة   يقوم   ، ذكره ما سبق عالوة على   
 معاقبة أعمال التسيير التي يقوم بها       ا األمر مناسب  رأىإذا   له يجوزوفي ختام عملية الرقابة      (2)،أجرهم

وفي حالـة     القانون األساسي بذلك،   رـمجلس المديرين ويقوم بعزل واحد أو أكثر من أعضائه إذا أق          
  (3). العكس لمجلس المراقبة طرح مثل هذا القرار لالنتخاب من طرف المساهمين

 

   تقييم هذا النوع من الرقابة:ـا رابع
  

 المرونة  تؤدي  كما نائي مع االنشغال السائد بالفصل بين اإلدارة والمراقبة       ـالنموذج الث  يستجيب
  .في شروط االنتماء إلى مجلس المديرين بالسماح لمديرين غير مساهمين للدخول فيه

ة شركات المساهمة الفرنـسية  هذا النوع من التسيير لم يشهد نجاحا سريعا ألن نسب       أن  بويالحظ  
  : ويمكن إرجاع ذلك إلى عدة أسباب 01/03/2002 بتاريخ %04 لم تتجاوز ت بهأخذالتي 

علـى    فئة مـن البرلمـانيين تخـشى       كانت،  1966قاشات التي رافقت تحضير قانون      ـناء الن ـأث -
 النموذج  لمعتمدة في ارة المشتركة   اصيغة اإلد  ترسخمن   ديرينا للم شركات المساهمة التي تعتمد مجلس    

  .في غير محلهاهذه المخاوف في الحقيقة كانت  مصدر إلهام المشرع الفرنسي لكن يعداأللماني الذي 
بالكاد يتماشـى مـع ضـرورة     إذ أن الطابع الجماعي لمجلس المديرين  في حد ذاتها   تنظيم الشركة    -

  . تواجد وحدة قيادة له
تقارير وإحـداث صـعوبات     إنجاز  ي األمر الذي يؤدي إلى      نائـالث الشكليات التي ولّـدها النموذج      -

  .واقعية في الفصل بين اإلدارة والمراقبة
                                                                                               

(1)  Jean François & Michel Germain / Pratiques de la Société Anonyme / DALLOZ, Paris - 
1991 / page 115. 
 
(2)  L’équipe rédactionnelle de la Revue Fiduciaire / op.cit / page 176. 
 
(3)  L. Brunouw / op.cit / page 28. 
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- صـعوبة   مواجهـة  عنـد ني مثل هذا النموذج يزيد في خطر عرقلة الحياة االجتماعية للشركة            ـتب 
اء  اسـتدع  لـه  لـة المخوكل مجلس بالسلطة    فبإمكان  ،  التعايش بين مجلس المراقبة ومجلس المديرين     

فـي هـذه الحالـة لكـل ذي       ف،  عزل اآلخر منهما   غرض كل واحد     الجمعية العامة في تاريخ مخالف    
 (1) .مصلحة تقديم طلب تأجيل الجمعيتين العامتين وتعيين إداري مؤقتا

ـ  وإنما  ني هذا النموذج لم يكن بهدف تفعيل نظام المراقبة  ـتببأن  يتجلّى  و قال بـسيط  ـهـو انت
ركة ذات طابع عائلي يمكن أن يلعب مجلس المراقبة دور مجلس القدماء في             للسلطة باستمرار، ففي ش   

 أن تكون كل فئـة      أو  في مجلس المديرين   رةمون أبجديات اإلدا  يتعلّ) أوالد أو أحفاد  (حين أن فروعهم    
  .لى اعتبارات جبائيةقد تم بناء ع ن الممكن أن يكون االختيارمو ،ممثلة في كال المجلسين

  واضـح   فرق  يوجد أنه ال حيث  ني مثل هذا النموذج لم يكن سوى ظرفيا         ـن تب أالواقع  يبـين  و
   ـنت   نت هذا النموذج وتلك التي    ـبين الشركات التي تبنبيه إلى أنه   ـيجب الت النموذج الكالسيكي إذ    تب

 اإلدارة الفعليـة    انتقـال  الواقع يؤكـد  شرع بين اإلدارة والمراقبة إال أن       مرغم الفصل الواضح من ال    
نجـد فيهـا     يؤكد وجود حاالت عديدة      كما،  ن مجلس المديرين إلى مجلس المراقبة     م كة المساهمة لشر

بة شخصية فـي الـشركة      ـيعدد معتبر من األسهم أو صاحب سلطة وه       ل ارئيس مجلس المراقبة مالك   
يفرض نفسه فيها إلى حد ممارسة تصرف بغرض المراقبة لكنه يأخذ في الحقيقة طابع المشاركة فـي                 

 من خالل اعتبار أعضاء مجلـس المراقبـة   عنه قد تنجم  دون مخاطربقىيلكن هذا األمر ال     ،سييرالت
(2) .رين فعليين للشركةمسي  

 يتمتع مجلس المراقبة ببعض السلطات مشابهة لسلطات يتمتـع بهـا مجلـس              إضافة إلى ذلك،  
 كـذلك  وإنمـا  اأحد أعضائهفاقيات التي تتم بين الشركة وـيقوم بالترخيص فقط لالتال المديرين حيث   

، كما يملك مجلس المراقبة الحق فـي        فاقيات التي تتم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس المديرين        ـلالت
من هنا نالحـظ أن مجلـس   و بتغيير المقر االجتماعي للشركة، قبل مصادقة الجمعية العامة  الترخيص  

  .يرالغ مع  تعاملهمن خاللإال حرية المديرين ال يملك في الواقع 
ـ  مما  الشركة تسيير يلعب مجلس المراقبة دورا ال يستهان به في          ،حاالتبعض ال وفي    اـ يدفعن

مة بين تسيير ومراقبـة،  إدارة مقس شركة ب فكير في   ـإلى التفكير في شركة ذات إدارة مزدوجة بدل الت        
هـو  إنما  لم يكن بهدف منحه مرونة في التعامل و       ذا االنحراف في دور مجلس المراقبة       ـويبدو أن ه  
صـورة شـاحبة لمجلـس    يأخـذ   مجلس المراقبـة    أن   د إذ التعوقديم فرضته قوة    فكير  ـعبارة عن ت  

  (3) .المديرين

                                                                                               
(1)  L. Brunouw / op.cit / page 29. 
 
(2)  L. Brunouw / op.cit / page 31. 
 
(3)  L. Brunouw / op.cit / page 32. 
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 القيـام بـذلك   إذ من أجل  القانوني ينص عليه ذالوحيد ال  قابةالرموضوع  إذن ال يعتبر التسيير     
 محل مراقبة من     تم وضعها  ر أداة مهمة في الرقابة لذلك     يجب االعتماد على حسابات الشركة التي تعتب      

  . محافظ الحسابات عن شركة المساهمة هوعضو خارجيطرف 
  

  شركة المساهمةحسابات ل الرقابة الخارجية : الفرع الثاني
  

أهمها على  الممارسة على شركة المساهمة لكن  الخارجيةبةاقتوجد العديد من أنواع الر
من  مهنة محافظة الحساباتتعتبر و، الحساباتمحافظ الممارسة عليها من طرف رقابة ال هي اإلطالق

ية هذا الدور في ظل اقتصاد وتزداد أهم هادفا في خدمة المجتمع ككلالمهن التي تلعب دورا مميزا و
  .في ظل وجود سوق لألوراق المالية يبلغ دور هذه المهنة ذروته والسوق

سواء من طرف القائمين   المالية األوراقسوقب على خدمات محافظ الحسابات في يزداد الطلو
عليها أو المتعاملين فيها ألن الهدف النهائي لهذه الخدمات يتمحور حول زيادة درجة وثوقهم في 

واضحة الوضعية الحقيقية تكتسي هذه العملية أهمية بالغة ألنها تعكس بصورة و (1)،المعلومات المالية
  .للغير المتعامل معها ومين فيهاللمساهللشركة وتقدم ضمانا للشركة في حد ذاتها و

هم مهنيون مختصون خاص محترفين مستقلين عن الشركة وتمارس هذه العملية من طرف أشو
  : تشمل رقابتهم كل جوانب النشاط االجتماعي للشركة من خاللون للقيام بمهامهم بصفة دائمة، ومؤهل

  .حسابات الشركة وانتظامها المراقبة المالية عن طريق اإلشهاد بصحة -
ي يقوم بها مسيرو  اطالع المساهمين على األعمال الت المراقبة اإلعالمية عن طريق ضمان-

  . الشركة
  .ة للشركةالمسير للقواعد المسيرين المراقبة االجتماعية عن طريق السهر على احترام -

 عدة مراحل وفق ألنها تتم باالنتظامتتسم عملية المراقبة التي يقوم بها محافظ الحسابات و
:  متتابعة بشكل منطقي مع قدر من المرونة، وتتكون هذه العملية عموما من أربعة مراحل هي 

 مرحلة بلورة – مرحلة تنفيذ أعمال المراقبة - مرحلة تخطيط أعمال المراقبة –مرحلة قبول التكليف 
  (2). وعرضه التقريرالنتائج وإعداد 

ازن بين مصلحتين قائمتين ومشروعتين هما الة لتحقيق التوـتعتبر محافظة الحسابات أداة فعو
مصلحة الشركة من جهة، ومن جهة أخرى مصلحة المساهمين الذين قد ال تؤهلهم ثـقافتهم المالية 
واالقتصادية والقانونية لمباشرة الرقابة على حسابات الشركة ومراجعة دفاترها أو لعدم توفر الوقت 

                                                                                               
  .03  المرجع السابق، ص،عبد الوهاب نصر علي  (1)

  
 .14-13  السابق، ، صالمرجع ،عبد الوهاب نصر علي  (2)
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قة للمساهمين من شأنها أن تعطل أعمال اإلدارة وأن لديهم لممارستها، ألن إجازة الرقابة المطل
لية من فشي أسرار الشركة التجارية والمالية كما أن محافظة الحسابات أصبحت وسيلة لحماية األقـت

  (1).  في استعمال حقوقهاالمساهمين ضد تعسف األغلبية
للشركة حافظو الحسابات هم األشخاص القادرين على إعطاء المؤشرات الصحيحة إذن فم

  محافظ الحساباترأيأن   حيث،امختلف العمليات التي تقوم به عن نشاطها وقيةـوعكس صورة حقي
والربح  ولتهاـاتها ودرجة سيـشركة التي يراقب حسابـ القوائم المالية والمركز المالي لليضفي على

شركة وعمالئها ـ الورديـتي يقدمها للغير من مـمالية الة على المعلومات القـلديها مزيدا من الث
للمستثمرين الذين يرغبون في شراء أسهمها أو االكتتاب في السندات التي تصدرها، ذلك أن يها وودائن

هذه الحسابات حظيت كن متى ها إدارة الشركة وحدها ولتعدلتي الغير ال يركن إلى الحسابات ا
ة والحياد فإن ذلك يكسبها قوة وط الخبرـرتوافرت فيه ش والقوائم برأي إيجابي من محافظ الحسابات

سر للشركة الحصول على االئتمان الذي تحتاج إليه من األسواق ـتيو تؤثر في إقناع ذوي الشأن
قة ـ أن الحسابات التي تمت مراجعتها توفر قدرا كبيرا من الثلىإضافة إبشروط مناسبة،  المالية

  (2) .ها عند تحديد وعاء الضريبةليإد تنستستطيع أن تالتي واالطمئنان لدى مصلحة الضرائب 
تم ، االعتبار لمهنة محافظ الحسابات مع التغيرات االقتصادية التي عرفتها الجزائرومع رد 

 13/01/1992المؤرخ في  20-92 نفيذيـ بموجب المرسوم التللمهن الثالثإنشاء منطمة وطنية 
 المتعلق بالمهن الثالث 01- 10انون  القلكن ،مهن الثالثالذي يحدد تشكيل مجلس النقابة الوطنية لل

غرفة على حدة وخص محافظي الحسابات بلكل مهنة  نص على إنشاء هيئةو جاء بالجديد الجديد
 المؤرخ في 28-11 ونصب بموجب المرسوم التـنفيذي منه 14 نص المادة وفقوطنية 

، فظي الحسابات لمحاتنظيم انتخابات للغرفة الوطنية من مهامهالجنة خاصة (3)  27/01/2011
مارسة متجمع األشخاص الطبيعيين أو المعنويين المؤهلين لو  بالشخصية المعنويةهذه الغرفةتتمتع و

 المتعلق بالمهن الثالث 01-10 القانونمن  14 المادة(هذه المهنة حسب الشروط التي يحددها القانون 
 المؤرخ في 26-11 التـنفيذي  من المرسوم02 مقرها بالجزائر العاصمة طبقا لنص المادة )الجديد

                                                                                               
 دراسة قانونية مقارنة لدور مراقب الحسابات في شركة – مراقب الحسابات ،علي سيد قاسم  (1)

  .22، ص 1991 - القاهرة ، دار الفكر العربي،المساهمة
  

  .17 المرجع السابق، ص ،علي سيد قاسم  (2)
  

الذي يحدد تشكيلة اللجنة الخاصة المكلّفة  2011جانفي  27 المؤرخ في 28-11  المرسوم التنفيذي (3)
بتنظيم انتخابات المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي 

 فيفري 01 مؤرخة في 07  المعتمدين، جريدة رسمية عددالحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين
2011.  
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لذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات ا(1)  27/01/2011
رار ـبموجب ق الوطني ب، ويمكن نقل المقر إلى أي مكان آخر من التراوصالحياته وقواعد سيره
  .)لسابق ذكره ا26-11 من المرسوم التـنفيذي 20/2المادة  (من الوزير المكلف بالمالية

 الغرفة ئنِشتُالمتعلق بالمهن الثالث الجديد،  01- 10 من القانون 15 طبقا لنص المادةو
حسن ممارستها،  وةنظيم المهنـ ت السهر على:ف في إطار القانون بما يلي الوطنية أجهزة مهنية تكلَّ

إعداد النظام ، فهااروأعالسهر على احترام قواعد المهن  قالليتهم،ت كرامة أعضائها واسعنالدفاع 
إعداد ،  الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية وينشره في أجل شهرين من تاريخ إيداعهالداخلي

  .هارفي كل المسائل المرتبطة بهذه المهنة وحسن سيإبداء الرأي مدونة ألخالقيات المهنة، 
لمحافظي الحسابات  تعمل الغرفة الوطنية من القانون السالف الذكر، 16بمقتضى المادة و

كما تساهم ، لدى الغرفةممثال عنه  بموجب قرار يعينبالتنسيق مع الوزير المكلف بالمالية الذي 
 المختصة في مجال التقييس المحاسبي السلطات العموميةبها الغرفة في األعمال التي تبادر 

مصالح المهنة ، كما تمثل نةوالواجبات المهنية وتسعيرة الخدمات وإعداد النصوص المتعلقة بهذه المه
  ).ذكرال  السالف01- 10 من القانون 17المادة ( إزاء الغير والمنظمات األجنبية المماثلة

 المتعلق 01- 10 من القانون 14/2المادة (ويقوم بتسيير الغرفة مجلس وطني ينتخبه المهنيون 
تشكيلته وقواعد سيره ر لسالف الذك ا26- 11المرسوم التـنفيذي تضمن ) بالمهن الثالث الجديد
  :وصالحياته كما يلي 

  

  الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مجلسـ التشكيلة: أوال 
تشكيل مجلس وطني  المتعلق بالمهن الثالث الجديد على 01-10 من القانون 14نصت المادة 

ر المتعلقة وأحالت األمو وعلى إمكانية إنشاء مجالس جهوية ر الغرفة الوطنية لمحافظي الحساباتسيي
  .بتحديد تشكيالتها وصالحياتها وقواعد تسييرها إلى التنظيم

مجلس من ال يتشكل لسالف الذكر، ا26-11 من المرسوم التـنفيذي 03بمقتضى نص المادة و
لمدة  والمسجلين في جدول الغرفةتنتخبهم الجمعية العامة من بين األعضاء المعتمدين تسعة أعضاء 

، وال يمكن لمنتخب في المجلس نتهي عهدتهم يوم انتخاب مجلس جديدـوتيد  سنوات قابلة للتجدثالث
يتم و، )السالف الذكر من المرسوم 12المادة ( الترشح لعهدة ثالثة إال بعد إنقضاء مدة ثالث سنوات

ويعتبر األعضاء التسعة هم الذين تحصلوا على أكبر عدد من االنتخاب عن طريق االقتراع السري 
لن عنهم على التوالي رئيسا وأمينا عاما وأمينا للخزينة بينما يوزع األعضاء الستة والمعاألصوات 

األقدم   لألصوات المتحصل عليها، وفي حالة التساوي يعتبر فائزا المترشحن حسب العد التنازليوالباق
  ).السالف الذكرمن المرسوم  11المادة (في المهنة 

                                                                                               
  .2011 فيفري 01 مؤرخة في 07   جريدة رسمية عدد(1)
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 من 02ه الوزير المكلف بالمالية طبقا لنص المادة ينيعالذي  وبدال عن ممثل السلطات العمومية
المعدل والمتمم للمرسوم التـنفيذي  (1) 01/12/1997 المؤرخ في 458-97المرسوم التـنفيذي 

برتبة نائب مدير على األقل باإلدارة المركزية  ممثال عنه نفسه الوزير يعين السالف الذكر، 92-20
الذي يحدد رتبة  (2)  27/01/2011 المؤرخ في 29-11تـنفيذي  المرسوم ال02نص المادة ل طبقا

ممثلي الوزير المكلف بالمالية لدى المجالس الوطنية للمصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة 
  .الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين وصالحياتهم

 خالف على نة ضمن مجلس الغرفة الوطنيةلجأي  29- 11التـنفيذي المرسوم  درجيولم 
 14 إلى 10 في المواد من نصب الذي 13/01/1992المؤرخ في  20-92 نفيذيـالتالمرسوم 

 وتطرق إلى من يرأسهما وتشكيلتهما وقواعد لجدولل لجنة وكذالصلح والتأديب والتحكيم اغرفة 
  .سيرهما وصالحياتهما

  

  صالحيات المجلس : ثـانيا
 الغرفة مجلس فكلَّي، ر أعالهذكو الم26- 11 المرسوم التـنفيذي من 04مادة  نص البمقتضى

   :بما يليلمحافظي الحسابات الوطنية 
  .إدارة األمالك المنقولة وغير المنقولة التابعة للغرفة وتسييرها -
كشف إقفال الحسابات السنوية عند نهاية كل سنة مالية وعرضها على الجمعية العاة السنوية مرفقة ب -

  .تـنفيذ ميزانية السنة ومشروع ميزانية السنة المالية الموالية
  .المقررة من طرف الجميعة العامةتحصيل االشتراكات المهنية  -
  . ضمان تعميم نتائج األشغال المتعلقة بالمجال الذي تغطيه المهنة ونشرها وتوزيعها-
  . تنظيم ملتقيات تكوين لها عالقة بمصالح المهنة-
  .اط في كل منظمة جهوية أو دولية تمثل المهنة بترخيص من الوزير المكلف بالمالية االنخر-
  .تمثيل الغرفة لدى الهيئات العمومية وجميع السلطات وكذا الغير -
  .تمثيل الغرفة لدى المنظمات الدولية المماثلة -
  .إعداد النظام الداخلي للغرفة -

  

    سير المجلسقواعد : الـثثـا
يت و وفي حالة عدم بلوغها يجري تصت المجلس إال بحضور أغلبية أعضائهال تصح مداوال

ثاني في جلسة الحقة تتضمن جدول األعمال نفسه ويكون موضوع استدعاء ثاني، وفي هذه الحالة 

                                                                                               
  .07/12/1997  مؤرخة في80 جريدة رسمية عدد  (1)
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، كما أن ح صوت الرئيس وفي حالة التساوي يرجتكون أغلبية أصوات األعضاء الحاضرين كافية
ح بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين كافية وفي حالة التساوي يرجتتخذ  التي قرارات المجلس

  ).لسالف الذكرا من المرسوم 14المادة  (صوت الرئيس
أو في كل  هانفس  أن يمثل أكثر من عضو في جلسة اجتماعات المجلسوال يمكن ألي عضو

  ).لسالف الذكرا من المرسوم 15المادة ( هنفس جلسة الحقة تتضمن جدول األعمال
و لها المهنيون سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أبواسطة اشتراكات يتحموتغطى نفقات المجلس 

 وتقوم الغرفة سنويا بتحديد مبلغ االشتراكات باقتراح من المجلس، معنويين مسجلين في جدول الغرفة
مرسوم  من ال17المادة ( ويجب على المهنيين تسديده إجباريا تحت طائلة عقوبة التوقيف أو الشطب

  ).لسالف الذكرامن المرسوم 
خص بتعويضهم عن المصاريف التي أنفقوها وتمارس وظيفة أعضاء المجلس مجانا غير أنه ير

  ).لسالف الذكرا من المرسوم من المرسوم 18المادة (بمناسبة أداء مهامهم 
  

  الجمعية العامة : ارابعـ
يتم استدعاء محافظي  ،كور أعاله المذ26- 11المرسوم التـنفيذي  من 19المادة بمقتضى نص 

باستدعاء من رئيس ة عامة عادية على األقل مرة كل سنة خالل شهر أكتوبر يالحسابات لحضور جمع
 بطلب من ثلثي أعضاء المجلس أسبوعين على األقل قبل التاريخ المحدد لالجتماع، ويمكن المجلس أو

ثلثي أعضاء المجلس أو بالتماس مكتوب استدعاء جميعة عامة استثـنائية بطلب من الرئيس أو من 
  .نية لمحافظي الحسابات على األقلطومبرر من خمس أعضاء الغرفة الو

وال تصح مداوالتها إال بحضور نصف األعضاء الممارسين المسجلين في جدول الغرفة على 
 يوما األقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يستدعى اجتماع ثاني يستوجب انعقاده في أجل ثالثين

 وتصح مداوالتها مهما يكن عدد  نفسهجدول األعمالبابتداء من تاريخ انعقاد االجتماع األول 
يمكن تمثيله في حالة حدوث مانع بموجب وكالة ولكل عضو صوت واحد ، األعضاء الحاضرين

 من 21المادة (  واحدثر من عضوأك أن يمثل وال يمكن للعضو ، تمنح لعضو واحداة قانونرحرم
  ).سوم نفسهالمر

ف بإعداد تقرير لها حول التسيير نتخب الجمعية العامة ناظرا من بين أعضاء الغرفة يكلّـوت
المالي للسنة المالية المقفلة لكن بشرط أن ال يكون عضوا في المجلس، وال يمكنه سوى الحصول على 

  ).سوم نفسه من المر22المادة (تعويضات المصاريف التي تم عرضها بمناسبة القيام بمهمته 
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  المطلب الثاني
  مـحافظ احلساباتماهية عالقة 

  شركة املسامهةب
  
  

البدء في تبـيين النظام الذي تسير عليه عالقة محافظ الحسابات بشركة المـساهمة وجـب          قبل  
  .التطرق إلى طبيعة هذه العالقة والخصائص التي تميزها

  
  ابات بشركة المساهمةالطبيعة القانونية لعالقة محافظ الحس: الفرع األول 

  
من المعلوم أن المشرع قد عهد إلى محافظ الحسابات بمراجعة ميزانية الشركة وفحص دفاترها              

 تقرير يرفع إلى الجمعية العامة للمساهمين يثبـت فيـه           دادعإوتحقيق موجوداتها والتزاماتها وكلّـفه ب    
       ما اكتـشفه من مخالفات ألحكام      ن فيه مالحظاته حول صدق الميزانية وسالمة إجراءات الجرد ويبـي 

ـ  الطبيعةأثيـرت نقـاشات حول    القانون أو للنظام األساسي للشركة، ومع كل هذا           لعالقـة   ة القانوني
   .محافظ الحسابات بشركة المساهمة

 بالنظرية التعاقدية وثانيها ينادي بالنظريـة    أولها ينادي  ية فقه ت ثالثـة آراء  جب ذلك ظهر  موبو
نحاول فيما يلي توضيح كل رأي      ى بأن الشركة أداة قانونية لتنظيم المشروع، وس       العضوية وآخرها ير  

   . على حدة ونختم بتبـيين موقف المشرع الجزائري في هذا الصددمنها
  

   التعاقديةالنظرية  :أوال
  

قليدي في مجال القانون التجاري إلى أن رابطة محافظ الحسابات بالشركة التـي             ـيتجه الفقه الت  
 وكيل عن مجموع المساهمين مجردوأن محافظ الحسابات (1)  مته لديها ذات طبيعة تعاقديةيمارس مه

في الشركة تعهد إليه مراجعة حساباتها وفحص دفاترها والتأكد من انتظامها وصدق ميزانياتها، ولـه               
ن في سبيل ذلك أن يطّـلع على دفاتر الشركة ومستنداتها وأن يتحقق من سالمة إجراءات الجـرد وأ                

            صـل إليهـا إلـى      يجري االختبارات الالزمة على حساباتها، ثم عليه أن يرفع تقريرا بالنتائج التي تو
  . الجمعية العامة للمساهمين

أن الشركة عقد يلتـزم بمقتـضاه       بويستمد هذا الرأي جذوره من النظرية التـقليدية التي تقرر          
 قد ينشأ عنه مـن ربـح أو خـسارة،           د اقتسام ما  دشخصان أو أكثر بالمساهمة في مشروع مالي بص       

                                                                                               
  .101، ص  المرجع السابق،سيد قاسم  علي (1)



 - 24 - 

رار الجمعية العامة بتعيين محافظ الحسابات بمثابة إيجاب ينشأ عنه العقد متى اقتـرن بـه قبـول           ـفق
المحافظ الصريح أو الضمني، ويعتبر القبول ضمنيا في حالة علم محافظ الحسابات بقرار التعيين دون               

  .   أن يعترض على ذلك
  :ند هذا الرأي إلى ـويست

 أن الجمعية العامة للمساهمين هي التي تتولى تعيين محافظ الحسابات وتحديد أتعابه وتملك سـلطة                -
  .يجب على المحافظ أن يرفع أمامها تقريرا عن نتائج مهامهعزله، كما 

 مـن قـانون الـشركات    43ل الشركة تتحدد وفقا لنص المـادة  بـ أن مسؤولية محافظ الحسابات قِ -
ـ             بمق 537-66الفرنسي   فرقة بـين   ـتضى القواعد العامة التي تنظم عقد الوكالة، ومن ثم تجـب الت

 مـن  1992 هو مقـرر فـي المـادة    مثلمامسؤولية الوكيل المأجور ومسؤولية الوكيل غير المأجور       
  (1). المجموعة المدنية الفرنسية

المـؤرخ فـي     1867أن القـانون التجـاري الفرنـسي لـسنة          هذا الـرأي    أصحاب   ةحجو
وهـو  أضفى الصفة التعاقـدية على مهام محافظ الحسابات وأعطاها صـفة الوكالـة            24/07/1867

  :  ها  بقول منه43ؤكده المادة األمر الذي ت
« L’étendue et les effets de la responsabilité des commissaires envers la société sont 
déterminés d’après les règles générales du mandat ». (2) 

  .تـجاه الشركة تـحدد حسب قواعد الوكـالة هاوآثارأي أن مدى مسؤولية محافظ الحسابات 
ل لمــعد ا 1867الفرنـسي لــسنة     ولقد قررت محكمة باريـس في ظل قانون الـشركات          

   (3). مين أن محافظي الحسابات وكالء عن المساه31/08/1937بمرسوم 
تشريعي لعقد الوكالة كما جـاء فـي نـص المـادة          بالتعريف ال وتصطدم النظرية التقليدية أوال     

 من المجموعة المدنية الفرنسية والتي تنص على أن الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيـل بـأن                 1984
عية فال يحصل الوكيـل     ، فضال على أن األصل في الوكالة أنها تبر        الموكليقوم بعمل قانوني لحساب     

  . المجموعة من نفس1986مادة كمبدأ عام على أجر نظير عمله حسب نص ال
ء تـصرفات قانونيـة     والمعروف أن مهمة محافظي الحسابات في جوهرها ال تملي عليهم إجرا          

مراجعة حـسابات الـشركة والتحقـق مـن         :  في القيام بأعمال مادية      رحصنإنما ت لحساب الشركة و  
التزاماتها فضال عـن    ولشركة المالي وتحقيق موجوداتها     انتظامها وصدق تعبير الميزانية عن مركز ا      

  .أن محافظ الحسابات يحصل دائما على أجر لقاء قيامه بواحبات وظيفته لدى الشركة
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   فقالوا بأن السلطات الممنوحـة لمحـافظ الحـسابات          االنتقادد على هذا    ولقد حاول البعض الر 
اد تقرير عن   بمقتضى عقد الوكالة تقتصر فقط على تمكينه من القيام بعمليات الفحص والمراجعة وإعد            

نتائج مهامه يرفع إلى الجمعية العامة للمساهمين، ويعتبر هذا التقرير شرطا لـصحة قـرار الجمعيـة        
العامة بالمصادقة على الميزانية وحساب األرباح والخسائر والموافقة على توزيع األرباح وهي كلهـا              

ما يمنع قانونا مـن أن        هناك  ليس  أنه نتائج قانونية تترتب على تقرير محافظ الحسابات، زد على ذلك         
تكون الوكالة بأجر، ومع ذلك فإنه من الواضح أن جوهر الواجبات األساسية لمحافظ الحسابات يتمثـل    

       ا دفع البعض إلى وصف هذا العقد بأنه مزيج مـن      في القيام بأعمال مادية وليست تصرفات قانونية مم
  . الوكالة وعقد العمل

ا في اختيار وكيله دون قيود وفي تحديد نطـاق هـذه            ئ العامة حر   وفقا للمباد  الموكلوإذا كان   
      ة في اختيار محافظ الحسابات، فتعيين هـذا األخيـر          الوكالة فإن الجمعية العامة للمساهمين ليست حر

يخضع إلجراءات وشروط فرضها القانون تهدف إلى ضمان كفاءته وتمتعه بأهلية األداء كاملة وتؤكد              
د السلطات المقررة لمحافظ الحسابات بطريقـة   ذا أضفنا إلى ذلك أن المشرع قد حد       حياده واستقالله، فإ  

ـ    قيـمباشرة وبنصوص آمرة فال تملك الجمعية العامة للمساهمين أن ت          نقص ـد مـن نطاقهـا أو أن تُ
منها، ووفق كل هذا يظهر الخلل في نظرية الوكالة مما أدى بمحكمة باريس إلى وصف هذه الوكالـة                  

د له القانون لمحافظي الحسابات ورسم دائرته وحد      بة فرعية تستمد من التفويض العام الذي خو       بأنها إنا 
    (1). شروطه

        كل أن يعزل الوكيل في أي وقـت قبـل          ومن المعلوم في القواعد العامة للقانون المدني أن للمو
 لوكيله قاعدة من    موكلالنتهي الوكالة بعزل الوكيل، كما أن جواز عزل         ـانتهاء العمل محل الوكالة فت    

 يملك  الموكلفاق على ما يخالفها، فحتى لو كانت الوكالة بأجر فإن           ـقواعد النظام العام فال يجوز االت     
ذلك لعذر مقبول وفي وقت مناسب، لكن في ظل قانون الشركات استقر            سلطة عزل وكيله بالرغم من      

 محافظ الحسابات إال بناء على أسـباب        القضاء على أن الجمعية العامة للمساهمين ال تملك حق عزل         
 المتعلق بالوقايـة   و 01/03/1984المؤرخ في    148-84رها القضاء، لكن جاء القانون      مشروعة يقد

والتسوية الودية لصعوبات المؤسسات وأجاز لكل من له الحق في تقديم طلب عزل أو تنحية محـافظ                 
  . ظ الحسابات وكيل عن مجموع المساهمينالحسابات للقضاء، لذلك أصبح من الصعب القول بأن محاف

وبالتالي كانت الضربة الحاسمة التي طرحت بصفة نهائية نظرية الوكالة جانبا هي التي وجهتها              
السالف الـذكر،    148-84يلها بالقانون   تعد بعد   537-66 من قانون الشركات الفرنسي      226المادة  

افظ الحسابات قبل انتهاء المدة المحددة لـه        حيث سلبت من الجمعية العامة للمساهمين سلطة عزل مح        
ونقلتها إلى القضاء، فال يعزل محافظ الحسابات إال بأمر يصدر على عريضة بناء على طلب مجلـس                 
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اإلدارة، أو مساهم أو أكثر ممن يملكون على األقل عـشر رأسـمال الـشركة، أو الجمعيـة العامـة           
.البورصة بالنسبة للشركات التي تلجأ لالكتتاب العامللمساهمين، أو النيابة العامة، أو لجنة عمليات   

أخيرا يمكن القول بأن أزمة نظرية الوكالة ترتبط بأزمة النظرية التقليدية التي تعتنـق مـذهب                
 كافية لتقديم التكييف القـانوني المناسـب   تعدالتعاقدية للشركة والتي تستمد جذورها منه، لذلك فهي لم    

  . حسابات فأخذت في التالشي مع فشل النظرية التعاقدية واضمحاللهالعالقة الشركة بمحافظي ال
   

   العضويةية النظر:ثـانيـا 
  

 بأن محافظ الحسابات عضو في الشخص االعتباري الـذي تكونـه         رـتتـفرع النظرية التي تق   
ه بمثابـة ردة   هذا االتجايعدالشركة عن االتجاه الذي ينكر الطبيعة التعاقدية ويرى أنها نظام قانوني، و           

فعل ضد المذاهب الفردية التي سادت في القرن التاسع عشر والتي تستند إلى مبـدأ سـلطان اإلرادة                  
والحرية الفردية وأهملت الجوانب االجتماعية األخرى، ويستمد هذا االتجاه جذوره من فقـه القـانون               

ولة وتحليـل المركـز القـانوني    العام في ألمانيا حيث حاول الفقهاء هناك شرح الشخصية القانونية للد       
  (1). لألشخاص الذين يعبرون عن إرادتها

تنظيما رسم المشروع إطاره القـانوني  بحسب مفهوم أصحاب هذا االتجاه     شركة المساهمة    تعدو
نن أعضاءه وحدد وظيفة     وبيف عن مباشرة وظيفته أو     ة لكل عضو منها، فال يجوز لعضو أن يتخلّ        معي

ت غيره من األعضاء وهذا حسب ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في حكم             أن يطغى على اختصاصا   
شهير لها عندما انتهت إلى أن شركة المساهمة شركة يتدرج أعضاؤها، فالجمعية العامـة وإن كانـت         
تملك اختيار أعضاء مجلس اإلدارة الذين يعهد إليهم بإدارة الشركة ال يجوز لها أن تغتصب سـلطات                 

فالجمعية العامة للمساهمين ومجلس اإلدارة ومحافظو الحسابات يمثلون األعـضاء          هذا المجلس، إذن    
  (2): القانونيين للشركة مما يترتب عنه ما يلي 

لجمعيـة العامـة   لقرار  هو أن تعيين محافظ الحسابات ال يستند إلى عقد بينه وبين المساهمين وإنما     -
ت علـى  ، والمساهم عندما يـصو  االعتباريباختيار المحافظ بمثابة تحديد عضو من أعضاء الشخص   

  .القانونبها فه هذا القرار ال يمارس حقا من حقوقه وإنما يباشر وظيفة كلّ
 ال يستمد محافظ الحسابات حقوقه وال تتحدد واجباته على أساس عقد يربطه بالمساهمين وإنما تتولد                -

لـشركة وال تملـك     ل  األساسـي  نونقـا الهذه الحقوق وتترتب تلك الواجبات مباشرة من القانون ومن          
دي وظيفتـه لمـصلحة      أن محافظ الحسابات ال يـؤ      كماتقـييدها أو اإلنـقاص منها،     عامة  لاجمعية  ال

  .المساهمين وإنما لخدمة الشركة كنظام قانوني ولحماية المصالح المشروعة المرتبطة بها
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 تعيينه يصبح مستقال فـي  بمجرد هعمله ألنفي هه  يمحافظ أو توج  ال ال تستطيع الجمعية العامة عزل       -
 لهيمنة من يباشر الرقابة عليهم      ه انتدبوه لهذه المهمة والقول بغير ذلك من شأنه أن يخضع          منمواجهة  

  .متى الحظنا أن مجلس اإلدارة يمثل أغلبية رأس المال ويحظى بأغلبية األصوات في الجمعية العامة
ذه ـها التحديد ويشوبها الغموض، كما أن هفكرة ينقصها الوضوح ويعوزهذه الإن ـومع ذلك ف

 من قانون الشركات الفرنسي 224/1المادة ألن دية ـالتعاقالنظرية لم تلغي تماما وجود النظرية 
ل تشير إلى فكرة الوكالة، فبعد أن قررت أن ا تز ال148-84 بالقانون تعديلها حتى بعد 66-537

 يحول دون مباشرة هذا األخير لمهام جد مانع ومحافظ الحسابات االحتياطي يحل محل األصلي متى
  (1). وظيفته نصت على أن هذا الحلول يستمر حتى نهاية مدة وكالة محافظ الحسابات األصلي

ف بالـقيام   لكن بوكالة من نوع خاص حيث أن الوكيل مكلّ         ألمر هـنا بوكالة عادية   اال يتعلق   و
ـ بأعمال قانونية آثـارها تنـتج لصاحب الوكا      ينما دور محافظ الحسابات هو القيـام بتـصرفات         لة ب

 ومن جهـة أخـرى ال   هذا من جهة، عالم المساهمين بنتائج تحرياته، ش والمراقبة وإ  فتيـمادية في الت  
م عن طريق سلّ   على أن أتعابه تحدد      زيادةنته  ـات من طرف الهيئة التي عي     يمكن إقالة محافظ الحساب   

    .ات الممثلة للمهنة مع الهيئفاقـباالتمحدد في القانون 
 هـذه الفكـرة     عمتتد و العضوية النظرية التعاقدية تتراجع أمام     النظريةكل هذه األمور جعلت     

محـافظ بحيـث   الرس الطابع التأسيسي لمهـام  ـالذي ك 537-66ن الشركات الفرنسي    بصدور قانو 
 قيـه الفرنـسي  ه الفا أكـد من األحكام القانونية وليس من أحكام الوكالة وهو م    ) المهام(تستمد وجودها   

GUYON  القانون التجاري"   في كتابهقولـبحيث ي) Droit commercial(   "   بأن محـافظ الحـسابات
(2) . الشركة أكثر من جمعية المساهمين في إدارة الشركةةصيروررورية لعمل وأصبح هيئة ض

  

  

   الشركة باعتبارها أداة قانونية لتنظيم المشروع:ثـالـثا 
  

ه جديد ينظر إلى الشركة باعتبارها أداة قانونية لتنظـيم المـشروع أو وفقـا لتعبيـر            ظهر اتجا 
 آلة قانونية، فشركة المساهمة أداة رائعة أوجدتها الرأسمالية الحديثة من أجل            )RIPERT( ريبار   األستاذ

  .بةمحافظ قطعة من قطع هذه اآللة العجيال يعدتجميع المدخرات وتأسيس واستغالل المشروعات، و
وال يلغي هذا االتجاه النظرية التعاقدية وال ينفي فكرة النظام القـانوني وإنمـا يجمـع بينهمـا،            
فالتنظيم القانوني للشركة يستند في آن واحد على عناصر تعاقدية وأخرى نظامية تتآلف فيمـا بينهـا                 

  (3). لتقدم هذه األداة القانونية المهمة لتنظيم المشروع االقتصادي

                                                                                               
  .111المرجع السابق، ص  ،سيد قاسمعلي  (1) 

 
(2)   Y.Guyon / op.cit  / page 366. 

  
 .111المرجع السابق، ص  ،سيد قاسمعلي  (3) 
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فظ الحسابات يفترض أن تختاره الجمعية العامة كما يفترض قبـول هـذا األخيـر               فتعيين محا 
صراحة أو ضمنا الوظيفة التي رسم القانون إطارها وحدد الواجبات والحقوق المرتبطة بها، فيـستلزم              
هذا التعيين إذن توافق إرادتين وهو ما يقترب من منطق الفكرة التعاقدية بيد أن هذا العقد الناشئ عـن        

افق اإلرادتين ليس إال عمل قانوني شرطي لتحريك هذه األداة القانونية ولتطبيق القواعد التي تـنظم              تو
المركز القانوني لمحافظ الحسابات، فهو عقد يشبه لحد كبير ذلك العقد الذي يدخل بمقتضاه الموظـف                

مونه أو مـداه،  العام في خدمة الدولة فيخضع لنظام قانوني فرضه المشرع وال دخل له في تحديد مض            
 قواعد هذا النظام دون توقف ذلك على قبوله أو رضاه، كـذلك ال يجـوز                تعديلبل أن المشرع يملك     

فق مع محافظ الحسابات على شروط تخالف القـوانين واللـوائح أو قواعـد نظامهـا                ـللشركة أن تت  
  .األساسي التي تنم دور محافظ الحسابات وتحدد حقوقه وواجباته

  

  المشرع الجزائري موقف  : رابعا
  

لمهـام محـافظ   المتعلق بالمهن الثالث الملغـى   08-91في القانون أعطى المشرع الجزائري  
ـ 47و  3-34 و 31في نص المـواد  بنصه على ذلك صراحة  الحسابات طبيعة الوكالة      لكنـه  ،ه من

ـ   الاستبدل مصطلح   و  الجديد  المتعلق بالمهن الثالث   01-10في القانون    خالف ذلك  صطلح وكالـة بم
  .منه 27 ةفي الماد العهدة

ـ لم يستعمل وبأن المشرع أن للمصطلحين المعنى نفسه مما سبق   يتضح  و ي القـانون الجديـد   ف
وترك الباب مفتوحا في هذا الـصدد        كلذأنها ك بالعالقة   من أجل تفادي تحديد طبيعة       مصطلح الوكالة 

لفصل فـي طبيعتهـا بـشكل قـاطع     لنظرا ألنها فعال عالقة معقدة لم يستطع حتى المشرع الفرنسي ا       
  .ونهائي

مح بتحديد النظـام القـانوني      سأن مجموعة األحكام القانونية هي التي ت       مما سبق  يستخلص إذن
شدد عليها القانون الخـاص بمحـافظ    التي  ستقاللية  اال تمنح لوظيفته صبغة     وبالتاليلمحافظ الحسابات   

 محافظ الحسابات تكون بموجب     كما أن إقالة   (1)، يمكن القول بأنه ليس وكيال للشركاء      يهوعلالحسابات  
 والغير والهــيئة  الشركةه تكون أمام فإن مسؤوليت ن هذا األخيرمـات ف وفي حالة وقوع مخال  القانون

على عكس الوكالة التي تكون فيهـا المـسؤولية     العمومية لطاتـالس ك أمام ـالتي ينـتمي إليها وكذل   
  . فحسبالموكلتجاه 

  
  

                                                                                               
(1)  Salah Ferhat Zaraoui / La Revue Algérienne des Sciences Juridiques Economiques et 
Politiques / Institut de Droit et des Sciences Administratives Ben-Aknoun, Uiversité d’Alger 
/ volume 32 - N° 1-1994 / page 193. 
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  خصائص عالقة محافظ الحسابات بشركة المساهمة: ي الفرع الثان
  

تنشأ بموجب عالقـة محـافظ الحـسابات         بمثابة قواعد عامة     تعدتوجد عديد الخصائص التي     
سلوكه أكثر  ببطة بشخصيته و  ـمرتتكون   ألنهاهذا األخير   ستلزم توافرها في    ي  حيث بشركة المساهمة 

  :ميزات فيما يلي متمثل هذه الخصائص أو الـتو (1)ة إليه،الموكل بالمهام ةبطترم  تكونمما
  

   استـقاللية مـحافظ الحسابات :أوال 
  

يسعى محافظ الحسابات وهو يـباشر قضاء األرقام إلى حماية مصالح الشركة وإلى الدفاع عن              
المصالح المشروعة األخرى المرتبطة بها، وحياد المحافظ واستقالله هو المقدمة الضرورية الالزمـة             

 أصـبح  فال جدوى مـن هـذه الرقابـة إذا           ة على حسابات الشركة وميزانياتها    رقابة جدية وفعال  ألية  
عة في يد إدارة الـشركة أو إذا أضحى معبرا عن أصوات أقلية ترغب فـي إثـارة      يِّـالمحافظ أداة طَ  

ن البلبلة ووضع العراقـيل التي تعوق نـشاط الشركة، ولذلك وجبت حماية محافظ الحسابات وضـما             
   (2). استقالله وتأكيد حياده في مواجهة إدارة الشركة

راجعة للمــراجع   موصي في الواليات المتحدة األمريكية بضرورة مناقـشة لجنـة ال        ولـقد أُ 
 يمكـن أن تؤثــر   يحول طبيعة العالقة التي تربطه بإدارة الشركة والت) محافظ الحسابات(الخارجي  

وأيضا يجب أن يشمل تقرير لجنة المراجعة الذي تـصدره فـي            على استقالليته في عملية المراجعة،      
نهاية كل عام على توضيح يبـين قيام اللجنة بذلك وعن رأيها في درجـة استـــقاللية المراجـع                 

  (3). الخارجي
وضع المشرع خطوط العالقة التي تربط محافظ الحسابات بالـشركة حتـى            وعلى هذا األساس    

كافية لتأدية مهامه فيها بطريقة موضوعية، فلم يخضعه إلـى الـشركة    يضمن لهذا األخير استـقاللية     
 في حالـة مخالفتـه     ـين، بل أوقع مسؤوليته     رين أو المساهمين أو اإلداري    ـنه وال إلى المدي   ـالتي تعي

دة في الما قواعد الرقابة وهذا تجاه الشركة نفسها أو المساهمين، ولقد نص المشرع على هذه الخاصية               
  .»  مهنتهم بكل استقاللية ونزاهةوممارسة ..... « : بقوله 01-10ون  من القان03

ـ   من خالل الحظر الذي فرضه المشرع        ليةقالـنتاج هذه االست  ـكما يمكن است   مادة ـفي نص ال
ري من أن يكون للمحافظ قرابة أو مصاهرة تربطه بأعـضاء    من القانون التجاري الجزائ    6مكرر715

                                                                                               
(1)  Nacer-Eddine Sadi & Ali Mazouz / La Pratique du Commissaire Aux Comptes en 
Algérie; tome 01 / Société Nationale de Comptabilité – 1993 / page 71. 
 

  .62 ص المرجع السابق، ،علي سيد قاسم  (2)
 

(3)
 ، دار نشر الثقافة، حوكمة الشركات ومعالجة الفساد المالي واإلداري،محمد مصطفى سليمان  

  .182 ص ،2006 –اإلسكندرية 
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أو ضـغوطات   رين أو مجلس المراقبة، حتى ال يقع المحافظ في حرج      مجلس اإلدارة أو بمجلس المدي    
  .ب عليه أداء مهامهمصاهرة ما يصعنفسية بحكم القرابة أو ال

 أن يوضح   إلزامية على   (1) 27/01/2011 المؤرخ في    30-11التـنفيذي  ولقد أكد المرسوم    
فـي  وذلك لية محافظ الحسابات  احترام مبدأ استقالدفتر الشروط الخاص بتعيين محافظ الحسابات على     

  . منه10نص المادة 
 فرونـسوا باسـكواليني وروبيـر       ينيسهين الفرن قاللية هذه أكد عليها الفـقي    ـية االست ـوخاص

" ) Le CAC (مـحافظ الحـسابات  "  في مؤلفهما ) Pasqualini  François&Robert Castell(كاستيل 
 مــحافظ   هـو حـسابات لــمحترف مـستـقل       أن القانون أوكل مهمـة مراقبـة ال       وذلك بقولهما   

ذكر ميزة االسـتقاللية في ) Dominique Vidal( دومينيك فيدال كما أن الفقيه الفرنسي (2)،الـحسابات
ـ " ) Droit des Sociétés (الشـركات قانون  "هبكتا ال يــجب أن  حيث اعتبر أن كل جهاز رقابة فع

  (3)   .اقبالجهاز المر مواجهة الشخص أو يتمتع بـميزة االستقاللية في
ابات ينـتمي لمهنة يـجب أن تكون بـدورها  محافظ الحسفي أن  أهمية ميزة االستقاللية     وتكمن

قل له دور هـام     تـ أن تقرير محافظ الحسابات المس     مستقلة عن مستخدمي خدماتها أو المساهمين، كما      
هـذا  تهم االستثمارية بناء علـى      ن الذين يتخذون قرارا   يلمستثمرلو نيلمساهملفي منح الثـقة الالزمة     

ادة حجـم   ـقة يؤدي حتما إلى زيادة كفاءة سوق رأس المال وزي         ـالثمن   جوالهذا  ، وإشاعة   ريرقـالت
  .التعامل وسيولة األسهم

لكن في الواقع ال يمكن الوصول إلى االستـقاللية التامة المـرجوة ألن محـافظ الحـسابات ال        
، ولقد كـان   ما تقرره الجمعية العامة الخاصة بالشركة التي تعيـنه   بناء على يزال يتحصل على أتعابه     

أو   في القانون حتى يضع كافة الممارسين على قدم المـساواة       ى أحكامه من األجدر بالمشرع النص عل    
 قـانون المهـن     نص المشرع الجزائري في    كما . تجسيدا لخاصية االستقاللية   تركه إلى اتفاق الطرفين   

 والحقيقة أن   ،بتعيين محافظ الحسابات  متعلق  دفتر الشروط ال  إجراء جديد يتمثل في      علىالثالث الجديد   
والهدف منه تقييد هذه المهنة نظرا لخطورة الدور الذي يلعبه المحافظ فـي            نوعا ما    عقد م هذا اإلجراء 

لكن ال يمكن إنكار أن ذلك يمـس بـصفة غيـر مباشـرة              واقتصادها   المحافظة على استقرار الدولة   
  . محافظ الحسابات في أداء مهامهقالليةباست

                                                                                               
عتماد لممارسـة   حدد شروط وكيفيات اال    ي 27/01/2011 المؤرخ في    30-11المرسوم التـنفيذي     (1)

 01مؤرخة فـي   07جريدة رسمية عدد    مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،        
  .2011فيفري 

  
(2) Robert Castell & François Pasqualini / le commissaire aux comptes /  ECONOMICA, Paris 
- 1995 / page 06. 
 
(3)  Dominique Vidal  / Droit des Sociétés  / Librairie Générale de Droit et de    
Jurisprudence, E.J.A ; Paris - 1993 / page 233. 
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    الطابع الشخصي لتدخالت محافظ الحسابات  :ثـانيـا 
  

 57على هذه الخاصية صراحة في المـادة  الجديد المتعلق بالمهن الثالث    01-10القانون  نص  
 تحت أسمائهم الشخصية الخاصة وتحـت       ..... ومحافظي الحسابات    .....تـنجز أعمال    «:له   بقو همن
 محـافظ  يعـد إذن  ،»سؤوليتهم الشخصية حتى وإن كانوا ضمن شركة وال تقبل أي أسماء مستعارة            م

فـي   مسواء مارس في مكتبه الخاص أ     يقوم بها   أشغاله التي   عن  ال مسؤولية شخصية    مسؤوالحسابات  
لم ينص هذا القـانون علـى الحـاالت التـي     لكن  .)01-10لقانون  من ا 12لمادة  ا ( أو تجمع  شركة
ـ 42لمادة ا الملغى 08-91القانون ين فيها المحافظ بمساعدين على عكس  يستع إذا أنـه   ، حيـث ه من

ظـرا  ن وال مجـال للخطـأ فيهـا    وأهميتهـا  له وكلة المهام المنوعـت بحكماستعان بمساعدين خبراء   
ـ   (ة الناتجة عنها  للمسؤولي  يلـحقاها من مسؤولية تأديبية ومدنية إلى مسؤولية جزائية ما          تعدالتي قد ت

تـي  األشغال ال  بحيث يبقى هو دائما المسؤول عن     ) أضرارا شخصية ومهنية كبيرة بمحافظ الحسابات     
  (1) . تحت إمرتهتُجرى

  
  االستمرارية في العمل  :ثـالـثا 

  

خاصية االستمرارية قاعدة متعارف عليها في التشريعات حيث نص المـشرع الفرنـسي             تعتبر  
 التي تؤكد حق محافظ الحسابـات في اتــخاذ         537-66شركات   من قانون ال   239عليها في المادة    

 المـــشرع   بدوره أكد عليها  اإلجراءات الالزمة للقيام بأشـغاله في أي وقت خالل السـنة المالية،           
 لمحافظ الحسابات في كل وقت االطالّع على        وخول 159-81 من القانون    105المصري في المادة    

لمشرع الجزائري حـذو هـذه التـشريعات    احذا ولقد  (2)،تـنداتهاجميع دفاتر الشركة وسجالتها ومس   
 حيـث أجـاز لمحـافظ الحـسابات         01-10 مـن قـانون    31ونص على هذه الخاصية في المادة       

والمراسـالت   والــموازنات المحاسـبية   علـى الـسجالت     وفي عين المكان     وقت   أي في   االطالع
، وبـدورها وصـفت     تابعة للشركة أو الـهيئة   والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائـق وكل الكتابات ال       

 ءجـرا إ  لهباعتبارها أجازت من القانون التجاري مهمة محافظ الحسابات بالدائمة        4 مكرر 715المادة  
  .طيلة السنةها مناسبة االتحقيقات أو الرقابات التي ير

ته علـى أن    ـم وق يقسته  يمكنعلى القيام بالمهام يوميا بل      مجبر  محافظ  ال ال يعني أن  كن هذا   ـل
تواجههـا كــما    التي اكلالمشإدارتها ويكون باتصال دائم بالشركة ما يكفل له معرفة كاملة بنظمها و     

                                                                                               
يمكن لمحافظي الحسابات أثـناء « : على الملغى   08- 91 من القانون 42  تنص المادة (1)

  .»ممارستهم مهامهم على حسابهم تحت مسؤوليتهم أن يستعينوا بكل خبير مهني آخر 
 

 ،2004 -، بيروت  منشورات الحلبي الحقوقية، قانون األعمال والشركات، يوسف البستاني سعيد(2) 
  .414ص 
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ـ هنـا   لكن السؤال المطروح    ،  الضمان لمديري الشركة   و ةيمنـح نوع مـن الطمأنيـن    ـ : و  ـه ا ـم
  ؟ المقصود باالستمرارية في العمل

  228يها فـي المـادتين      ـص عل ـمل التي ن  في الع شرح القضاء الفرنسي معنى االستمرارية      
تمرارية الرقابة التي يمارسها محافظ الحسابات توجب عليـه         س من قانون الشركات وذكر بأن ا      229و

 وكان هذا علـى خلفيـة    (1)، الالزمة للتحقق من انتظام حسابات الشركة وصدقها       ذ كل الوسائل  أن يتخ 
ت عليه العقوبة   طسلّأموال الشركة التي يعمل بها و     القضية التي تتلخص وقائعها في أن محاسبا اختلس         

لب مدير الشركة التزام محافظ الحسابات بتعويض الـشركة عـن           ـالمقررة لجنحة خيانة األمانة وط    
 (2)،تها تأسيسا على أن المحافظ لم يقم على نحو مستمر ومتصل بواجبات وظيفته            ـاألضرار التي لحق  

لكن المحافظ لم يخطر الشركة بالعراقيل التي        1973ويلية  االختالسات بدأت في شهر ج    ت أن   ـإذ ثب 
 وضعها المـحاسب المختـلس وانتظر حتى نهاية السنة المالية ليبدأ فـي فحـص دفـاتر الـشركة                 

 المحافظ مهامه طوال السنة المالية لكشف ما حدث من اختالسات ومنع            ومراجعة حساباتها، ولو باشر   
  . فرنكبلغت خمسة ماليين  ما كان سيخفف األضرار التيتكرارها

ـ   ايةبدلى محافظ الحسابات القيام بمهامه      ويستخلص من كل هذا أنه ع      ة ـس الـشرك  ـ من تأسي
مرة ودائمة تغطي   ـبصفة مست  أي أن تكون مواكبة لحياة الشركة         حتى نهاية وجودها   وخالل مسيرتها 

  (3) .السنة المالية
  

   واألخالقالكفاءة : اـرابع
  

، تعتبـر الكفـاءة     لممارسة هذه المهــنة   من الشروط الواجب توفرها     ا  شرطإضافة إلى كونها    
للصـعوبات التي تفرضها المهنة سـواء       نظراللحسابات   كل محافظ    فيجب توفرها   يقاعدة ضرورية   
ـ      . من حيث المسؤولية   ممن حيث المهام أ     الوطنيـة  الغرفـة  علـى  هأما بالنسبة لميزة األخـالق، فإن

 هاتسجـيل في جـدول   ال الذي يريد    المحافظدى توفر المعايير الالزمة في       مراقبة م  لمحافظي الحسابات 
  .المحافظ المراد قيده علىعقوبة أي لم يسـبق الحكم ب هوعليها أن تثبت بأن

  

                                                                                               
(1)  René Rodière & Dominique Legeais & Roger Houin /  Droit des Sociétés - tome 1, 8ème 
Ed / Paris ; Dalloz, 1998 / page 175. 
 

 مليون 2دير الشركة وألزمت محافظ الحسابات بدفع مبلغ   استجابت محكمة أول درجة إلى طلب م(2)
قد جاء في حيثيات ناف باريس قضاء محكمة أول درجة ودت محكمة استئأيفرنك كتعويض للشركة، و

 أي إجراء 1974أفريل  و1973الحكم أن محافظ الحسابات لم يتخذ خالل الفترة ما بين جويلية 
 .هلمراجعة حسابات الشركة الخاضعة لرقابت

  
 . 414 ص ، المرجع السابق،  سعيد يوسف البستاني(3)



 - 33 - 

   الثانيالمبحث
  

   مـحافظ احلسابات تنظيم عالقة
  شركة املسامهةب

  
  
  

اد خصائـصها،  تعـد ساهمة و التي تربط محافظ الحسابات بشركة الم      بعد توضيح طبيعة العالقة   
لى تنظيم هذه العالقة من خالل تبـيين طرق وشـروط تعيـين المحـافظ              إ حثمبهذا ال سنتطرق في   

  . سنتطرق إلى الحقوق والواجبات التي تنجم عن هذه العالقةكماوإنهاء مهامه، 
  
  
  
  

   األولالمطلب 
  ههاء مهامـوإن حافظ احلساباتـ تعيني م

  
  

وان، سيتم التطرق في هذا المطلب إلى تعيين محافظ الحسابات وإلـى            ضح في العن  ا هو مو  ثلمم
  .إنهاء مهامه في شركة المساهمة كل في فرع مستقل
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  تعيين محافظ الحسابات: الفرع األول 
  

 ، يجب على شركة المـساهمة      من القانون التجاري الجزائري    4مكرر715ادة  نص الم بمقتضى  
 المـادة   حيث نصت ف إجراءات تعيينه بها باختالف طرق تأسيسها،        تعيين محافظ حسابات رغم اختال    

 بينما نصت علنية لإلدخار    شركات المساهمة التي تـلجأ      في كيفية تعيينه   على  من القانون نفسه   600
  .علنية لإلدخارالتي تؤسس دون اللجوء  شركات المساهمة في كيفية تعيينه على 609المادة 

ـ  عقوبة على شركة المساهمة التي ال   سلّطي عند هذا الحد بل      ولم يتوقف المشرع الجزائر    م و تق
يعاقـب  «  :  بقولهـا  القانون الـسالف الـذكر     من   828 المادة   بموجب نص بتعيين محافظ للحسابات    

 دج أو بإحدى هـاتين      200.000 دج  إلى       20.000بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من         
همة أو القائمون بإدارتـها والذين لـم يعملوا على تعيين منـدوبي           رئيس شركة المسا  : العقوبتين فقط   

  .» ....الحسابات للشركة 
تعلـق  الـذي ي  (1) 27/01/2011 المؤرخ فـي     31-11 المرسوم التـنفيذي رقم     زيادة على و

ن سـبع    تضم حيثالمعايير الخاصة بمكاتب الخبير ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد         وبالشروط  
جلبا الجديد بخصوص طريقة تعيين محافظ       ين آخر ناصدر مرسوم هذا الجانب من المهنة،     مواد تنظم   
  .ا الحقا بعد تبيين الشروط الواجب توفرها لتعيينهمسنتطرق لهالحسابات 

  

  تعيين محافظ الحسابات لمن أجالشروط الواجب توافرها  :أوال 
  

متـى   (2)شخص معنوي    من طرف شخص طبيعي أو       مارس مهنة محافظ الحسابات   أن ت يمكن  
  : وسنتطرق لكل حالة على حدة كاآلتي توافرت في كل واحد منهما الشروط الالزمة لذلك،

  

  مارسة المهنة من طرف شخص طبيعيم -1
علـى الـشروط الواجـب       المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10 من القانون    08 المادة   تنص

  : محافظ الحسابات، وتتمثل هذه الشروط في توافرها في الشخص الطبيعي الذي يريد مزاولة مهنة
  

من البديهي أن يفرض المشرع الجزائري توافر الجنسية الجزائريـة          :  جنسيةال جزائري أن يكون    -أ
لم ينص على إمكانيـة التـرخيص لألشـخاص          هممارسة مهنة محافظ الحسابات لكن    كشرط من أجل    

الذي ترك هـذه اإلمكانيـة       المغلى   08-91ن  األجانب بممارسة هذه المهنة على عكس القانون القانو       
  .ملة بالمثلاالمع لها في إطارمفتوحة ووضع شروطا 

  

                                                                                               
  .2011 فيفري 01 مؤرخة في 07   جريدة رسمية عدد(1)

  
(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 12. 
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 ، هو معمول به في مختلف الوظائفمثلما : اسيةي والس أن يكون متمتعا بكافة الحقوق المدنية-ب
نص يجب على كل من يريد الممارسة أن يكون متمتعا بكامل حقوقه وغير محروم من ممارستها، إذ ت

  : من الحقوق الوطنية ينحصر في  على أن الحرمان(1)من قانون العقوبات الجزائري  08المادة 
وكذا جميع  المناصب السامية في الحزب أو الدولةم عليه وطرده من جميع الوظائف وعزل المحكو

 الحقوق  الحرمان من حق االنتخابات والترشيح وعلى العموم كل -الخدمات التي لها عالقة بالجريمة 
أو خبيرا أو شاهدا  فاـعدم األهلية ألن يكون مساعدا محلّ -ية والسياسية ومن حمل أي وسام الوطن

را ما لم األهلية ألن يكون وصيا أو ناظ عدم –م القضاء إال على سبيل االستدالل على أي عقد أو أما
س وفي إدارة مدرسة أو لحرمان من الحق في حمل األسلحة وفي التدري ا-تكن الوصاية على أوالده 

سا أو مراقبااإلستخدام في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدر.  
  

والمقصود  : ة بشرف المهنةمخلّ أن ال يكون قد صدر بشأنه حكم نتيجة ارتكاب جناية أو جنحة -ج
 بالمنع من ممارسة حق ةالجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بها

على عكس   هذه الممارسةمجاالتعلى   الجديد01- 10، لكن لم ينص القانون التسيير واإلدارة
الشركات التجارية، الجمعيات،  :  الملغى الذي نص عليها في المادة األولى وهي08-91القانون 

    (2).التعاضديات االجتماعية، النقابات
  

تعلـق بـالمهن    الم 01-10القـانون    من   ب-08/2نصت المادة   :  مارسة المهنة مشهادة ل حيازة   –د
الجديد على أن يكون المترشح حائزا للشهادة الجزائرية لمحافظ الحسابات أو شـهادة معتـرف     الثالث  

ـ معطرف  منح هذه الشهادة من      نفسها على أن تُ     المادة  الفقرة الثانية من   ، وذكرت بمعادلتها د التعلـيم   ه
كـشرط لاللتحـاق بالمعهـد       و .دة من طرفه  ممعاهد المعت المختص التابع لوزير المكلف بالمالية أو ال      

مسابقة للمترشحين الحائرين شهادة جماعيـة      إجراء  هذا القانون    المختص أو بالمعاهد المعتمدة، أوجب    
  ).السابق ذكره 01-10 من القانون 08/03المادة (تصاص تحدد عن طريق التنظيم خفي اال

 لـم  )سواء في القانون الجديد أم الملغـى      (ري الجزائ  أن المشرع  ما يالحظ من هذه النصوص    و
 المجـال معـارف فـي   ال من اجزء هامانون لممارسة هذه المهنة رغم أن بها يعطي الحق لدارسي الق 
 المدني وقـانون    والقانون) الشركات التجارية على وجه الخصوص    (التجاري  القانوني خاصة القانون    

لمتخصصين في قانون األعمـال     بخصوص ا ل غير مبرر    هذا التجاه  يعدالعقوبات والقانون الجبائي، و   

                                                                                               
 .11/06/1966 مؤرخة في 54 ر عدد.ج 08/06/1966الصادر في  156-66  األمر(1)
  

يحدد هذا القانون شروط وكيفيـات ممارسـة مهنـة الخبيـر            « :  08-91 من القانون    01 المادة   (2)
المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد لدى الشركات التجارية بمـا فيهـا شـركات رؤوس               

 .»التجاري وكذا لدى الجمعيات والتعاضديات االجتماعية والنقابات  األموال وفقا ألحكام القانون
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المشرع الفرنسي الذي أعطى الحق لحاملي دبلوم معهد قانون األعمال بممارسـة            خاصة إذا علمنا أن     
   (1). مهنة محافظ الحسابات

  

مثلـه  (لم ينص القانون المتعلق بالمهن الثالث الجديـد  : ال تتوفر فيه حالة من حاالت التنافي    أن   -ر
 حاالت التـنافي الخاصة بهذه المهنة في المواد مـن  تضمنعلى هذا الشرط صراحة لكنه     )  القديم مثل
  : وتتمثل فيما يلي 68 إلى 64

 -)64المادة  (كل نشاط تجاري ال سيما في شكل وسيط أو وكيل مكلف بالمعامالت التجارية والمهنية               
كل عهدة إدارية أو عـضوية فـي         -)64المادة  (كل عمل مأجور يقتضي قيام صلة خضوع قانوني         

مجلس مراقبة المؤسسات التجاية المنصوص عليها في القانون التجاري غير تلك المنـصوص عليهـا       
سة مهنة الخبير المحاسـب ومحـافظ الحـسابات         ر الجمع بين مما   -)64المادة  ( أعاله   46في المادة   

 كل عهدة انتخابيـة  -)64المادة (ية  كل عهدة برلمان-نفسها والمحاسب المعتمد لدى الشركة أو الهيئة  
 القيام مهنيا بمراقبة حسابات الـشركات       -) 64المادة  (في الهيئة التـنفيذية للمجالس المحلية المنتخبة       

 القيام بأعمال تسيير سـواء      –)65/1المادة  (ة أو غير مباشرة     رالتي يمتلك فيها مساهمات بصفة مباش     
 قبول ولو بصفة مؤقتـة مهـام        –)65/1المادة   (المسيرينن  بصفة مباشرة أو بالمساهمة أو اإلنابة ع      

 قبول مهام التنظيم في محاسبة المؤسسة أو الهيئة         –)65/1المادة  (المراقبة القبلية على أعمال التسيير      
 ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبيـر قـضائي           –)65/1المادة  (المراقبة أو اإلشراف عليها     
 شغل منصب مأجور في الشركة أو الهيئة التـي          –)65/1المادة  ( حساباتها   لدى شركة أو هيئة يراقب    

 تعيين األشـخاص الطبيعيـين أو       –)65/1المادة  (راقبها بعد أقل من ثالث سنوات من انتهاء عهدته          
 أو تسبيقات   ضالمعنويين الذين تحصلوا على أجور أو أتعاب أو امتيازات أخرى السيما في شكل قرو             

ركة أو الهيئة خالل الثالث سنوات األخيرة كمحافظي حسابات لـدى الـشركة أو              أو ضمانات من الش   
 القيام بأي مهمة في المؤسسات التي تكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير              –) 66المادة  (نفسها  الهيئة  

نفـسها  لسلطة  ل في حالة استقدام محافظين للحسابات، يجب أن ال يكونا تابعين            –) 67المادة  (مباشرة  
  ).68المادة  ( نفسها تربطهما أية مصلحة وأال يكونا منتميين إلى شركة محافظة الحساباتوأال

 تمتد  65/1 و   64 على أن حاالت التـنافي المذكورة أعاله في المادة          65/2ولقد نصت المادة    
ـ م 64/4نص المـادة  ل طبقاويمكن لمحافظ الحسابات  إلى أعضاء شركات محافظة الحسابات،     ةمارس

يادة على مهام التعليم والبحث في مجال المحاسبة بصفة تعاقدية أو تكميليـة طبقـا للتـشريع                 مهنته ز 
  . السابق ذكره01-10 من القانون 52 و 46الساري المفعول وكذا الحاالت المذكورة في المادتين 

 القانون التجاري الجزائري على حاالت تـنافي        من 6مكرر715مادة  زيادة على ذلك، نصت ال    
بعة، بما في ذلك القائمين باإلدارة، وأعـضاء        اغاية الدرجة الر  ى  لإاألقرباء واألصهار    :هي  أخرى و 

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / le commissaire aux comptes / DALLOZ 1995 / page 53. 
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القائمون باإلدارة وأعضاء مجلـس المـديرين أو مجلـس      - لس المديرين ومجلس مراقبة الشركة    مج
ملـك  المراقبة، وأزواج القائمين باإلدارة، وأعضاء مجلس المديرين أو مجلس المراقبة للشركات التي ت      

أزواج  - ا تملك عشر رأسمالها هذه الـشركات      عشر رأس مال الشركة أو إذا كانت هذه الشركة نفسه         
األشخاص الذين، يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحسابات أجرة أو مرتبا، إمـا مـن                  

م الشركة األشخاص الذين منحته   - لس المديرين أو من مجلس المراقبة     القائمين باإلدارة أو أعضاء مج    
ت ابتداء مـن تـاريخ إنهـاء        أجرة بحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات في أجل خمس سنوا          

األشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة أو أعضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المـديرين،        - وظائفهم
  .في أجل خمس سنوات من تاريخ إنهاء وظائفهم

     

يجـب أن يكـون محـافظ       قبل تأدية اليمـين،     : كلف بالمالية   معتمدا من الوزير الم   كون  أن ي  -هـ
المادة ( الحسابات معتمدا من طرف وزير المالية حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم            

العتماد بـصفة محـافظ حـسابات إلـى       ل طلب   ، حيث يقوم بإرسال   ) الجديد 01-10 من القانون    07
  إيداعها مقابل وصل اسـتالم عن طريق موصى عليها أو عن طريق رسالة  طني للمحاسبة   والمجلس ال 

ي نـصت   بالوثائق اإلدارية الت  ويكون هذا الطلب مرفوقا      ) الجديد 01-10 من القانون    09/01المادة  (
  :وهي  (1) 27/01/2011 المؤرخ في 30-11المرسوم التـنفيذي  من 02عليها المادة 

 نـسخة طبـق األصـل       – 12دة الميالد رقم     مستخرج من سجالت شها    –شهادة الجنسية الجزائرية    
 مستخرج من صحيفة الـسوابق العدليـة       –مصادق عليها للشهادة التي تمنح الحق في ممارسة المهنة          

  .3رقم 
مـؤرخ   وصل إيداع    ،لوثائقل  ماديا افحصبعد إجرائها    ، أمانة المجلس الوطني للمحاسبة    وتمنحه

ومرل له بواسطة رسالة موصى عليهاسم أو ير شخصيا مقابل وصل استال لهم يسلّقعقم ومو.  
يعتبر طلب االعتماد مودعـا     ،  سالف ذكره ال 30-11التـنفيذي  المرسوم   من   04لمادة  وطبقا ل 

، وتعـاد  المجلـس الـوطني للمحاسـبة   ابتداء من تاريخ استالم الطالب لوصل إيداع الملف من أمانة           
  .رة توضح أسباب عدم القبولا مرفقة بمذكّالملفات غير الكاملة أو غير المقبولة شكال إلى مرسليه

ـ   ، التي تجتمع حسبما يقتضيه عدد طلبات االعتماد،       فصل لجنة االعتماد  ـوبعدها ت   ا وفقا لنظامه
بـذلك  لبين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم معنويين وتحرر محضرا     ابعد دراستها لملفات الط   الداخلي  

وترسل هذه اللجنة عن طريق أمانـة المجلـس          ،مادأو رفض منح االعت   يتضمن اآلراء حول الموافقة     
 محضر االجتماع مرفقا باالعتمادات قضد إمضائها من الـوزير المكلـف بالماليـة            الوطني للمحاسبة   

  .)المذكور أعاله 30-11المرسوم التـنفيذي  من 05ادة الم(
                                                                                               

حدد شروط وكيفيات االعتماد لممارسـة       ي 27/01/2011 المؤرخ في    30-11المرسوم التـنفيذي     (1)
 01مؤرخة فـي   07جريدة رسمية عدد    مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد،        

  .2011فيفري 
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ـ ،  الجديـد المتعلق بـالمهن الـثالث       01-10 من القانون    09/02المادة  بمقتضى نص   و ر ديق
الصالحية المهنية لشهادات وإجازات كل مترشح يطلب اعتماده في صـنف           الوطني للمحاسبة  المجلس

 طلب االعتماد ويتحقق السيما من مطابقته لألحكام المنصوص عليهـا          ةسادرقوم ب وي محافظ الحسابات 
 مترشح بقـرار  البعدها يقوم المجلس الوطني للمحاسبة بتبليغ        ، من هذا القانون   08و   07 في المادتين 

هذا األجل أو    في أجل أربعة أشهر، وفي حالة عدم تبليغه قبل إنقضاء             للطلب ل أو رفض معلّ   االعتماد
 مـن القـانون     09/03المادة  ( رفض الطلب يمكن تقديم طعن قضائي طبقا للتشريع الساري المفعول         

  .) الجديد10-01
 مـن   06المادة  (ة مقابل مخالصة    للمعني في نسخة واحد   طلب االعتماد   ، يمنح   في حالة القبول  و

  ).سابق ذكره ال30-11المرسوم التـنفيذي 
  

يجب على محافظ الحسابات تأدية اليمين أمـام المجلـس القـضائي            : القانونية   أن يؤدي اليمين   -و
المتعلـق بـالمهن     01-10 من القـانون     06المختص إقليميا لمحل تواجد مكاتبهم حسب نص المادة         

لـي  أقـسم بـاهللا الع    « : بقولها  نص اليمين    06 تضمنت الفقرة الثانية من المادة       الثالث الجديد، ولقد  
             ـد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سـرالمهنة وأسلك في    العظيم أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعه 

وبعد االنتهاء، يقدم للمترشح عقد بـذلك  . »محترف الشريف، واهللا على ما أقول شهيد        األمور سلوك ال  
  .يقدمه في ملف التسجيل

  

حتى يمارس محافظ الحسابات مهامه يجب عليه أن        :  أن يكون مسجال في جدول الغرفة الوطنية         -ي
 لديهيجب أن يكون    يتمكن من التسجيل في الجدول       لكيلكن  ، و ةيكون مسجال في جدول الغرفة الوطني     

  .)الجديد المتعلق بالمهن الثالث 01-10  من القانون10المادة (عنوان خاص 
 المـؤرخ فـي     31-11 مـن المرسـوم التــنفيذي رقـم          05 المادة   ذكرتوفي هذا السياق    

 معنويـا أن يرفـق      ميجب على المترشح للمهنة سواء أكان شخصا طبيعيا أ        بأنه   (1) 27/01/2011
 محـضر  ملف طلب التسجيل في الجدول بنسخة من عقد الملكية أو عقد إيجار المحل المهنـي وكـذا          

  .ه المحضر القضائييعدات وجود المحل معاينة إثب
متعلـق بـشروط وكيفيـات       ال 30-11 من المرسوم التـنفيذي رقم      07وبمقتضى نص المادة    

لتـسجيل فـي   بامارسة مهنة محـافظ الحـسابات    ن المترشحون لم  وم األشخاص الطبيعي  لزياالعتماد،  
  :وهي لمحاسبة إرسال الوثائق التالية إلى أمانة المجلس الوطني لمن خالل الجدول 

                                                                                               
بالشروط والمعايير الخاصة بمكاتب     يتعلق   27/01/2011 المؤرخ في    31-11 المرسوم التـنفيذي   (1)

 01مؤرخـة فـي      07جريدة رسمية عـدد     ،   الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد     
  .2011فيفري 
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 – 12 مسترخ من شهادة الميالد رقم       – شهادة الجنسية الجزائرية     –نسخة مصادق عليها من االعتماد      
 مستخرج من صحيفة السوابق     –نسخة مصادق عليها مطابقة للشهادة التي تمنح الحق لممارسة المهنة           

 النـسخة األصـلية   -لمهنـي   نسخة مصادق عليها من عقد الملكية أو عقد اإليجار للمقر ا –القضائية  
ه المحضر القضائي الذي يشهد على وجود المحل المهنـي والـشروط الماديـة              يعدلمحضر المعاينة   
 نسخة مصادق عليها من شهادة الوجود تسلمها مفتشية الضرائب لمقـر الممارسـة              –لممارسة المهنة   

ادق عليها مـن عقـد أداء        نسخة مص  -الواجب تقديمها خالل شهرين بعد تاريخ التسجيل في الجدول          
 تصريح شرفي بعدم تقاضي أجر تحـت أي صـفة           – ست صور شمسية على خلفية بيضاء        –اليمين  
 وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص باألهلية قصد التأكد من حسن سلوك المترشح لممارسـة مهنـة         –كانت  

  .المحاسبة
 والمهنة أو   اللقب واالسم حدد  سجل المترشح في الجدول وتمنح له البطاقة المهنية التي ت         يوبذلك  

السابق ذكره30-11المرسوم التـنفيذي  من 08المادة (بممارستها له خص المهن المر .(  
  

   ممارسة المهنة من طرف شخص معنوي-2
على إمكانية ممارسـة مهنـة      السابق ذكره    01-10نص القانون   ،  08-91على غرار القانون    
  : حسب الشروط التالية )12/1ـمادة ال( عو تجمأ شركة محافظة الحسابات ضمن

 أن يكون الشركاء مسجلون بصفة فرديـة        -) 46 المادة(أن يحمل جميع الشركاء الجنسية الجزائرية       
 أن يكون الثلث الشريك غير المعتمد       –) 48المادة  (بصفة محافظي حسابات في جدول الغرفة الوطنية        

ة وله صلة مباشرة أو غير مباشـرة بالمهنـة          وغير المسجل من جنسية جزائرية حامال لشهادة جامعي       
الـشركاء غيـر    وأن يكـون    أعضاء الغرفة الوطنيـة فقـط       أن تضم الشركة المدنية      –) 50ادة  مال(

في شهادة التعليم العالي    ل أي حامل    وأالمعتمدين وغير المسجلين في الجدول من قانونيين واقتصاديين         
المذكورة أدناه فـي  ة للشركات والتجمعات المسيرجهزة ن األ أن تعي– )52المادة  (حدود ربع الشركاء    

األجهـزة    هـذه  ن أن ال تعـي    – )53المـادة    ( من بين المهنيين المسجلين في الجدول فقط       46المادة  
إذا اتخذت مؤسسة عمومية اقتـصادية       –) 54المادة  ( في أكثر من شركة أو تجمع         المذكورة ةالمسير

أن يكون المستخدمون المتـدخلون الموقعـون علـى         ددة أدناه، يجب    شكال من األشكال القانونية المح    
عدم  –) 55المادة  (العقود والوثائق التي لها حجية في نظر القانون مسجلين في جدول الغرفة الوطنية              

ممارسة مهام كلّف بها المحافظ جراء تسجيله في الجدول وأن توكل هذه المهام وجوبا إلى الـشركات                 
 وعـدم  وتحـت مـسؤوليته  للمحافظ   الخاصسماال أن تنجز األعمال تحت    –) 56ة  الماد(والتجمعات  

  .)57المادة (استعمال اسم مستعار 
تـشكيل  نه يمكن لمحافظي الحسابات     أب  السابق ذكره  01-10قانون   من ال  46 لقد نصت المادة  و

 تركةمـش كات مدنية أو تجمعات ذات منفعـة        رأو ش شركات أسهم أو شركات ذات مسؤولية محدودة        
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أعضاؤها ثلثي الشركاء على األقل ويمتلكـون ثلثـي         ل  شكّيعندما  كلها  م تأهيلها   تيو،  مهنتهملممارسة  
لكـل مؤسـسة    كما يمكـن    ،  )48المادة  " (اتحسابشركات محافظة ال  "رأس المال على األقل وتدعى      

 مهنة محافظ   هدفها االجتماعي ممارسة  يكون    المذكور أن تـنشأ في الشكل القانوني    عمومية اقتصادية   
  .الحسابات في ظل احترام أحكام هذا القانون

ـ    والـشركات ذات المـسؤولية   كات األسـهم  رومن أجل الحصول على االعتماد، يجب على ش
أن تتـوفر فيهـا   المشكلة لممارسة مهنة محافظ الحسابات والتجمعات ذات المنفعة المشتركة     المحدودة  

رها أو   أن يـسي   –ممارسة مهنة محافظ الحـسابات      أن تهدف ل    : وهي 51نصت عليها المادة    شروط  
 أن يرتبط انخراط أي شـريك جديـد أو عـضو فيهـا           –يديرها الشركاء المسجلون في الجدول فقط       

بالموافقة المسبقة للجهاز االجتماعي المؤهل لذلك أو لحاملي الحصص االجتماعية بغض النظر عـن              
 –ع مـصلحة    و غير مباشرة ألي شخص أو تجم      أة  ر أن ال تكون تابعة بصفة مباش      –أي حكم مخالف    

أن ال تمتلك مساهمات مالية في المؤسسات الصناعية أو التجاريـة أو الزراعيـة أو البنكيـة أو فـي       
  .تبط نشاطها بمهنة محافظ الحساباتالشركات المدنية إال إذا ار

ليها إلـى   أيضا بإرسال طلب االعتماد بواسطة رسالة موصى ع      وبدوره يلتزم الشخص المعنوي   
المجلس الوطني للمحاسبة أو يودع مقابل وصل استالم مرفقا بالوثائق اإلدارية التـي نـصت عليهـا                 

نسخة من التصريح باالكتتاب وإيداع      : ذكره وهي    السابق 30-11المرسوم التـنفيذي    من   02المادة  
ه الموثـق   يعـد  نسخة من مشروع القانون األساسي للشخص المعنوي         –رأسمال الشركة قيد التكوين     

 نـسخة مـن العهـدة       – نسخة من اعتماد كل شريك يكون اعتماده مفروضا          –المكلف بتحرير العقد    
الممنوحة للشخص المؤهل للقيام باإلجراءات اإلدارية المتعلقة بطلب االعتماد مـن ِقــبل الـشخص          

  .المعنوي
ائق، وصل إيداع مـؤرخ    وتمنحه أمانة المجلس الوطني للمحاسبة، بعد إجرائها فحصا ماديا للوث         

ومرقع يسلّم له شخصيا مقابل وصل استالم أو يرسل له بواسطة رسالة موصى عليهاقم ومو.  
 مـن   06المادة  (وفي حالة القبول، يمنح طلب االعتماد للمعني في نسخة واحدة مقابل مخالصة             

  ).المتعلق بشروط وكيفيات االعتماد 30-11المرسوم التـنفيذي 
 مـن   07المـادة     أن لممارسة مهنة محافظ الحسابات حيـث     عد ذلك بالتسجيل    بالمترشح  يقوم  

ن بإرسال الوثائق التالية إلى     ي األشخاص المعنوي   ألزمت السابق ذكره  30-11المرسوم التـنفيذي رقم    
سخة من االعتماد لكـل      ن –نسخة مصادق عليها من االعتماد       :أمانة المجلس الوطني للمحاسبة وهي      

 نـسخة   – نسخة من التصريح باالكتتاب ودفع رأس مال الشركة قيد التكوين            –اده  شريك يفرض اعتم  
 نـسخة مـن     –ها الموثق المكلف بتحرير العقـد       يعدمن مشروع القانون األساسي للشخص المعنوي       

الوكالة الممنوحة للشخص المؤهل إلتمام اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بطلب تسجيل الشخص المعنوي            
ها المحضر القضائي الذي يـشهد علـى وجـود          يعدالنسخة األصلية لمحضر المعاينة      –في الجدول   
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 نسخة مصادق عليها من عقـد أداء اليمـين لكـل            –المحل المهني والشروط المادية لممارسة المهنة       
 نسخة مصادق عليهـا مـن مـستخرج         – ست صور شمسية على خلفية بيضاء لكل شريك          –شريك  

 –ركات التجارية الواجب تقديمها خالل شهرين بعد التسجيل في الجـدول            السجل التجاري بالنسبة للش   
 –نسخة مصادق عليها من القوانين األساسية الواجب تقديمها خالل شهرين بعد التسجيل في الجـدول                

نسخة مصادق عليها من بطاقة القيد الجبائي والرقم التعريفي اإلحصائي الواجب تقديمها خالل شهرين              
  . وثيقة تتعلق بالتحقيق الخاص بأهلية الشركاء–ي الجدول بعد التسجيل ف
البطاقة المهنيـة التـي تحـدد عنوانهـا     منح لها  في الجدول وتُ   الشركة المترشحة سجل  توبذلك  

  ). السابق ذكره30-11المرسوم التـنفيذي  من 08المادة (والمهنة أو المهن المرخص بممارستها 
شـركات  شكل الذي يجب أن تكـون عليـه         ال ري حص المشرع الجزائر  أن   مما سبق فهم  إذن ي 

 الـشركات المدنيـة   و في شركات األسهم والشركات ذات المـسؤولية المحـدودة        محافظة الحسابات   
 األشكال إلى شروط التأسـيس والـسير واالنحـالل          هذهوتخضع  والتجمعات ذات المنفعة المشتركة،     

حصولها  بمجردروط المطلوبة إلنشاء الشركة و    وبتوفر الش  (1). المدني والتجاري  نالمنظمة في القانوني  
 وتقع على عاتقهـا الواجبـات     نفسها  الحقوق  ب هذه األخيرة  تتمتع   على البطاقة المهنية،  و على االعتماد 

ما عدا ممارسة حق االنتخاب أو الترشـح        ويلتزم بها    محافظ الحسابات الطبيعي  بها   التي يتمتع    نفسها
  ). المتعلق بالمهن الثالث الجديد01-10نون  من القا58المادة (لشغل أي منصب 

 الخاصة بالشروط وطلبات االعتماد والتـسجيل فـي الجـدول        تابعد االنتهاء من كافة الترتيب    و
يقوم المجلس الوطني للمحاسبة في أول يناير من          المعنويين، مسواء من طرف األشخاص الطبيعيين أ     

ول وينشرها وفق األشكال المحددة من طرف الوزير        كل سنة بتحديد قائمة المهنيين المسجلين في الجد       
ويعتبر جميع محافظي الحـسابات     ،  ) السابق ذكره  01-10 من القانون    09/04المادة  (المكلف بالمالية   

طبقـا   01-10القـانون  الذين كانوا معتمدين في ظل القانون الملغى معتمدين تلقائيا عند تاريخ نـشر    
  .هذا القانون من 82المادة لنص 

 

  كيفية تعيين محافظ الحسابات :ا ـانيـث
  

الـسائد أن  توجد العديد من الطرق التي يتم بها تعيين محافظ الحسابات في شركة المـساهمة، و    
 وهذا هـو األصـل الـذي حـدده المـشرع          ل الجمعية العامة العادية   بـ من قِ  يعينمحافظ الحسابات   

عامة للمساهمين مختصة في تعيـين محـافظي        الجزائري، وبدوره اعتبر المشرع الفرنسي الجمعية ال      
ر شـركة أو تجمـع      ويتعين على محافظ الحسابات أو مسي      (2)م،الحسابات واعتبر ذلك من النظام العا     

                                                                                               
(1)  N-E. Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 44. 
 
(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 18.  
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 للحسابات عن طريـق رسـالة       اإبالغ لجنة المراقبة النوعية بتعيينه بصفة محافظ      محافظي الحسابات   
  ).السابق ذكره 01-10 من القانون 30ة الماد(موصى عليها في أجل أقصاه خمسة عشر يوما 

لكن لكل قاعدة استثـناء فقد يتم التعيين في القانون األساسي للشركة أو من طـرف الجمعيـة                 
  . وفق ما سنراه الحقاقضاءعن طريق الالتأسيسية أو 

  

  )المـبدأ( الجمعية العامة العادية للمساهمين طرفتعيين محافظ الحسابات من  -1
وتقـوم   (1)فيدين من المراقبة في شـركة المـساهمة،    ـحسابات من طرف المست    محافظ ال  يعين

 الوطنية حسب   الغرفةالجمعية العامة بذلك بعد موافقة محافظي الحسابات من بين المسجلين في جدول             
تعين الجمعية العامـة     «  : الجديد لثالثا المتعلق بالمهن    01-10 من القانون    26عليه المادة   ما تنص   
محـافظ   ا كتابيا، وعلى أسـاس دفتـر الـشروط،     ز المؤهل المكلف بالمداوالت بعد موافقتهم     أو الجها 

وبدورها نصت المـادة   ،  » الوطنية   الغرفة في جدول     والمسجلين المهنيين المعتمدين من بين   الحسابات  
همين ن الجمعية العامة العادية للمـسا تعي  «:بقولها نفسه   من القانون التجاري في السياق    4مكرر715

كما يتم تعيين محافظ الحسابات المستخلف مـن طـرف الجمعيـة         ،  » .......مندوبا للحسابات أو أكثر     
يبقـى منـدوب    «: بقولهـا    القانون التجاري     من 7/2مكرر715لمادة  العامة وهو األمر الذي أكدته ا     

  .» ....... من الجمعية العامة بدل مندوب آخر المعينالحسابات 
 (2) 27/01/2011 المؤرخ في 32- 11نفيذي رقم ـالمرسوم الت من 03بمقتضى المادة و

 أو الهيئة المسير أو المسيرمجلس اإلدارة أو المكتب  يجب على ،المتعلق بتعيين محافظي الحسابات
أقصاه وذلك في أجل  بغية تعيين محافظ حسابات من طرف الجمعية العامة  دفتر شروط إعدادالمؤهلة

  .دورة لعهدة محافظ أو محافظي الحساباتشهر بعد إقفال آخر 
يجب أن يتضمن دفتر الشروط ذكره، سابق ال من المرسوم التـنفيذي 04لمادة طبقا لنص او

أو المؤسسة وملحقاتها المحتملة ووحداتها وفروعها في عرض عن الهيئة  :على الخصوص ما يلي 
ات ر الصادرة عن حسابات الدولخص المعاينات والمالحظات والتحفظاتم –الجزائر وفي الخارج 

المنتهية عهداتهم، وكذا محافظ أو محافظو الحسابات السابقة التي أبداها محافظ أو محافظو الحسابات 
المفصلة لموضوع مهمة محافظة  العناصر المرجعية –للفروع إذا كان الكيان يقوم بإدماج الحسابات 

 – نموذج رسالة الترشح –دارية الواجب تقديمها الوثائق اإل –ا هالحسابات والتقارير الواجب إعداد
 –ن وضعية االستقاللية تجاه الكيان طبقا لألحكام التشريعية يـنموذج التصريح الشرفي الذي يب

 واإلمكانيات المهنية  المؤهالت–نموذج التصريح الشرفي بعدم وجود مانع يحول دون ممارسة المهنة 
  .والتقنية

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 45. 

  
  .2011 فيفري 01 مؤرخة في 07   جريدة رسمية عدد(2)



 - 43 - 

من الكيان لتمكينه من القيام على ترخيص مكتوب ابات المترشح بعد ذلك يتحصل محافظ الحس
تقارير  –تنظيم الكيان وفروعه  :بتقييم مهمة محافظ الحسابات يسمح له باالطالع على ما يلي 

ويتم .  معلومات أخرى محتملة ضرورية لتقييم المهنة–محافظي الحسابات للسنوات المالية السابقة 
في عين المكان دون نقل الوثائق أو نسخها خالل أجل يحدده دفتر االطالع على هذه العناصر 

  .)ذكرهسابق ال من المرسوم التـنفيذي 05لمادة ا (الشروط
رد المرصودة ايوضح محافظ الحسابات في العرض المونادا إلى هذه العناصر، واستـ

 والختامية الواجب والمؤهالت المهنية للمتدخلين وبرنامج عمل مفصل والتقارير التمهيدية الخاصة
، ويجب أن )ذكرهسابق ال من المرسوم التـنفيذي 07لمادة ا( تقديمها وأخيرا آجال إيداع التقرير

التي يجب أن يرصدها محافظ الحسابات للتكفل بالمهمة مع األتعاب المناسبة  اآلجال والوسائلتتوافق 
افقة لعهدة محافظة الحسابات مع للمهمة لمدة ثالث سنوات متتالية موالتي تكون محل تقييم مالي 

 من المرسوم 08لمادة ا(مراعاة الحفاظ على المعايير القاعدية التي تم على أساسها التقييم المبدئي 
  ).ذكرهسابق الالتـنفيذي 

 في إطار العرض التقني احترام االلتزامات تحت طائلة المعينويجب على محافظ الحسابات 
سابق ال من المرسوم التـنفيذي 09لمادة ا(ها في دفتر الشروط العقوبات المالية المنصوص علي

إمكانية ترشح المهنيين كأشخاص طبيعيين أو أشخاص معنويين كما ، ويجب أن يحدد هذا الدفتر )ذكره
ومبدأ االستقاللية كما يشترط أن ال نافي ـمية احترام حاالت التايجب على الخصوص توضيح إلز

 طبقا لألحكام التشريعية  نفسهاأو إلى الشبكة المهنيةنفسه إلى المكتب ينتمي المتعهدون المعنيون 
  ).ذكرهسابق ال من المرسوم التـنفيذي 10لمادة ا( الشروط المعمول بها

العرض التقني والعرض التوضيحات التي تسمح بتـنقيط  افةويجب أن يتضمن دفتر الشروط ك
نقيط العرض التقني عن ثلثي ـال يجب أن ال يقل ت، غير أنه المالي من أجل اختيار محافظ الحسابات

  ).ذكرهسابق ال من المرسوم التـنفيذي 12لمادة ا (سلّم التـنقيط اإلجمالي
ثم تقوم الهيئات والمؤسسات الملزمة بتعيين محافظ للحسابات أو أكثر بتشكيل لجنة تقييم 

ازلي على جهاز التسيير المؤهل ، وتقوم هذه اللجنة بعرض نتائج التقييم حسب الترتيب التنالعروض
 على الجمعية العامة قصد الفصل في تعيين محافظ أو محافظي حسابات تم بمعاينتها وعرضهاللقيام 
عدد محافظي الحسابات المزمع استشارتهم على األقل ثالث هم مسبقا، غير أنه يجب أن يعادل إنتقاؤ

  ).ذكرهسابق ال من المرسوم التـنفيذي 13لمادة ا( مرات عدد محافظي الحسابات المزمع تعيينهم
في حالة   إعداد دفتر شروط جديد   من   الهيئة أو المؤسسة     حظ أن المشرع الجزائري أعفى    الالمو

سابق  ال 32-11نفيذي رقم   ـ من المرسوم الت   11المادة   (تجديد عهدة محافظ الحسابات المنتهية عهدته     
  .)ذكره
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  اباتاالستثناءات الخاصة بتعيين محافظ الحس -2
   :هما ثناءانـ في شركة المساهمة است الحساباتين محافظـل الخاص بتعيـورد على األص

  

س شركة المساهمة بطريقتين مختلفتين همـا       ؤست :أثناء تأسيس الشركة    تعيين محافظ الحسابات     –أ
ـ   ( وطريـقة التأسيس المتتـابع  )اللجوء علنية لإلدخار  (طريقة التأسيس الفوري     ة عـدم اللجـوء علني

الشركات التـي   السابق ذكره 32-11التـنفيذي رقم  من المرسوم 02المادة  تأعفلقد و(1) ،)لإلدخار
المـادتين  لى أحكام    إ وبالتالي وجب الرجوع  ات األوائل من إجراء دفتر الشروط       ن محافظي الحساب  تعي

  :على النحو اآلتي  من القانون التجاري 609 و 600
 محـافظ الحـسابات فـي القـانون         يعين :لقانون األساسي للشركة     في ا  تعيين محافظ الحسابات   -

خـار،  دلإلعلنية  األساسي لشركة المساهمة إذا اتبعت طريقة التأسيس المتتابع أو باألحرى إذا لم تلجأ              
 القائمون باإلدارة األولـون     يعين« :  من القانون التجاري هذه العملية بقولها        609أجازت المادة   ولقد  

الهـدف مـن   و،  » األولون في القوانين األساسيةومندوبو الحسابات األولون  لس المراقبة   وأعضاء مج 
هذا التعيين تيسير تأسيس شركة المساهمة، مع التنويه أن طريقة التعيين هـذه ال تكـسب امتيـازات                  

  .إذا تم تعيينه بالطرق العاديةمع ما لمحافظ الحسابات مقارنة 
يتم إتباع هذه الطريقة في التعيـين        :الجمعية العامة التأسيسية    تعيين محافظ الحسابات من طرف       -

إذا لجأت شركة المساهمة لطريقة التأسيس الفوري، وبموجب ذلك تقوم الجمعية العامة التأسيسية التي              
تصادق على القانون األساسي بتعيين القائمين باإلدارة األولين أو أعضاء مجلس المراقبة، كمـا تقـوم    

 فـي المحـضر     مأو أكثر من محافظي الحسابات وتثبت عند االقتضاء قبـولهم لمهـامه           بتعيين واحد   
تثبـت هـذه   « :  القانون التجاري التي تنص على  من600/2دة  الخاص بها، كل هذا أكدت عليه الما      

، وتـعين القائمين باإلدارة األولين أو أعضاء مـجلس المراقبة وتعـين واحـد أو              .........الجمعية أن   
كما يـجب أن يتضمن محضر الجلسة الخاص بالجمعية عند االقتـضاء           .  من مندوبي الحسابات   أكثر

  .»إثبات قبول القائمين باإلدارة أو أعضاء مجلس المراقبة ومندوبي الحسابات وظائفهم 
  

الغاية من هذا التعيين ضمان السير العادي للـشركة       :تعيين محافظ الحسابات من طرف القضاء      -ب
 في حالة فشل المشاورات أو لم تتمكن الجمعية العامة مـن          ية األقلية من المساهمين إذ أنه       وكذلك حما 

 مقر الهيئة أو    بموجب أمر من رئيس محكمة     هذا األخير    يعين ألي سبب كان،  تعيين محافظ للحسابات    
 15/1 طبقا لنص المادة   التابع لها مقر الشركة      المؤسسة بناء على عريضة من المسؤول األول للكيان       

  . السابق ذكره32-11التـنفيذي رقم من المرسوم 

                                                                                               
 -دار هومة  ،شركات األموال -أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري  ،نادية فوضيل  (1)

 .152ص  ،2003الجزائر 
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  من القانون التجاري8-4/7مكرر715نص المادة  وردت هذه الطريقة في التعيين في كما
في المرسوم  هو مذكور بالعمل بمافي ـسنكتإننا فد العام يـاص يقـلكن باعتبار أن الخ، الجزائري

  . السابق ذكره11-32
تم تعيين محافظ الحسابات من طرف القضاء وبالتالي عدم لمرسوم إذا ال تطبق أحكام هذا او

 السابق 32-11التـنفيذي رقم  من المرسوم 15/2المادة  (المشار إليه أعاله  دفتر الشروطإعداد
 .)ذكره

وعلى عكس المشرع الجزائري لم يمنح المشرع الفرنسي الحق فـي تقـديم هـذا الطلـب إال                  
بعددهم وال بعدد األسهم التي يمتلكونها، وهو ما نصت عليه المادة            عبرة   للمساهمين دون غيرهم، وال   

  .24/07/1966 المؤرخ في 537-66 من قانون الشركات الفرنسي 224/3
ويقع على عاتق شركة المساهمة دفع مستحقات الهيئة االستعجالية ألن التعيين يتم لصالحها كما              

قبل القضاء    من المعينبالغ التي دفعها، ويتمتع المحافظ      تقوم بتعويض المساهم الذي قدم الطلب عن الم       
تصحيح الوضـع بتعيـين    بكامل الصالحيات رغم أن مكانه مهدد ومؤقت بحيث يجوز للجمعية العامة   

  (1).  من قبل القضاءالمعينمحافظ جديد كما بإمكانها تثبيت المحافظ 
متى يمكن القـول بـأن      : ره هو    التطرق لكل ما سبق ذك     بمجردلكن السؤال الذي يطرح نفسه      

  مـحافظ الحسابات قـد قِبـل بالمهام الموكلة إليه ؟
  وهذا حتى يتسنى للمسيرين إتمـام       فقة سريعة وفورية من طرف المحافظ     لم يشترط القانون موا   

 المتعلـق   136-96 لرئاسـي اب المرسوم   ـوحس إجراءات الشهر الواجب القيام بها في هذا التعيين،       
 بمجـرد يات مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسبين المعتمدين، يتم القبول           بقانون أخالق 

  .توقيع محافظ الحسابات على محضر الجمعية العامة التي قامت بتعيينه أو بواسطة رسالة قبول
متعلـق بتعيـين محـافظ       ال 32-11نفيذي رقم   ـ من المرسوم الت   14المادة   جاء في نص  ولقد  
يرسل محافظ الحسابات المقبول رسالة قبول العهدة للجمعية العامـة للهيئـة أو             « :  يما يل الحسابات  

  .»المؤسسة المعنية خالل أجل أقصاه ثمانية أيام بعد تاريخ وصل استالم تبليغ تعيينه 
  :  ميـز المشرع الفرنسي بين ثالث حاالت  خالفا لذلك،لكنو

ية مهامه يـوم انعقـاد   اي هذه الحالة يحدد تاريخ بدف:  حضور محافظ الحسابات في الجمعية العامة      -
الجمعية العامة، والشيء نفسه إذا عبـر عن إرادته بالقبول يوم انعقاد الجمعيـة العامـة، وبإمـضاء                 

  . ل صراحة المهام المسندة إليهِبـالمحافظ لمحضر الجمعية العامة يعتبر قد قَ

                                                                                               
(1)   J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 86. 
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هذه الحالة يحدد تاريخ بداية مهامه من اليوم الذي         ي  ف:  غياب محافظ الحسابات عن الجمعية العامة        -
   ته بأن يكون محافظا للحسابات لدى الشركة، ويكون ذلك بواسطة رسالة موصـى             ـيصرح فيه عن ني

ـن قبوله تُرسل إلى مقر الشركة التي هو عضو فيهاعليها تبي.  
 أجرى فيه أول عمل يوحي به في هذه الحالة تكون بداية مهامه منذ التاريخ الذي:  القبول الضمني -

، ويعتبر القبول ضمنيا في حالة علم محافظ بطريقة ضمنية قبوله العمل كمحافظ حسابات لدى الشركة
  (1). الحسابات بقرار التعيين دون أن يعترض على ذلك

المهام المسندة إليه في شركة المساهمة سواء بالتوقيع        وافق على   إذن يعتبر محافظ الحسابات قد      
 قبـول محـافظ     بمجردو (2)محضر الجمعية العامة أو برسالة موصى عليها أو بالقبول الضمني،         على  

تم تعيينه في القانون األساسـي للـشركة   فإذا  (3)الحسابات للمهام المسندة إليه وجب شهر هذا التعيين،      
سـيتم مـع    ، وبالتالي فإن شهره     ه ومقر ه وعنوان هولقب اسم محافظ الحسابات  فإن هذا األخير سيتضمن     

رها فـي نـشرة     إيداع شهر الشركة لقوانينها األساسية في المركز الوطني للسجل التجاري وعند نـش            
  .اإلعالنات القانونية

أما إذا تم التعيين أثـناء الحياة االجتماعية للشركة أو بقرار مـن القـضاء أو كـان المحـافظ                 
 القـانون األساسـي   تعـديل عيين فـي  مستخلفا لمحافظ آخر، ففي هذه الحالة يجب إيداع نسخة من الت     

للشركة الخاص بالتعيين في السجل التجاري ونشره في نشرة اإلعالنات القانونية طبقا لقواعد إشـهار               
  . القانون التجاري الجزائري من2-549/1 و 548 دتيناالشركات المنصوص عليها في الم

المشرع الجزائـري لـم     والمالحظ من كل هذه النصوص الخاصة بتعيين محافظ الحسابات أن           
 مـن   29ترك الحرية كاملة للشركة بقوله في نـص المـادة           وحدد عدد المحافظين الواجب تعيينهم      ي

يين أكثر مـن  عة تمعينعندما تقرر الشركة أو هيئة   « :  المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10القانون  
  .»القانون س مهمته طبقا ألحكام هذا رمحافظ حسابات، فإن كل واحد منهم يما

  : المشرع الفرنسي عددهم باثـنين في حالتين اثـنتين هما وبالمقابل حدد
  . علنية لإلدخار حالة لجوء الشركة -
 (4).  ماليين فرنك5ولكن رأسمالها ال يتجاوز مبلغ علنية لإلدخار شركة األسهم التي تلجأ  –

 هـا  مخالفة ألن  تب نتائج قد تر ين  أن ازدواجية المحافظ  سالح ذو حدين إذ      يمكن اعتبار ذلك  لكن  
ـرار ومضيعة للوقت، كما يمكن أن يقوم أحـد         كتطلب اقـتسام المهام أو القيام بعمل مزدوج وهذا ت        ت

                                                                                               
 .102المرجع السابق، ص  ،سيد قاسم  علي (1)

  

(2)  N-E Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 66. 
 
 

(3)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 92. 
 
(4)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 83. 
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ـ                تج نالمحافظين باإلمضاء على تقرير زميله دون أن يقوم بأي عمل وبالتالي فإن هذه االزدواجية ال ت
ات قد تجد واقعا مغـايرا فـي حالـة مـا إذا كانـت            بالضرورة نتائج إيجابية، غير أن هذه االنتـقاد      

 يتطلب زيادة عدد المحافظين، وعلـى       مماالشركات كبيرة جدا ولها امتدادات واسعة من حيث النشاط          
ستطيع قبول محافظ حسابات واحد ألنه كاف للقيام بالمهمة القانونية ولكـن يـشـترط أن ال                تالعموم  

صوصا ذات النشاط الكبير والمتـشابك مـع االسـتعانة          يمارس نـشاطه في العديد من الشـركات خ      
  .فية للممارسة المهنة بصفة فعالةفاء ومجهزين باإلمكانيات المادية الكابمعاونين أكّ

  
  إنهاء مهام محافظ الحسابات   :الفرع الثاني

  
 وهـذا   ة ما لم يتمتع بنوع من االستقاللية الكافية       يفعالب مهامه   يةأدتال يستطيع محافظ الحسابات     

راجع العتبارين اثـنين، فمن جهة المراقـبة واإلشهاد على حسابات نشاط مـا يتطلّبان مقارنتها مع              
نـتائج النـشاطات السابقة وهذا يكون سهال إذا تم الحفاظ على محـافظ حـسابات لـسنوات عديـدة       

 األحــيان  المراجعة في بعضب تتطلّمن جهة أخرى  ولضمان االستمرارية واالستـقرار في العمل،      
 فعلى المحافظ في هذه الحالة أن يكون فـي مأمــن     المسيريناتخاذ بعض اإلجراءات التي ال تعجب       

ض لـه  ون ضده سواء بإقالتـه أو بعرقـلة نشاطه وهذا ما تعر   المسيرمن اإلجراءات التي قد يتخذها      
  .محافظالمل القانون التجاري حيث جعل نظام اإلقـالة صارما وعاقب بـشدة كل من يعرقل ع

  :وهي محافظ في شركة المساهمة النهاء مهام ة إل نوضح كافة الطرق الممكن،وفي ظل كل هذا
  

   انتهاء المدة المحددة قانونا:أوال 
  

 مـن   27/1 ن لها طبقا لـنص المـادة      يِّـنتهي مهام محافظ الحسابات بانتهاء العهدة التي ع       ـت
 الحسابات بثالث سنوات قابلة للتجديد مـرة واحـدة         عهدة محافظ    تحددالتي    الجديد 01-10القانون  

 عنـد تعيينـه   ن المدة أقـل     وقد تكو ،  من القانون التجاري   7/1مكرر715الـمادة  حذو   وحذت بذلك 
ـ  في حالة محافظ الحسابات عهدة  تجدد الو (1)، أو عن طريق القضاءا مستخلف تهبصف ادقة صعـدم الم

بإعالم وكيل الجمهوريـة    سنتين ماليتين متتاليتين وقام     و الهيئة المراقبة خالل     أكة  رعلى حسابات الش  
  .) السابق ذكره01-10 من القانون 4-27/3 المادة (المختص إقليميا بذلك

الفرنسي هذه المدة بـست سنوات مـتتالية  وبخالف المشرع الجزائري، فـقد حدد المشرع
بسنة مالية  ـصري فقد حددهاالم  أما المشرع(2)قابلة للتجديد مـرة واحدة أو عدة مرات متصلة،

                                                                                               
(1)  S. F. Zaraoui / op.cit / page 186. 
 
(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 20. 
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واحدة قابلة للتجديد تلـقائيا ما لم ترفض الجمعية العامة للمساهمين هذا الـتجديد أو تبادر إلى تعيين 
اإلدارة عدم   واقـترح مـجلسعهدتهمـحافظ حسابات آخر، بل من حق المحافظ متى انـتهت مدة 

مين موضحا لها مـا خفي عليـها من أسباب تجديدها أن يبدي أقوالـه أمام الجمعية العامة للمساه
  . مجلس اإلدارة إلى تـقديم هذا االقـتراحبحقيقية دفعت 

 محافظ الحسابات لدى الشركة بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انعقـاد الجمعيـة   إذن تنتهي مهمة  
تمتد أيـضا لمـدة     العامة العادية التي اعتمدت الحسابات المالية السارية ما لم يجدد عقده لفترة أخرى              

لعهدة ثالثـة متتاليـة إال بعـد      نفسه  ثالث سنوات أخرى، لكن ال يجوز إعادة تعيين محافظ الحسابات           
  .سابق ذكره ال01-10 من القانون 27/2 المادة طبقا لنص مرور عهدة أخرى فاصلة

لمجلـس محلـي    وفي حالة انتخاب المحافظ لعضوية البرلمان أو لعضوية الهيئـة التــنفيذية             
ـ      الذي ينتمي إليه    التنظيم  ، يتعين عليه إبالغ     منتخب ـ  افي أجل أقصاه شهر من ت ة عهدتـه   رريخ مباش

بناء على اقتراح من    من طرف الوزير المكلف بالمالية       أمور مهنته  بدله محافظ يتولى تصريف      يعينو
انـع   بـدوره لحـاالت التــنافي والمو       المعين على أن يخضع المهني      ئيس مجلس الغرفة الوطنية   ر

  . المانع وتنتهي مهامه بانتهاءالمنصوص عليها في القانون المتعلق بالمهن الثالث الجديد
تعيين محافظ أو محافظــين احـتياطيــين للحلـول محـل       أوجب   أما المشرع الفرنسي فقد   

المحافظ األصلي في مهامه لدى الشركة بصفة مؤقـتة أو دائــمة، فـإذا كـان الــمانع مؤقــتا         
فإن المحافظ االحتياطي يخلف األصلي طوال الفتـرة التي يـستغرقها هــذا المـانع              كالمرض مثال   

المؤقت، أما إذا كان المانع دائما كوفاة المحافظ األصلي مثال فإن المحافظ االحتياطي يخلف األصـلي                
  (1).  المتبقية للمحافظ السابقالعهدةمن لحظة تحقق المانع الدائم وحتى انتهاء مدة 

 تمتد إلـى حـين تبـادر    عهدته عن طريق الـقضاء، فإن     المعين لمحافظ الحسابات    أما بالنسبة 
 . الجمعية العامة إلى تعيين محافظ آخر وليـس لمدة عهدتين بالضرورة

  

   استقالة محافظ الحسابات:ا ـانيـث
  

علـى  المشرع الجزائـري     المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10 من القانون    38المادة   تنص
دون الـتخلص مـن     قيل  تيسيمكن محافظ الحسابات أن      «  :ابقوله فظ الحسابات في االستقالة   حق محا 

التزاماته القانونية، ويجب عليه أن يلتزم بإشعار مسبق مدته ثالثة أشهر ويقدم تقريرا عن المراقبـات                
  .»واإلثباتات الحاصلة 

عـدم   :الستقالة وهـي     عدة احتماالت قد تدفع محافظ الحسابات ل       هذا النص  من خالل    وتظهر
 وجوده فـي وضـعية   - الخ .....قدرته على المواصلة في مهامه بسبب وجود مانع قانوني أو جسدي       

                                                                                               
  .88 المرجع السابق، ص ،  علي سيد قاسم(1)
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عدم كفاية ما يحصل عليه مـن        - شطب اسمه من الجدول المهني للمحافظين      - تؤثر على استقالليته  
سابات عن أداء واجباته    ز محافظ الح  يعج بمديري الشركة على نحو من شأنه ت        تدهور عالقته  -أتعاب  

  .وجه ويفقده الصفاء والوضوحأكمل المهنية على 
 الرغبة في التخلص مـن الوفـاء بواجباتـه          مجردال يجوز أن يكون الدافع إلى االستقالة        لكن  

شـرح   :وهي االستقالة ا خاصة بشروط  السابق ذكرها38 المادةذلك وضع المشرع في    ل (1)،القانونية
التخاذ كافة  لمنح الوقت للشركة    مدتة ثالثة أشهر     إعطاء إشعار مسبق     -عية  مفصل لألسباب الموضو  

ل أو   أال تشكّ  - صل إليها واإلثباتات التي تو   إعداد تقرير مفصل عن المراقبات       -االحتياطات الالزمة   
(2).  االستقالة أضرارا للشركةذهب هتسب   

قيل ـى محافظ الحسابات المـست    ويوصي المجلس القومي لمحافظي الحسابات في فرنسا بأنه عل        
   نه أو على األكثر حتى انعقاد الجمعية العامـة  عن محافظا بدال أن يظل في عمله لدى الشركة حتى تعي

قالة ـم تقريره إليها عن السنة المالية المنصرمة، ويجب على الشركة أن تشهر است            يقدتلزم ب هو م التي  
تتضمن إنهاء لمهام وفي حال أغفلت ذلك لمحـافظ         محافظ الحسابات لدى مركز السجل التجاري ألنها        

بمقابل حق محافظ   :  لكن   ،الحسابات القيام بهذا اإلجراء بدال عنها باعتباره صاحب المصلحة في ذلك          
  الحسابات في االستقالة هل يجوز للجمعية العامة رفضها ؟

ينها بأنـه للجمعيـة    االعتراف بحق محافظ الحسابات في تقديم استقالته ال يمكن القول ح         بمجرد
 خاصة إذا قدم أمامها أسبابا موضوعية، لكـن إذا رفـضت الجمعيـة           تهالعامة الحق في رفض استقال    

إلغاء الرفض  وراره المسبب   ـالعامة هذه االسقالة يجوز لمحافظ الحسابات اللجوء إلى القضاء لتقدير ق          
  (3).  الرفضلكن بدون إعطائه أي تعويض للضرر الممكن أن يلحق به جراء ذلك

  

   زل محافظ الحساباتـ ع:ا نياـث
  

 المعدل والمـتمم للقـانون   25/04/1993المؤرخ في  08-93المرسوم التشريعي   قبل صدور 
 وكان واجبا الرجـوع ألحكـام       (4)كان عـزل محافظ الحسابات يخضع إلى أحكام الوكالة          ،التجاري

 من القانون المدني الجزائـري لـسد الفـراغ    587القواعد العامة للوكالة المنصوص عليها في المادة    
 ولو وجد اتـفاق يخالف ذلك،      تقييدها الوكالة أو    إنهاءلمادة للموكل في أي وقت      اذه  جيز ه القانوني، وت 

                                                                                               
 .90  علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص (1)

 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 96. 
 
(3)   Jean Hémard & François Terré & Pierre Mabilat / Sociétés Commerciales - tome 02 / 
DALLOZ, Paris – 1974 /  page 763.  
 
(4)  S. F. Zaraoui / op.cit / page 185. 
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فـإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن األضرار التي لحقت به جراء                
 . ر عذر مقبولعزله في وقت غير مناسب أو بغي

محافظ يخضع لشروط نصت عليهـا  التغيـر الحال وأصبح عزل  المرسومهذا صدور  لكن بعد   
في حـالة حدوث خطأ أو مانع، يـجوز بــناء          « :وهي  ون التجاري    من القان  9مكرر715المادة    

 رعلى طلب من مجلس اإلدارة أو مجلس الـمديرين أو من مساهم أو أكثر يـمثلون على األقل عـش                 
الشركة أو الجمعية العامـة، إنـهاء مهام مندوبي الحسابات قبل االنتـهاء العادي           ) 1/10(رأسـمال  

  يـتم  شـرط الخطأ أو المانع    ، إذن إذا توافر   »لـهذه  الوظائف عن طريق الجهة القضائية المختصة         
  : على طـلب يقدم من طرف بناءعزل محافظ الحسابات بموجب قرار قضائي 

  .دارة أو مجلس المديرين مجلس اإل-
  . مساهم أو أكثر يمثلون على األقل عشر رأس مال الشركة-
 .  الجمعية العامة-

 من قانون الـشركات 227التصرف في نص المادة وبدوره قـنّن المشرع الفرنسي هذا 
 حق عزل مـحافظ الحسابات قبل انتهاء مدة  حيث منح للجمعية العامة24/07/1966 الصادر في

  : ه إذا توافر أحد السببـينوكالت
  

ويقصد بالخطأ التنفيـذ الـسيئ للمهمـة     : وقوع المحافظ في خطأ خالل تنفيذ التزاماته القانونية       -1
الموكلة لمحافظ الحسابات كأن يقوم بالخلط بين أعمال المراقبة والتسيير، أو أن يهمل أداء مهامـه، أو         

عية الشركة، أو أن ال يحترم التزامه بكتمـان الـسر     أن يقدم معلومات كاذبة للجمعية العامة حول وض       
كما يعتبر خطأ وجود فرق كبـير بين الحسابات البنكية ودفاتر الصندوق ولم يقم (1)  الخ،.......المهني 

المحافظ بأي عمل لتـفسير هذا التعارض، كذلك في حالة ما إذا اكتـشف المحـافظ عــدم صـحة              
    فإقالـته فـي    في الوقت المناسب  تقريره   الجمعية العامة ولم يقدم      رخِطوعدم قانونية الحسابات ولم ي ،

(2). بةهذه الحالة مسب  
  

أما المانع فهو موضوعي وينتج      : وجود عائق أو مانع يحول بينه وبين النهوض بمهام وظيفته          -2
ـ      ار عن المرض الطويل أو اإلبعاد الذي يحول دون أداء المحافظ لمهامه، كما يمكن أن يدخل فـي إط

   (3). المانع اإلدانة الجنائية أو الشطب من جدول القائمة المهنية

                                                                                               
(1)   J.  Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 755.  
 
(2)   J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 98. 
 
(3)   J.  Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 755.  
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في غير هاتين الحالتين تعتبر الشركة مسؤولة ويقع عليها تعويضه عن األضرار األدبـية و
هل من حق : لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو لعزل التعسفي، والمالية التي لحقت به نتيجة لهذا ا

   على حكم قضائي ؟بناءفيا العودة إلى منصبه مرة أخرى ول تعسمـحافظ الحسابات المعز
والـقول  في أن تعويض محافظ الحسابات هو العالج الوحيد لحالة العزل التعسيمكن القول

بغير ذلك من شأنه أن يفتح في رأيهم الباب أمام تدخل كبـير من جانب القضاء في إدارة الشركة 
ـيادة الجمعية العامة للـشركة التي تمثل مصالح كل المساهمين مع مبدأ سهذا ونشاطها، ويتعارض 

ل تعسـفيا إلى ِزاالعتراف بسلطة القضـاء في األمر بعودة محافظ الحسابات الذي ع كما يمكن .فيها
 مجردعمله في الشركة، ألن هذا الحل هو الذي يؤكد استـقالل المحافظ في مواجهة الشركة و

ذه االستـقاللية ألن إدارة الشركة بإمكانها إعـفاؤه من الوظيفة في أي التعويض ال يكفي لضمان ه
وقت مقابل تعويض مناسب مهما بلغت قيمته ثـمنا لمحافظ حسابات يمارس عمله بموضوعية وحياد 

   .ودقة
طالب الذين  بعض الـفقهاء   استجاب المشرع الفرنسي لهذه الرغبة      تباين في اآلراء،    وأمام هذا ال  

فنـصت  تـصديق القـضاء   ى لإاع نـفاذ قرار الجمعية الـعامة بعزل محافظ الحسابات   بإخضطالبوا  
 المـؤرخ فـي   145-84المعدلـة فـي القـانون رقـم       (1966 مـن قانون الشركات     227المادة  

01/03/1984 (    على أن المحافظ ال يل قبل انـقضاء مدة وكالته إال بقرار يصدر عن المحكمـة           عز
 يمثـلون عـشـر    مـجلس اإلدارة أو لجنة المشروع أو عدد من المساهمين        التجارية بناء على طلب     

رأس المال على األقل، أو الجمعية العامة للشركة، وذلك متى ارتكب محافظ الحـسابات خطـأ فـي                  
      (1).  يحول بينه وبين القيام بواجبات مهنتهيالـقيام بمهامه أو لوجود مانع مادي أو قانون

  

الجزائري شـأنه شـأن المشرع الفرنسي جعل إمكانية عـزل محـافظ           والمالحظ أن المشرع    
الحسابات عن طريق القضاء في حالة وجود خطأ أو مانع، وفـيما سوى هذه األسباب فإن الهــيئة                  

بة ملزمة بتعويض المحافظ عن األضرار األدبـية والمالية التي لحقت به ألن العزل في هـذه       ـالمراقَ
فياالحالة يعتبر تعس.  

  

   أو شطبه أو إيقافهوفاة محافظ الحسابات:  رابعـا
  

لعالقات المبنية على االعتبار الشخصي كمـا هـو         على الجميع أن الوفاة تضع نهاية ل      ال يخفى   
حال عالقة محافظ الحسابات بالشركة الخاضعة لرقابته ألن اختيار المحافظ من طرف الجمعية العامة              

األمر سـيان إذا تـم شـطب محـافظ          وأمانته وكفاءته، و  يتم على أساس الثـقة في شخص المحافظ        
عليها إيجاد البـديل  ال يسعها االنتظار وبالتالي و بمصلحة الشركة    ألن هذا يضر  الحسابات أو تم إيقافه     

                                                                                               
  .96لي سيد قاسم، المرجع السابق، ص   ع(1) 
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 المتعلق بالمهن الثالث الجديـد علـى أن         01-10 من القانون    76نصت المادة   ، لذلك   في أقرب وقت  
 بناء على اقتراح من رئيس مجلـس الغرفـة          لتسيير المكتب  ل مهنيا مؤه  يعينالوزير المكلف بالمالية    

  .الوطنية
  

   بعد حل الشركة أو شهر إفالسهااختتام عملية التصفية: خـامسا 
  

 بمجـرد ال تنتهـي    ألنه يمكن حل الشركة دون اللجوء إلى تصفيتها فإن مهام محافظ الحسابات           
المـادة   (نما تنتهي بانتهاء عملية التصفية وإقفالها نهائياخالل مرحلة التصفية وإ   شهر اإلفالس   الحل أو   

  (1). يؤدي إلى انقضاء العالقة التي كانت تربط بين األطرافألن ذلك  ) السابق ذكرها76
) االندماج بـالمزج  (شركة جديدة   في حالة قيام الشركة باالندماج مع شركة أخرى قصد إنشاء           و

 يـؤدي  ، في هاتين الحـالتين )االندماج بالضم(منها  أكبرأو في حال ابتالعها من طرف شركة أخرى     
حل الشركة إلى إنهاء مهام محافظ الحسابات في الشركة التي كان يـزاول فيهـا مهامـه وال يعتبـر             

  (2). محافظا للحسابات في الشركة الناتجة عن عملية االنداج
  

   رفض محافظ الحسابات من طرف األقلية: سادـاس
  

 من المشرع األلماني وكرســه فـي         الذي استوحاه  هذا اإلجراء على   المـشرع الفرنسي نص  
 حد للصراع الذي كان سائـدا قبـل ذلـك، حيـث             من أجل وضع   1966 من قانون    225/1المادة  

 من طرف األغلبيـة، ولقـد مـنح    المعينطالبت أقلية المساهمين تعيين محافظ لهم في مقابل المحافظ    
   (3). ي الشركة وحدهم دون غيرهمالمشرع الفرنسي هذا الحق لمساهم

 من القانون التجـاري     8مكرر715الفكرة في المادة    نص المشرع الجزائري على هذه      بدوره  و
رأسـمال  ) 1/10( األقل عشر    يـجوز لمساهم أو عدة مساهمين يـمثلون على       « :على النحو اآلتي    

ر، لة وبـناء على ســبب مبـر      الشركة، في الشركات التي تلجأ علنية لالدخار، أن يطلبوا من العدا          
 المـشـرع الجزائـري     لكن،  »  أو مندوبي الحسابات الذين عينـتهم الجمعية العامة       ،رفض مـندوب 

أغفل ذكر المدة التي يجب فيها تـقديم طـلب رفض التعيين عكس المشرع الفرنسي الـذي حـددها                 
   (4).  محافظ الحساباتبثالثيـن يوما ابتداء من تاريخ انـعقاد الجمعية العامة التي عيـنت

  
                                                                                               

 (1)
 .89علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    

 
(2)   J.  Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 745.  
 
(3)   J.  Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 751. 
 
(4)  Philippe Merle / Droit Commercial – Sociétés Commerciales; 2 Ed / DALLOZ 1990 / 
page 411.  
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  المطلب الثاني
  التزاماتهوحقوق مـحافظ احلسابات 

   شركة املسامهةجاهـت
  
  

 تنشأ لهذا األخير مجموعة ،بموجب العالقة التي تربط بين شركة المساهمة ومحافظ الحسابات
  . من الحقوق وااللتزامات تساعده على تأدية مهامه على أكمل وجه باستقاللية وبحيادية

لى هذا األساس سنتطرق في فرع أول إلى حقوق المحافظ عند شركة المساهمة، وفي فرع وع
  .   إلى التزاماته تجاههاثاٍن
  

   حقوق محافظ الحسابات عند شركة المساهمة:الفرع األول 
  

يتمتع محافظ الحسابات بمجموعة من الحقوق الهدف منها إعطاؤه االسـتقاللية الالزمـة ألداء              
  :المساهمة، وتتمثل هذه الحقوق في مهامه في شركة 

  

   سلطة التحري:أوال 
  

 على أكمل وجه إذا لم يتمتع بسلطات تحري وتـقّصي          ال يمكن لمحافظ الحسابات أن يتم مهمته      
 المعنويـة، كمـا     مكاملة وواسعة تمكنه من اإلطالّع على أحوال الشركة سواء من الناحية الماديـة أ             

تجاه فروع الشركة أو تجاه الغير الـذي قـام          ة التمتع بسلطة التحري     نمعييستطيع المحافظ في حدود     
  (1). بأعمال لحساب الشركة

ـ      ـ     بويمارس المحافظ هذه السلطة إما ِق ل الشركات التي لهـا     بل الشركة الخاضعة لرقابته أو ِق
  : عالقة معها، وهو ما سنحاول توضيحه تباعا على النحو اآلتي 

  

  ل الشركة المراقبة بـ ِقالتحريسلطة  -1
 31المـادة   ي تـضمنتها    الشركة الخاضعة لرقابته بسلطات تحر    ِقـبل  يتمتع محافظ الحسابات    

 حيث أجاز لمحافظ الحسابات إجراء أشــغاله      المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10قـانون  المـن  
علـى   المكـان  وفـي عـين  يمكن محافظ الحسابات االطالع في أي وقـت      « : بقوله   متى أراد ذلك  

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 21. 
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والمراسالت والمحاضر وبصفة عامة كل الوثائـق وكل الكتابـات          والـموازناتالمحاسبية  السجالت  
  .التابعة للشركة أو الـهيئة

عوان والتـابعين للـشركة أو الهئيـة كـل التوضـيحات            واألويمكنه أن يطلب من القائمين باإلدارة       
  .»الزمة والمعلومات وأن يقوم بكل التـفتيشات التي يراها 

      شركة المساهمة على إعطاء محافظ الحسابات       ريإضافة إلى هذا أرغم المشرع الجزائري مسي 
 831المنصوص عليها في المـادة      كافة الوثائق التي يراها ضرورية ألداء مهامه تحت طائلة العقوبة           

ـ من سنة إلى  (1) يعاقب بالسجن « :بقولها  من القانون التجاري      20.000ن خمس سنوات وبغرامة م
 والقائمون بإدارتـها ومديروها     دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، رئيس الشركة        500.000دج إلى   

       د وضع عائق لمراجعة الحسابات أو مراقبات منـدوبي         العامون أو كل شخص في خدمة الشركة يتعم
ـ الحسابات أو يمتنع عن تقديم كل الوثائق الالزمة لإلطالع عليها في عين المكـان                ناء ممارسـة   ـأث

  .» ندية وسجالت المحاضرـفاقات والدفاتر المستـمهامهم خاصة فيما يتعلق باالت
  

وعـليه لمحافظ الحسابات الحق في اإلطـالّع على أية وثيـقة يراهـا ضـرورية لممارسـة            
الحـصر   تساعده في إبداء رأيه حول الوضعية الحقيقية للشركة منها على سبيل المثـال ال                (2)مهامه  

 ...المحاضر المتعلـقة بأعمـال الـشركة       والسجالت والوثائق المحاسبية    و عقود التي تبرمها الشركة   ال
، وبإمكـان   )24/07/1966 المؤرخ في    537-66 من قانون الشركات الفرنسي      229/1المادة  (الخ  

 على شرالمحافظ ممارسة هذا الحق في أي وقت من السنة المالية وفق برنامج يمكنه من اإلطالّع المبا             
وضعية الشركة، وحتى ال يعرقل محافظ الحسابات عمل الشركة أعطاه المشرع الحق في أخذ نـسخة               

  .من الوثائق التي يحتاجها للعمل عليها
  

  ل الشركات التي لها عالقة مع الشركة بـ ِقالتحري سلطة -2
أي تدليس   تجنب   1966لسنة   هذه السلطة في قانون الشركات الفرنسي        كان الغرض من إدراج   

  نفـسها  سلطات التحري بممكن حدوثه تحت غطاء التجمع، وعلى هذا األساس يتمتع محافظ الحسابات            
ـ الشركات أو الهيئات التي تمتلك فيها الشركة        ل  بـِقول فروع الشركة أو الشركة األم       بـِق بة ـالمراقَ

أن يطلـب مـن      يمكن محـافظ الحـسابات    «  : 01-10 من القانون    32بموجب نص المادة    أسهما  
تتعلق بمؤسسات مرتبطة بها أو مؤسسات      األجهزة المؤهلة الحصوص في مقر الشركة على معلومات         

  .» لها عالقة مساهمة معهاأخرى 
  

                                                                                               
  ).األغلب أن األمر ورد سهوا(الحبس : األصح استعمال مصطلح   (1)

  
(2)  J.  Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 815. 
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  الغيرِقـبل  سلطة التحري -3
 المتعلق بالمهن الثالث الجديد على هذه السلطة في حين أن المشرع            01-10لم ينص القـانون    

 محافظ الحسابات الحـصول    باستطاعة ، حيث  من قانون الشركات   229 المادة   ي عليها ف  نصالفرنسي  
على المعلومات التي يراها مناسبة إلتمام مهامه لدى الغير الذي قام بعمليات لحساب الـشركة بتـوفر             

الـشركة كـالبنكي أو   أن يكون الشخص قد قام بعمليات لحساب  :تتمثل في  (1)مجموعة من الشروط   
قـديم طلـب   يحق للمحافظ استجواب الغير فقط وال يحق له طلب الوثائق منـه إال بت    -موثق الشركة   

المهني باستثـناء من    سر ال يمكن للغير الذي يملك معلومات االحتجاج بال        -لرئيس المحكمة التجارية    
وان القـضائيون،   األع:  من قانون الشركات الفرنسي وهم أعوان العدالة         229/4نصت عليهم المادة    

امون، المحلفون، كتاب الضبط المحضرون القضائيون، اإلداريون، وكـالء التفليـسة، الخبـراء             المح
  .القضائيون

لكن كل هذا لم يدفع المشرع الجزائري إلى تبـني هذه الفكرة رغم أنها تدخل ضمن المهام 
عن ه في تكوين فكرة واضحة وصحيحة تساعدوالتي من شأنها مالممكن لمحافظ الحسابات تأديتها 

  .   وضعية الشركة
  

  الحق في اإلعالم : ثـانيـا
  

نظرا للوضعية والمكانة التي يحتلها وزيادة على حقه في التحري والتـقّصي، كان من الطبيعي              
  : أن يتمتع محافظ الحسابات بحق في اإلعالم مشابه لحق المساهمين يظهر في ما يلي 

  

  ةيحاسبمالوثائق القي  تلّ-1

 01-10 مـن القـانون   33الحسابات نصت المادة داء رأيه في    ـمن إب ظ  قـصد تمكين المحاف  
ستة أشهر على األقل لمحافظ الحسابات      يقدم القائمون باإلدارة في الشركات كل        «:   على السابق ذكره 

  .»  حسب مخطط الحصيلة والوثائق الحاسبية التي ينص عليها القانونيعدكشفا محاسبيا 
همة أن يضعوا تحت تصرف محافظ الحسابات الوثائق الالزمـة          إذن على مسيري شركة المسا    

:  وتتمثل هذه الوثائق فـي  (2)لكي يتسنى له اإلطالع عليها وإبداء رأيه فيها قبل انعقاد الجمعية العامة،   
 تقرير مجلـس اإلدارة     – حسابات األرباح والخسائر والميزانية      – حسابات االستغالل العامة     –الجرد  

  .ن حول عمليات النشاطجلس المديريأو م
  
  

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 68. 
 
(2)  Ph. Merle / op.cit / page 417.  
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    استدعاء المحافظ لجمعية المساهمين-2
ه، لم يـنص القـانون      من 40/2المادة   على ذلك في نص    الذي نص    على عكس القانون الملغى   

استدعاء محافظ الحسابات لجمعية المساهمين لذلك وجب الرجـوع         المتعلق بالمهن الثالث الجديد على      
يـتم اسـتدعاء    «  : 12مكرر715المادة    نص على ذلك في    الذي ريفي ذلك إلى أحكام القانون التجا     

  (1). »  وكذا لكل جمعيات المساهمين.....ـ لمندوبي الحسابات 
إذن ال يجب على محافظ الحسابات أن يمنح المساهمين الشعور بأنه شخص بعيد غيـر مهـتم                 

أجـل   إجباريـا وفـي      ساهمينه لجمعية الم  استدعاءالمشرع   جعل   لذلك (2)بالحياة االجتماعية للشركة،  
حيـث   غير عادية،    سواء أكانت عادية أم   ) التجاري من القانون    677المادة   (هايوما قبل انعقاد  ثالثين  

الهدف من االستدعاء المبكر منح محافظ الحسابات الوقت الالزم والكافي لتحضير نفسه كما ينبغي              أن  
  .لجمعية العامةلإلجابة على مختلف األسئلة الممكن طرحها عليه يوم ا

ولقد حدد المشرع الجزائري العقوبة واألشخاص المعنيين بها في حالة عدم اسـتدعاء محـافظ               
يعاقـب   «  :كما يلـي   منه   828 في نص المادة      وذلك الحسابات ألشـغال الجمعية العامة للمساهمين    

 هـاتين    أو بإحدى   دج 200.000 دج إلى    20.000 و بغرامة من      إلى سنتين  بالحبس من ستة أشهر   
 أو علـى    ......رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتـها والذين لم يعملوا علـى            : العقوبتين فقط   

  .» استدعائهم إلى كل اجتماع لجمعية المساهمين
 يوما على األقل قبل انعقاد الجمعية       15الفرنسي مدة   وبخالف المشرع الجزائري حدد المشرع      

 أيام على األقل إلرسال االستدعاء الثاني،       06لمحافظ الحسابات ومدة    العامة إلرسال االستدعاء األول     
ويتم إرسال االستدعاء بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب رأي باالستالم، وبدوره عاقب المـشرع         
الفرنسي على عدم استدعاء المحافظ للجمعية العامة بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامـة مـن           

، بل وأوقع العقوبة حتى إذا لم يـتم احتـرام           نك أو بإحدى هاتين العقوبتين     فر 40.000 إلى   2.000
  (3). األشكال واآلجال المطلوبة في استدعاء المحافظ

  

   استدعاء المحافظ الجتماعات مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين-3
بالمهن المتعلق   القانوننص، لم يكما هو الحال بالنسبة الستدعاء المحافظ لجمعية المساهمين

أو مجلس ) أو مجلس المديرين حسب الحالة(على استدعائه الجتماعات مجلس اإلدارة  الثالث الجديد
يتم استدعاء مندوبي الحسابات الجتماع مجلس «  : 12مكرر715 وتكفلت بذلك المادة المراقبة

، لكن ما »  ..... اإلدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة، الذي يقفل حسابات السنة المالية المنتهية
                                                                                               

 .537- 66 من قانون الشركات الفرنسي 231 المادة نصت عليه  (1)
  

(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit /  page 823. 
 
(3)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit /  page 825. 
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القانون حددها االستدعاء والتي الواجب احترامها من أجل  ذكر اآلجاليلم يالحظ من هذا النص أنه 
  ).40/1المادة (المتعلق بالمهن الثالث الملغى بخمسة وأربعين يوما 

إدارة شركة المساهمة استدعاء محافظ الحسابات إلى اجتماعات مجلس بوبالتالي فعلى القائمين 
، كما يمكنهم استدعاء محافظ الحسابات إلى أي اجتماع آخر يرون ضرورة المديريندارة أو مجلس اإل

  .يلعبه المحافظ في هذا النوع من الشركاتذي قد لحضوره فيه ما يؤكد الدور ال
  

  ابـ الحق في األتع:ا ثـلاثـ
  

لمفاوضـات  سلّـم أتـعاب محافظي الحسابات حتى ال يترك مجـاال ل الجزائري وضع المشرع   
الجديـد   01-10 من القانون 37مادة ولقد حددت ال    (1)الخاصة باألتعاب للمساس باستقاللية المحافظ،    

أو الهيئة المؤهلة المكلفة بالمـداوالت أتعـاب محـافظ    دد الجمعية العامة  تـح« : بقولها    لذلك طريقة
  .الحسابات في بداية مهمته

 مهمـا يكـن شـكله، باستثــناء األتعـاب          أو امتياز    ةأجرأي  أن يتلقى   وال يمكن محافظ الحسابات     
  .والتعويضات المنفقة في إطار مهمته

كن احتساب األتعاب، في أي حال من األحوال، على أساس النتائج المالية المحققة من الـشركة                موال ي 
  .» ةالمعينأو الهيئة 

الحريـة للتــفاوض     هذا النظام وأوصى بترك   Y.GUYON الفقيه الفرنسي الشهير    انتـقد  لكن  
   (2). تعاب بين المحافظ والشركة مع تحكيم غرفة التأديبعلى األ
  

   الحق في االستعانة بمعاونين:رابعا 
  

الحق في االسـتعانة      محافظي الحسابات فقد منحهم المشرع     ىتقع دائما عل  ن المسؤولية   أل نظرا
،  وتحت مسؤوليته   المحافظ باسمون  صرفيت (3)  أو غير ذلك   بمعاونين مختصين كالخبراء أو القانونيين    

هذا المجال مفتوحا أمام محافظ الحسابات لكن فـي إطـار     01-10القانون   من   52ت المادة   ولقد ترك 
ضـمن فريـق    للعمل  بقصد توفير ظروف مناسبة     الشركة المدنية وفي حدود الربع حيث أجازت ذلك         

  . من أجل تحقيق هدف الشركةمتعاون
  
  

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 25. 
 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 74. 
 
(3)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit /  page 821. 
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   تجاه شركة المساهمةت محافظ الحساباتالتزاما: لفرع الثاني ا
  

مقابل ما يتمتع به محافظ الحسابات من حقوق في شركة المساهمة، تقع على عاتقـه مجموعـة         
  :من االلتزامات القانونية أوردتها مختلف القوانين سنستعرضها كما يلي 

  

      االلتزام ببذل العناية التي تقتضيها المهنة:أوال 
ـ  01-10قانون  ـ من ال  59زام في المادة    ـذا االلت ـلى ه ع نص المشرع الجزائري   : قوله  ـ ب

ـ ويتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهنـتهم          «  زم بتـوفير الوسـائل دون      ـيلت
نعقد ـ محافظ الحسابات هنا ليس التزاما بتحقيق نتيجة، فال ت          التزام ويقصد بهذا النص أن   ،  » ائجـالنت

  (1). قق الضرر وإنما هو التزام ببذل عناية تحبمجردمسؤوليته 
 يبذل محافظ الحسابات عناية الرجل العادي في قبول التكليف وتخطيط أعمـال             أنومعنى ذلك   

المراجعة وأداء االختبارات والقيام باإلجراءات الالزمة لجمع الدليل الكافي والمالئـم وإبـداء الـرأي        
وله في سبيل ذلك أن يطلع في كل وقـت علـى             ،وعرضه وإعداد تقريره عن مراجعة القوائم المالية     

واإليضاحات التي يرى ضرورة     جميع دفاتر الشركة وسجالّتها ومستـنداتها وأن يطلب كافة البيانات        
  .    الحصول عليها ألداء مهامه، كما له أيضا أن يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها

إلـى العديـد مـن      وضرورة ذلـك    لمهنية الكافية   وترجع أهمية بذل محافظ الحسابات للعناية ا      
  بعمله في ظل حرصٍ    القيامأن محافظ الحسابات مهني مستقل ومحايد، ويفترض فيه         : األسباب أهمها   

 أن محافظ الحسابات له عالقات مـع عميلـه والطـرف الثالـث              - المّؤداة   الخدمةكاٍف على جودة    
والـبعض   ت تعاقدية والبعض منها تنظيمية رسمية     والمنظمات المهنية وحتى المجتمع، وبعض العالقا     

 أنه مثلما يحصل على عائد مادي ونـوعي مـن وراء       -جود ولكنه غير مؤيد بعقد ملزم له        اآلخر مو 
 أنـه عنـدما يواجـه       - بعضها له آثار مالية سلبية عليه        امتهانه المراجعة فإنه سوف يواجه عقوبات     
ع تعويضات للغير أو نفسيا بالسجن فإن له حـق الـدفاع            دعاوى من اآلخرين بمعاقبته سواء ماديا بدف      

ة المهنية الكافية في     العناي هعن نفسه، وعندئذ عليه أن يقيم دليل نفي ومن الطبيعي أن يحاول إثبات بذل             
 أنه كمهني سيكون منتميا بالضرورة إلى المنظمة المهنيـة المـسؤولة عـن تنظـيم المهنـة              -عمله  

بيها، فلها أن تحمي حقوق محافظ الحسابات كما لها أن تعاقبه فـي حالـة     مستوى أداء مندو  واالرتقاء ب 
 (2). عدم بذله العناية المهنية الكافية في أداء عمله

                                                                                               
(1)  N-E .Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 80. 
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وما يستوجب إقامة الدليل على تقصير محافظ الحسابات في أداء واجباته هو الخطـأ المهنـي                 
ناية المنتظر من رجل مـن أوسـط        من الع الكافي  الواجب اإلثبات، فعلى محافظ الحسابات بذل القدر        

  .ال بواجباته القانونية كان مخّة ويقظة وخبرة علمية وإالءوكفا أبناء المهنة علما
 ولكي يحيط المحافظ بهذا االلتزام عليه أن يكون على قدر مـن المعرفـة بالقـانون التجـاري             

يتمكن من تأديـة التزامـه    ها، وحتى   لوبالقانون األساسي للشركة الخاضعة لرقابته وبالقواعد المنظمة        
  :عليه القيام بأمرين 

  

   احترام القواعد واإلجراءات التي نص عليها القانون ونظام الشركة األساسي -1
جوهر مهمة محافظ الحسابات في التقرير الذي يرفعه إلى الجمعية العامـة للمـساهمين              يتمثل  

وحـساباتها   ر الشركة وفحص ميزانياتهـا    والذي يشمل النتائج التي توصل إليها بعد إطالّعه على دفات         
  . ابات إلى الفصل الثانيسافظ الححتقرير م وجرد موجوداتها والتزاماتها، وسنرجئ الحديث عن

مقر الشركة لذلك فعليـه أن يتـابع عملياتهـا          ن محافظ الحسابات ال يحضر يوميا إلى        وإذا كا 
ر إن وجدت، وعليه إجراء ما يلـزم مـن          باستمرار طوال السنة المالية ليتبـين أوجه الخلل والقصو       

مكن من اكتشاف المخالفات المحتملة فيها ألحكـام       تاختبارات للتحقق من سالمة الحسابات وانتظامها لي      
لنظام األساسي للشركة، لكنه ليس ملزما بإعادة مراجعة حسابات الـشركة مـن جديـد أو                لالقانون و 

ـقيد، فأي شركة من حجم متوسط مثال تجـري يوميـا   مراجعة جميع القيود الواردة في دفاترها قيدا ب  
مئات بل آالف القيود المحاسبية مع توفر الشركة على إدارة للحسابات تضم أفراد مـدربين ووسـائل                 

ثم فإنه يستحيل على المحافظ مهما كانت كفاءته أو عدد مساعديه أن يراجع كـل قيـد   من فنية كافية و 
ة حية أخرى ال يجوز لمحافظ الحسابات أن يضع نفسه في خدم          منها على حدة، هذا من ناحية، ومن نا       

 ألن ذلك يتعارض مع مبدأ وخاصية االسـتقاللية التـي يجـب أن    شركة واحدة يكرس لها كل جهوده   
  .     يتمتع بها محافظ الحسابات

وأكد المجلس القومي الفرنسي لمحافظي الحسابات في توصياته على حق المحافظ في فحـص              
 مناسـبا، وبالتـالي كـل      لمدرجة بها وفق ما يراه    تحقق من انتظامها وسالمة القيود ا     الة و دفاتر الشرك 

عناية التي محافظ يتـقاعس عن أداء مهامه يكون قد أخّل بواجبه القانوني الذي يفرض عليه أن يبذل ال              
  (1). كون مقترفا لخطأ مهني يستوجب تعويض الضرر الناجم عنهي وتستوجبها أصول المهنة

  

  مراعاة األصول الفنية المتعارف عليها -2
حافظ الحسابات في مواجهة عمالئه ال يزيد عن كونه التزاما ببذل عناية فنيـة              مأن التزام   بنعلم  

السلوك المهني المنتظر منه وال يجـوز       االلتزام ب  فعليه إليها،   ية تفرضها أصول المهنة التي ينتم     معين
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نته، ومن ثم الخروج عن هذا الـسلوك يعتبـر خطـأ ال             له أن يخطئ فيما استـقرت عليه أصول مه       
   : والمتمثلة فيما يليولقد قننت مختلف التشريعات المبادئ التي تحكم مهنة محافظ الحسابات، يغتـفر

  

المحاسبة بالنسبة لعلم القانون وسيلة للتعبير عن حقائق اقتصادية وقانونية            :مبدأ سالمة الحسابات   -أ
ـّا كانـت           فتُمنها  قتصادية  في آن واحد، فأما اال     ستخلص من إجراء التقديرات المختلفة لألمـوال أيـ

ستخلص من عمليات   أما القانونية فتُ  وطبيعتها مع األخذ بعين االعتبار كل ما قد يطرأ على المشروع،            
القيد التي يجريها تبعا لطبيعة التصرفات القانونيـة وااللتزامـات المتبادلـة لألطـراف والـشروط                

  .ات المنصوص عليهاوالضمان
  

يقصد بهـذا المبدأ التـقدير المعـقول للوقائع واالحتماالت الـقائمة التـي مـن            : مبدأ االحتياط  -ب
 ذمة المشروع أو تؤثـر على نتائج نـشاطه، لذلك فـإن اللجنـة             أعباء تنصب في  شـأنها أن تـلقي    

 الحيطة والحذر عند إعـداد      تفرض على محافظ الحسابات توخي    الدولــية ألصول العمل المحاسبي     
المستندات المالية الخاصة بالصفقات التي ال يمكن الجزم بنتائجها بطريقة نهائيـة، ويتعـين عليـه أن     

  .يأخذ االحتماالت المختلفة بعين االعتبار
تقدير مصاريف التأسـيس أو     عند  فعلى المحافظ االحتياط عند تقويم محفظة األوراق المالية أو          

صصات المختلفة لمواجهة الظروف أو الحوادث غير المتوقعة، فهـذا المبـدأ يوجـه              تقدير المخ عند  
  .محافظ الحسابات نحو اختيار طريقة التقويم المناسبة والتي تستـند إلى أسس معقولة

  

 المشرع الفرنسي تغيير طرق الحسابات السنوية أو معـايير          يمنع:   مبدأ ثبات الطرق المحاسبية    -ج
الية إلى أخرى ما لم توجد ظروف استثنائية من شأنها أن تؤثر في مركز المـشروع             التقويم من سنة م   

 وجبت اإلشارة إليه وذكر أسبابه في ملحق        تعديلدخل مثل هذا ال   ، فإذا أُ  تعديلالتجاري وتستدعي هذا ال   
ليـة  أن الثبات في المبادئ المحاسبية الزم إلمكان القيام بالمقارنات بـين القـوائم الما              باعتبار   خاص

ها المشروع في نهاية الفترات المالية المختلفة، ألن التغيير ال يساعد في إصدار حكم              يعدالختامية التي   
  .      موضوعي على حقيقة المركز المالي لهذا المشروع

وعلى محافظ الحسابات أن يبـين في تقريره المقدم إلى الجمعية العامة للمساهمين ما إذا كانت               
ية المتبعة ميزتها االستقرار وتم تطبيقها بصفة مستمرة وثابتة خالل سنوات عمله فـي       المبادئ المحاسب 

  .الشركة
  

سهل ـيجب على محافظ الحسابات أن يطرح الميزانية بطريقة واضحة وميسرة ي           :  مبدأ الوضوح  -د
نـاوين  التعرف معها على حقيقة مركز الشركة المالي، ويتوقف ذلك على كيفية تبويبها وعلى دقـة الع   

  .     أعطيت لمجموعات القيود الواردة فيها التي
ولقد ألزم المشرع الفرنسي إضافة ملحق أو مالحق للميزانية إلعطاء معلومات إضافية بـشأن              
قيد من القيود الواردة فيها أو في حساب األرباح والخسائر، وعلى محافظ الحسابات التحقق من أنه قد                 
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ولة عن جميع البيانات والمعلومات الظـاهرة بالميزانيـة وأن هـذه            تم اإلفصاح بطريقة مناسبة ومقب    
  .البيانات ليست مخالفة للقوانين المتعلقة بالشركة وبنظامها

  

بر الميزانيـة بوضـوح     ـيحب أن تع   : مشروعللذمة المالية   ـر عن ال  بـمبدأ أن الميزانية تع    -هـ
إليجابية والسلبية التي تتـضمنها الذمـة      قة المركز المالي للشركة وأن تكشف كل العناصر ا        ـعن حقي 

  (1). اليةـالم
  

 أن يتم حساب كل سنة ماليـة علـى حـدة ألن      قصد بهذا المبدأ  ي :  مبدأ استقالل السنوات المالية    -و
 تالعبـا   يعدتأخير إجراء القيود أو تقديمها من سنة مالية ألخرى بقصد تحسين المركز المالي للشركة               

 إلى حد كبير في آثاره تلك التي تترتب عن تغيير الطرق المحاسبية المتبعـة               في نتائج عملياتها ويشبه   
من سنة مالية ألخرى، وبناء على ذلك اتجهت اللجنة الدولية ألصول العمل المحاسبي فـي توصـيتها           

  .  إلى تأكيد هذا المبدأ عندما قررت أن نتائج العمليات يجب أن تـقيد أوال بأول1974 لسنة 01رقم 
  

 للمشروع يجـب    قصد بهذا المبدأ أن تقويم المركز المالي واالقتصادي       ي: دأ استمرارية النشاط    مب -ي
 في ممارسة نشاطه وليس على أساس أن هذا المشروع في طريقه إلـى      ه ضوء استمراريت  علىأن يتم   

التصفية، فإذا طرأت بعد قفل حسابات المشروع أحداث من شأنها أن تؤثر على مركزه المـالي فـإن                  
  . من أحداث وظروف بما جدبدأ استمرارية النشاط يوجب إخطار من يهمهم األمرم
  

     التزام المحافظ بإمساك ملف خاص بالشركة الخاضعة لرقابته  :ثـانيـا 
 هـذا االلتــزام     الجديـد   بالمهن الثـالث   المتعلق 01-10 من الـقانون    40المادة  تـضمنت  

حتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشر سـنوات ابتـداء مـن أول      اال على محافظ الحسابات     يتعين « :بقولها  
عـة متكاملـة    االحتفاظ بمجمو بمحافظ  يلتزم ال  لك ذ وبموجب،  »يناير الموالي آلخر سنة مالية للعهدة       

واإلجـراءات   ومنظمة من أوراق المراجعة يسجل فيها ما جمعه من بيانات، وكذلك جميع الخطـوات          
 (2) .كما يسجل كافة األدلة التي قام بجمعها خالل العمليةالتي اتبعها في فحص دفاتر الشركة 

 قائمة تضم كافة الـشركات      على هذا األساس ألزم المشرع الفرنسي محافظ الحسابات بمسك        و
 يراقب حساباتها يضم كافة المـستندات   ا خاص ا ملف الخاضعة لرقابته وألزمه بأن يجعل لكل واحدة منها       

اصة نظامها األساسي، ويجب االحتفاظ بهذا الملف لمدة عـشرة          التي يحصل عليها من هذه الشركة خ      
مجلـس الرابطـة    لوكذلك    وأجاز لمجلس الرابطة اإلقليمية لمحافظي الحسابات      (3)سنوات على األقل،  
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(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 23. 
 

 .537-66 من قانون الشركات الفرنسي 660/2  المادة (3)
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القومية لمحافظي الحسابات ولمجلس التأديب وللنائب العام أن يطلبوا اإلطالّع على الملفات الخاصـة              
         (1) . االكتتاب العامبالشركات التي تلجأ إلى

  

   االلتزام بعدم التدخل في أعمال اإلدارة:ا ثـالـث
  

االلتزام وأورده في الفقرة األخيرة من نص المـادة          هذاالسالف الذكر    01-10ن  قانوالتضمن  
وبـدوره نـص القـانون    ، »تدخل في التـسيير   دون ال  ......وتخص هذه المهام    « :  وذلك بقولها    23

 وتتمثـل مهمـتهم الدائمـة    «:   بقولها4/2مكرر715ة جزائري على هذا االلتزام في الماد   التجاري ال 
فرنسي على هذا االلتزام فـي نـص        وبدوره نص المشرع ال   ،  » .....ناء أي تدخل في التسيير      ـباستث

  .537-66 من قانون الشركات 228/3المادة 
والتسيير ما يتطلّب يقظة عالية من      وتكمن الصعوبة في معرفة الحدود التي تفرق بين المراقبة          

محافظي الحسابات ألنه غالبا ما تتشابه األدوار خاصة عندما يقدم المحـافظ أحكامـا حـول بعـض                  
 (2). المعطيات المحاسبية

والهدف من تقرير هذا االلتزام تدعيم التسيير الذاتي للمؤسسات العمومية االقتصادية وتـدعيم             
ورغم أن عدم احترام     (3)،ه الخلط بين أعمال المراقبة وأعمال التسيير      استقاللية محافظ حسابات بتجنيب   

 ام من طرف المحـافظ  هب عليه إال أن محكمة النقض الفرنسية اعتبرت الخلط في المعاقَهذا المبدأ ال ي
  (4). في شركة ما يمكن أن يكون سببا في طلب تنحيته منها

  

   المهنيسرالمحافظة على ال االلتزام ب:ا ـرابع
  

 بالمهن   المتعلق 01-10 من القانون    71/1االلتزام في المادة    نص المشرع الجزائري على هذا      
وبـدورها  ،  » .....  المهني سرال كتم ..... ومحافظ الحسابات    ....  يتعين على   « :ما يلي كالجديد  الثالث  

مراعاة أحكـام   مع  و« :  القانون التجاري على هذا االلتزام بقولها         من 13/3مكرر715دة  نصت الما 
 المهنة فيما يـخص األفعـال  سرالفقرات السابقة، فإن مندوبي الحسابات ومساعديهم ملزمون باحترام         

  .»عوا عليها بـحكم ممارسة مهنتهم التي اطلّوالمعلومات واألعمال 
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(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 25. 
 
(3)  N-E. Sadi & Ali Mazouz / op.cit / page 74. 
 
(4)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 70. 
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ا سيتم التطرق إليه الحقا في الفصل الخاص بمسؤولية محافظ الحسابات، عدم احترام هذا              ثلموم
 قانون العقوبـات    من 302و   301 تينزام يؤدي إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في الماد        االلت

  .ذكرالالسالف  01-10القانون  من 71/2ة المشار إليها في الماد
معرفة كل شيء وهو ملزم بعدم قـول كـل           فبموجب هذا االلتزام  يحق لمحافظ الحسابات    إذن  

بة وبالمقابـل هـم     ع على معلومات مهمة في الشركة المراقَ      شيء، ذلك أن مهمتهم تمكّنهم من اإلطالّ      
  (1) .مختلف المهن الحرةباقي ملزمون بالتكتّم وحفظ أسرار الشركة مثل باقي ما تخضع له 

  

   التزامات متعلقة بمهام محافظ الحسابات في شركة المساهمة:سا ـامـخ
  

ارة باألعمال التي قام بهـا وااللتـزام     وتتمثل في التزامين اثنين هما االلتزام بإعالم أجهزة اإلد        
  .بإخطار وكيل الجمهورية عن األفعال الجنحية التي يطلع عليها

  

  االلتزام بإعالم أجهزة اإلدارة باألعمال التي قام بها -1
يطلـع منـدوبو     « : التجاري على هذا االلتزام بقولها        من القانون  10مكرر715ادة  المنصت  

  : حسب الحالة، بما يلي ،جلس المديرين أو مجلس المراقبةالحسابات مجلس اإلدارة أو م
  . عمليات المراقبة والتحقيق التي قاموا بها ومختلف عمليات السير التي أدوها-1
ضرورة إدخال تغييرات عليهـا   بالحسابات التي يرون  مناصب الموازنة والوثائق األخرى المتعلقة -2

  .التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائقبتقديم كل المالحظات الضرورية حول الطرق 
  . المخالفات واألخطاء التي قد يكتشفونها-3
 النتائج التي تسفر عنها المالحظات والتصحيحات أعاله والخاصة بنتائج الـسنة الماليـة مقارنـة                -4

  .» بنتائج السنة المالية السابقة
 69/810 مـن المرسـوم   67/1فـي المـادة   زيادة على هذه الهيئات، نص المشرع الفرنسي       

 التـزام محـافظ   علـى )  فرنـسا المنظم لمهنة محافظي الحسابات فـي     (12/08/1969المؤرخ في   
 أالحسابات بإعطاء كافة المعلومات التي تطلبها لجنة أعمال البورصة وذلك بالنسبة للشركات التي تلج             

 (2).علنية لإلدخار

  
  
  

                                                                                               
(1)  N-E. Sadi & Ali Mazouz / op.cit / page 71. 
 
(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 24. 
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  عال الجنحية التي يطلع عليها  االلتزام بإخطار وكيل الجمهورية عن األف-2
ويطلعون، عالوة على ذلك، وكيـل      « :  بقولها    على هذا االلتزام   13/2مكرر715ادة  نصت الم 

 عدم احترام محـافظ الحـسابات لهـذا         وفي حالة ،  »عوا عليها   الجمهورية باألفعال الجنحية التي اطلّ    
  .الخاص بذلكااللتزام يعتبر مرتكبا لجريمة وفق ما سندرسه الحقا في الفصل 

  

   والتأمينضمانال االلتزام بتقديم :ا ـادسـس
  

فـي  األمر    الملغى لكنه تدارك   08-91في قانون   لم ينص المشرع الجزائري على هذا االلتزام        
اكتتاب عقـد    على محافظ الحسابات     ت فرض  منه التي  75وبالضبط في المادة      الجديد 01-10القانون  

تكتتبـه  التأمين الـذي     عقد   أما نته،ي قد يتحملها أثـناء ممارسة مه     تأمين لضمان مسؤوليته المدنية الت    
 غير المـشمولة  النتائج المالية للمسؤولية المدنية التي يتحملها محافظ الحسابات يضمن  فالغرفة الوطنية   

  .بعقد تأمين
 الـسالف الـذكر     69/810 من األمر    84في المادة   هذا االلتزام   المشرع الفرنسي   أورد  وبدوره  

، كما ألزم   24/07/1996 المؤرخ في  537-66 قـانون الـشركات الفرنسي     235في المادة   ك  وكذل
محافظ الحسابات بأن يكون لديه تأمين ضد المسؤولية الممكن أن يتحملها خالل أدائه             المشرع الفرنسي   

، وحـدد األمـر المـؤرخ فـي      )537-66 مـن القـانون      234المادة  (لمهامه في شركة المساهمة     
) 3419صـفحة    (20/04/1972 والصادر في الجريدة الرسـمية المؤرخـة فـي           03/03/1972

  (2).  ومهنيادنياالشروط الدنيا لتأمين المحافظ م
  

                                                                                               
(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 648. 
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  ثـانيالـفصـل ال
  

  نتيجةـحافظ املتقرير 
  مهامه يف الشركةـل

  
  
  
  
  

دور محافظ الحسابات في شركات المساهمة على القيام بعدة مهام طوال السنة المالية رتكز ي
مهامه، ويعتبر التقريرةطره قبل مباشروفق برنامج عمل يس  محافظ الحسابات هو المنتج ده الذي يع

اجعة القوائم المالية السنوية للمشروع وهو وسيلة أو أداة الرأي الفني المحايد النهائي لعملية مر
  . المراجعةلللمحافظ على القوائم مجا

  
م دراسة هذا الفصل إلى مبحثين، األول منهما نتطرق فيه إلى دراسـة             على هذا األساس سنقس   و

تقرير محافظ الحـسابات    فيه  مختلف مهام محافظ الحسابات في شركة المساهمة، أما الثاني فسندرس           
  .في شركة المساهمةنهائي لمهامه المنتج باعتباره ال
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  األول المبحث
  

   يف شركة املسامهةـحافظ احلساباتممهام 
  

لكي يؤدي محافظ الحسابات دوره على أكمل وجه، يجب عليه أن يكون متمتعـا بالخـصائص                
كنـه   وأن يحترم واجباته تجاه شركة المساهمة ما يم        ) الخ ....االستمرارية  -االستقاللية(السابق ذكرها   

األخطاء والضغط الممكن أن يفرضـه عليـه        في  من تأدية مهامه في أحسن الظروف لتفادي الوقوع         
  .أعضاء شركة المساهمة

محافظ يقـوم بمهـام     الفباإلضافة إلى مهمة المراقبة التي يقوم بها في شركة المساهمة، أصبح            
  . خله وكذلك نظرا للحاجة الماسة إلى خدماتهمجال تدأخرى نتجت عن اتساع 

  

  المـطلب األول
  

  حافظ احلساباتـم مراقبة شركة املسامهة من طرف
  

ـ       (1)قليدي لمحافظ الحسابات    ـتعتبر مهمة المراقبة المظهر الت     در ـالهدف منها جمع أكبـر ق
    فالمحـافظ يـضمن أن      (2)ية،دة لتكوين رأي حول الحسابات السنو     ممكن من العناصر المقنعة والمؤي 

الحسابات قد تمت بطريقة احترمت فيها القواعد المعمول بها تعكـس الـصورة الحقيقيـة لمختلـف                 
الحـسابات التـي قـام      بهذا يكون المحافظ قد شهد بصحة       العمليات التي تقوم بها شركة المساهمة، و      

 شخصية أخالقيـة أكثـر      ذات قيمة  وتعتبر شهادة محافظ الحسابات      (3)،ونظاميتها وشفافيتها  بمراقبتها
  (4). منها موضوعية وقانونية ألنه يقدمها للغير بمقتضى قناعته الشخصية

وسنقوم في هذا المطلب بدراسة مهمة المراقبة المنوط بها محافظ الحسابات في فـرعين، أمـا                
  .ناول فيه تقنيات المراقبةـعمليات المراقبة وأما الثاني فسنتاألول فسنتـناول فيه 

                                                                                                
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 103. 
 
(2)  Ordre National des Experts Comptables, Commissaires Aux Comptes et Comptables 
Agréés / Diligences Professionnelles du Commissaires Aux Comptes / la Société Nationale 
de Comptabilité - 1994 / page 59.  
  
(3)  Alain Mikol / les Audits Financiers – comprendre les mécanismes du contrôle légal / 
édition d'ORGANISATION / Paris – 1999 / page 56. 
 
(4)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 793. 
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  مراقبةـنيات الـ تق: األولرع ـالف
  

لمحافظ الحسابات الحرية الكاملة في إجراء التحريات والتـفتيـشات التـي يراهـا ضـرورية            
لممارسة مهنته ولم يفرض عليه استعمال تقنيات معينة بل له اختيار ما يراه مناسبا من تقنيات حتـى                   

يمها ونوعيـة عالقاتهـا وفروعهـا إن         المراقبة السيما حجمها وتنظ    الشركةتماشى مع خصوصيات    ت
  :وجدت، ويتبع محافظ الحسابات ثالثة مراحل كالسيكية تتمثل في 

  

  مرحلة التعرف بالشركة محل المراقبة :أوال 
  

يجب على محافظ الحسابات أن يكون على علم بنشاط الشركة وإدارتها وتنظيمهـا وأن يـولي                
تبر هذه المرحلة شرط أساسـي فـي قبـول محـافظ            عناية خاصة بالخدمات المالية والمحاسبية، وتع     

الحسابات لمهامه في الشركة ألنها تـتيح له اإلمكانية في أداء مهامه على أكمل وجه وتحديد األخطار                
  .بالشركة تحيطالعامة التي 

وعلى المحافظ اإلحاطة بمجموعة من المعلومات تكون بمثابة القاعدة التي يعتمـد عليهـا فـي          
  :شركة، وتتمحور هذه المعلومات في الملف الخاص بال

  .  نشاطات الشركة، تنظيمها العام، األسواق التي تشغلها-  
  .  الهيكل القانوني للشركة-  
  .  التنظيم اإلداري والمحاسبي للشركة-  
  (1).   التنظيم المعلوماتي للشركة-  

فظ الحـسابات تقـوده إلـى    كل هذه المعلومات باإلضافة إلى اللقاءات األولى التي يقوم بها محا    
تكوين رأي حول مستوى اإلدارة في الشركة وحول وضعيتها تجاه منافسيها وكذلك دوام أسواقها مـن            
عدمه، وتقوم هذه المرحلة األولى بالتحضير للمرحلة الثانية والمتمثلة في تقييم أعمال المراقبة الداخلية              

  . للشركة
  

  لداخلية للشركةمرحلة تقييم أعمال المراقبة ا :ثـانيـا 
  

بحضور نظام مراقبة داخلي على محافظ الحسابات حينئذ إدراك اإلجراءات المتبعة في عمليـة              
المحاسبة وفهمها وإبداء حكمه حول طريقة سيرها، فهو في هذه المرحلة يقوم بدراسة لألنظمة التـي                

يعتمد عليها خالل مهامه، كما     قصد تحديد أنظمة المراقبة الداخلية الممكن أن        وتقييمها  يرى أنها معبرة    

                                                                                                
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 35.  
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تمكنه من تحديد احتماالت الوقوع في الخطأ عند تحليله للمعطيات قصد الخروج بنظام مراقبة يكيـف               
  (1). حسب أهمية الشركة وطبيعة نشاطها ووضعية المكاتب والوكاالت فيها

  : وتدور أعمال الرقابة الداخلية حول 
  

   العمليات التي تقام مع الزبائن -1
يجب أن تقام هذه العمليات بالتعاون مع المصالح األخرى للشركة، فمصلحة المحاسبة لهـا دور            

  .تسجيل الفواتير وعمليات الصندوق
وتحرير كل فاتورة ضروري الختيار الطلب الجدي ومخروجات المخزن أو الورشـة، ومـن              

 البضائع التي قـدمت وفـي       الضروري التأكد من أن الفواتير المحولة لمصلحة المحاسبة متطابقة مع         
  .حالة العكس يجب التـنبيه إلى المغاالة في القيم والكميات الموجودة في الفواتير المعدة لهذا الغرض

   
   العمليات التي تقام مع الممونين  -2

 طلب جميع العمليات مع الممـونين     الخاصة ب جراءات  اإليجب أن تسمح المراقبة الداخلية بتتبع       
ال يتعلق األمر فقط بفواتير شراء البضائع أو المواد األولية ولكــن            و،  رتها وتنظيمها واستقبالها وفوت 

  .منجزة في الحسابالباالستثمارات والمصالح والتمويل الخارجي وبالمصاريف العامة غير 
يجب على المراقبة الداخلية المكلّفة بعمليات التموين أن تمنح للمحافظ ملّخصا            ،عند غلق النشاط  

ر أعاله مع تـفصيل دقيق شهري للتسجيل المحاسبي ومبلغ الفواتير من الممونين، كما يقدم لـه  بما ذك 
شـيك، سـند   (كان نوع الورقة المستعملة  وبصفة دورية مختلف العمليات المسجلة في المحاسبة مهما         

  . باعتبارها ضرورية الحتياجات التفتيش) الخ....ألمر، التسديد البريدي 
  

  عباء االجتماعية   األجور واأل-3
يجب على محافظ الحسابات مراقبة أجور العمال والمستحقات الخاصة بـاإلدارات االجتماعيـة       

  .   والضرائب
  

   الرسم على رقم األعمال -4
يجب أن ينطبق رقم الرسم على األعمال مع الرسوم المستحقة الموضـحة فـي التـصريحات                

لغ المعطى لإلدارة هو الفـرق بـين مبلـغ الرسـوم      المرسلة لمصلحة الضرائب غير المباشرة، والمب     
المدفوعة ومبلغ الرسوم المسترجعة، وباإلمكان القيام بمراجعة رقم األعمال باالتصال مع المـصلحة              

  . فة بعمليات الزبائنالمكلّ
                                                                                                

(1) Boulahdour  Chakib / Contrôle Interne - auditeurs et commissaires aux comptes; rencontre 
nationale « les entreprises publiques économiques et commissaires aux   comptes » / hôtel : 
El Aurassi - juin 1989 / page 104-105. 
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   خزينة الشركة-5
  عن طريـق إصـدار  متمثل الخزينة مجموع المداخيل والنفقات في الشركة سواء أكانت نقدية أ          

 أو صكوك بريدية، وتعتبر هذه العملية األساس الضروري للمراقبـة الداخليـة لتفـادي               ة بنكي شيكات
 -تحصيالت الصندوق من الزبـائن      : وتقدم المداخيل بصفة أساسية عن طريق       . التالعب في األرقام  

 الـضرائب،    األعباء المدفوعة للهيئات االجتماعية ومصلحة     – األجور   –النسبة الكلية لنفقات التموين     
  .ومن المستحسن أن توجه المصلحة المالية ملّخصا يسمح بمعرفة مداخيل الخزينة لكل شهر

  

   عمليات مختلفة -6
إكمال التسجيالت التي تتم فـي  ب الكتابات المتعلقة بتصحيح أو   افةكوتتمحور هذه العمليات حول     

  (1). المحاسبة العامة والتي تتم عند غلق النشاط
  

  حلة مراقبة الحساباتمر: ثـالـثا 
  

 يشرح فيه مـا  (2)أن يكون ملّما بملف سنوي للمراجعة     في هذه المرحلة    على محافظ الحسابات    
قام به من أعمال يتم ذكرها بطريقة فهرسية في سجل الطلبـيات، ويكمل هذا الملف بملف للمداولـة                 

ـ    ويتضمن الملف أ   .يتضمن المعلومات المهمة التي تخص الشركة المراقبة       : ـ  وراق العمل المتعلقة ب
 التعاقـدات خـارج     -  حسابات األرباح والخـسائر    -  حسابات االستغالل العامة   - مراجعة الميزانية 

 المعلومات الموجهة   -المدراء   أجور   -  أسهم الضمان  - الفروع والشركات المساهمة فيها      - الميزانية
  .ئج المراقبة الداخلية نتا-  العمليات التي يكون موضوعها تقرير خاص-للمساهمين 

 إلـى الزبـائن   اإلدارةويجب أن يحتوي الملف على نسخ من الرسائل المرسـلة مـن ِقــبل               
المدينين على اختالفهم، وتكون الهيئات البنكيـة مطالبـة بمرافقـة الـدائنين أو       وين  نالدائوالممونين و 

لمنجزة معهـم أثنـاء الممارسـة       المدينين الذين يظهرون عند نهاية غلق الميزانية أو حجم العمليات ا          
ويجب أن يتطابق محتوى الملف مع برنـامج المراقبـة ومـع            . واألجوبة المستقبلة على هذه الرسائل    

 خرة لذلك، ويكون برنامج مراقبة الحسابات مرتبطا بالتقييمات والتقديرات المعتمدة في           اإلمكانيات المس
إلجراءات المحاسبية، أما فيمـا     ا فيما يخص لخطأ  عملية المراقبة الداخلية بحسب احتمال الوقوع في ا       

من الواجب التذكير بأهمية الحكم الشخصي الذي يصدره المراجع ألنـه           فيخص المراقبة في حد ذاتها      
من غير الممكن أن يقوم بمراجعة كافة حسابات الشركة بل يراجع الحسابات بدرجة معقولـة وكافيـة        

   (3) .لمساعدته في تكوين رأيه الفني حولها
                                                                                                

(1)  Ch. Boulahdour  / op.cit / page 108.  
 
(2)  Ch. Boulahdour  / op.cit / page 118.  
 
(3)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 35.  
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  بةـات المراقـ عملي: الثانيرع ـالف
  

الحسابات بعمليتين فيما يخص مراقبة شركة المـساهمة نـصت عليهمـا المـادة              يقوم محافظ   
ناء أي تدخل فـي    ـوتتمثل مهمتهم الدائمة، باستث   « :  من القانون التجاري بقولها      3و   4/2مكرر715

ـ   واألوراق المالية للشق في الدفاتر يالتسيير، في التحق   الـشركة   حـسابات  ة انتظـام ركة وفـي مراقب
 ،في تقرير مجلس اإلدارة أو مجلـس المـديرين        المقدمة   كما يدققون في صحة المعلومات       .وصحتها

  . حول الوضعية المالية للشركة وحساباتـها،حسب الحالة، وفي الوثائق المرسلة إلى المساهمين
صحة ذلك، ود وحسابات الشركة والموازنة على انتظام الجرقونويصد «.  

 سنقوم بدراسة عمليات المراقبة التي يقوم بها محافظ الحسابات على النحـو             ،على هذا األساس  
  :اآلتي 

  

   وانتظامهاصحة الحسابات فحص: أوال 
  

حتى يشهد محافظ الحسابات على صحة الحسابات السنوية وانتظامها ومطابقتها لنتائج عمليـات           
 من الــقانون    23/1المادة  ( المالية وممتلكات الشركات والهيئات      السنة المالية المنصرمة وللوضعية   

مثلما تم قفلها مـن     السنوية  حسابات  ص صحة ال  حفومن أجل   )  المتعلق بالمهن الثالث الجديد    10-01
ع على كافة المستندات المحاسبية التي تمسكها شركة المساهمة سواء          اإلطالّيه  عل (1)،ينالمسيرطرف  

تأكد من أنها تمسك الدفاتر التجارية التـي نـص عليهـا القـانون              ال و (2) اختياريةأكانت إجبارية أم    
كـذا  و التـشريع الجبـائي   -  المخطط الحسابي الجهوي-ابي الوطني  س المخطط الح  : وهي   التجاري

 كما يجب عليه التأكد من أن الدفاتر اإلجبـاري          (3)،.....القانون المتعلق بالمؤسسات العمومية المستقلة      
وأن محاضـر مـداوالت      ) من القانون التجـاري    10المادة  (قمة وممضاة ومصادق عليها     ها مر مسك

 (4). جمعيات المساهمين ومجالس تسيـير المراقبة قد تم تـقيـيدها في سجالت خاصة

كما يجب على محافظ الحسابات التأكد من تطابق حسابات الشركة مـع القـوانين والتنظيمـات     
ة طابقة لتلك المعمول بها في السنوات المالية السابقة، كما يجب أن تكون معد            المنظمة لها وأن تكون م    

  .وفق المخطط المحاسبي الوطني

                                                                                                
(1)  L. Brunouw / op.cit / page 36. 
 
(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 788. 
 
(3)  N-E. Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 96. 
 
(4)   J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 103. 
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صحة الحسابات صحة الجرد والتقييم والتقويم إذ ال يكفي أن تعكس الحـسابات ماديـا               ب ويقصد
 جـرد وأن  شـيء دون أي األرقام المحاسبية بل يجب أيضا على المحافظ أن يتأكد أنـه لـم يتـرك          

الحسابات قد قدمت بصفة واضحة والتقيـيمات تقترب بقدر كبير من الحقيقة مع األخذ بعين االعتبـار    
من وجهة نظر قانونية يقصد بـصحة       ف تثبيت االهتالكات واالحتياطات ألنها عنصر هام في الميزانية،       

ة نظر تنظيمية فيقصد بهـا      لتنظيمات المعمول بها، أما من وجه     ل للقانون و  ةمطابقوانتظامها  الحسابات  
   (1). مطابقة اإلجراءات المعمول بها في الشركة

   مدمجة أو حسابات     شركة المساهمة حسابات     وفي بعض الحاالت تعدمـن أجـل أن     عمة، ف مد
 قام  إعادة المراقبة التي   دونالقيام بعملية مراقبة مستقلة      عليهتها وانتظامها    صح على المحافظ   صادقي

لـدى  رير محافظي الحسابات    االمحاسبية وتق  الوثائق    أساس  على  وذلك ذه المؤسسات بها زمالؤه في ه   
الـسابق   01-10 مـن القـانون      24المادة  نص  ل طبقانفسه  مركز القرار   لالفروع أو الكيانات التابعة     

ع مؤسسات أو هيئات وجود ميزانية واحـدة وحـساب   عمة في تجم الحسابات المدتوجب وعادة  ،ذكره
ل  وفي هذا الخـصوص خـو      (2) في المجموعة،  خاص بكل الهيئات أو المؤسسات الداخلة     نتائج واحد   

بأن يطلب مـن   الذكر السالف 01-10 من القانون 32مادة المشرع الجزائري لمحافظ الحسابات في ال  
  . القائمين باإلدارة أن يحوزوا في مقر الشركة معلومات تتعلق بمؤسسات توجد معها عالقة مساهمة

لـذلك ألزمـه المـشرع     وانتظامهـا  الحـسابات  صحةب الجزممحافظ الحسابات هو   إذن هدف   
في حالـة وقـوع أي      التعرض للمسؤولية   باالحتفاظ بملفات زبائنه لمدة عشرة سنوات كاملة لتـفادي         

   .بخصوص صحة الحسابات أو انتظامها طارئ أمر
  

  نوسيرالمي التقرير الذي يقدمه مراقبة المعلومات الواردة ف :ثـانيـا 
  

 نتيجـة  نوالمسيرمراقبة المعلومات الواردة في التقرير الذي يقدمه   عملية    تعد ، سبق ذكره  مثلما
 مـن  23/1المـادة  تؤكـده ضـمنيا   وهو األمر الـذي   هادفاتر الشركة وحساباتحتمية لعملية مراقبة  

    .......... : يضطلع محافظ الحسابات بالمهام اآلتية  «:قولها ب السابق ذكره 01-10الـقانون 
مطابقتها للمعلومات المبينة في تقريـر التـسيير الـذي يقدمـه            و يفحص صحة الحسابات السنوية      -

مـن   4/2مكـرر 715المـادة  نصت وبدورها ، »ون للمساهمين أو الشركاء أو حاملي األسهم   المسير
ـ  ـقكما يد  ..... «  : على ذلك بقولها   فة الذكر ـالسالالقانون التجاري    حة المعلومـات فـي   قون في ص

  .» ..... ، حسب الحالة،تقرير مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين

                                                                                                
(1)  A. Mikol / op.cit / page 57. 
 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 107. 
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 بإمكانـهم تقديم ين ألنهالمسيرإذن على محافظ الحسابات مراقبة المعلومات الواردة في تقارير 
صحيحة  معلومات خاطئة لجمعيات المساهمين أو للمساهمين أنفسهم حتى ولو قاموا بإعداد حسابـات

لكن ليس للمحافظ القيام بعملية تقييم  (1)ة ويمسكون الدفاتر والمستندات بشكل قانوني،ونظامي
 خلطا مع أعمال التسيير، ولكي يؤدي مهامه على أكمل ين حول سير الشركة ألن ذلك يعدمسيرلل

ي الشركة بأن يضعوا تقارير التسيير تحت مسير القانون التجاري  من716دة وجه ألزمت الما
  .حافظ الحسابات خالل األربعة أشهر على األكثر التالية لغلق السنة الماليةتصرف م

ومراقبة وأموالها وبالتالي فعلى محافظ الحسابات فحص الدفاتر والصندوق ومحفظة الشركة 
الموازنات وكذلك القيام بمراقبة دقة المعلومات المقدمة فيما يخص حسابات صحة الجرد وانتظام و

جهة للمساهمين في  وكذلك عليه فحص صحة المعلومات المو(2) مجلس اإلدارة،الشركة ضمن تقرير
أكد من أن هذه المعلومات متطابقة مع ما تعكسه التالمستندات المتعلقة بالوضعية المالية والمحاسبية و

ن ناء الجلسة إذا كاـحسابات االستغالل العام وحسابات األرباح والميزانية، وله أن يقدم مالحظاته أث
يجب عليه تقديم تقيـيم أو أن يقدم مالحظاته التي تلحق بمحضر الجلسة لذلك يستحسن أن يطلب 

جراء التعديل الذي يراه مناسبا ليتسنى له إبداء مالحظاته وإمسبقاناء الجلسة ـزع أثالوثائق التي تو.  
  

  المنظمة تـفاقياتاالتقدير شروط إبرام  :ثـالـثا 
  

التي يراقبها والمؤسسات أو    دير شروط إبرام االتـفاقيات بين الشركة       محافظ الحسابات ملزم بتق   
لـشركة  اي لمـسير التي تكون فيها للقائمين باإلدارة أو التابعة لها أو بين المؤسسات والهيئات     الهيئات  

المتعلـق بـالمهن    الـسابق  01-10 من القانون 32/1المادة  (المعنية مصالح مباشرة أو غير مباشرة  
 من القانون التجاري الجزائري كيفية منح الترخيص لهذا النـوع           628/2المادة  ولقد نظمت    ،)الثالث

 األمـر   672رها مجلس إدارة، وبدورها تولت المادة       يمن االتـفاقات بالنسبة لشركات األسهم التي يس      
 محافظ  ويعتبر دور نفسه بالنسبة لشركات األسهم التي يسيرها مجلس مديرين ويراقبها مجلس مراقبة،            

 01-10 من الـقانون    25المادة  ( للجمعية العامة    ا خاص اقدم تقرير يالحسابات في ذلك مهما جدا ألنه       
  .مثل هذه االتـفاقاتإبرام  تأذن على أساسه بالتي) السابق ذكره

 على أن االتـفاقات المبرمة بمصادقة      التجاري من القانون    6-672/5 و   629ن  اتؤكد المادت و
 تبطل بالتدليس، وإذا مـا سـببت هـذه األخيـرة            نتج آثارها في مواجهة الغير ما لم      الجمعية العامة ت  

  .ضاء اآلخرون، نتائج هذه األضرارون المعنيون، وعند اللزوم األعالمسيرأضرارا بالشركة يتحمل 
  

                                                                                                
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 119. 
 
(2)  S. F. Zaraoui / op.cit / page 183. 
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  الثـانيلمطلبا
  

  مهام االستثنائية ـمهام اخلاصة والـال
  مـحافظ احلساباتـل

  
  

توجد بعض المهام األخرى منها مـا        ساسية التي يقوم بها محافظ الحسابات     إلضافة للمهمة األ  با
هو خاص ومنها ما هو استثـنائي على المحافظ مراعاتها والسهر على حـسن تنفيـذها رغـم أنهـا           
بإمكانها تحويل فكره عمـا هو ضروري، وسنحاول فيما يلي من فروع تقديم هذه المهام بنـوع مـن                 

  .التفصيل
  

  المهام الخاصة لمحافظ الحسابات : الفرع األول
  

 بالمراقبـة،  متعلقـة مهـام  وتتمثل المهام الخاصة لمحافظ الحسابات في مهام متعلقة بـاإلعالم    
  :وسنقوم بتـناول كل مهمة على حدة في العناوين اآلتية 

  

   المهام الخاصة المتعلقة باإلعالم:أوال 
  

مهمة الكشف عن األخطاء    الم المساهمين و  همتين هما مهمة إع   تتشكل مجموعة هذه المهام من م     
  .المخالفات المكتشفة أثناء المراقبةو

  

   المساهمينإعالممهمة  -1
بإحاطة المساهمين ببعض الوقائع التي لها تأثير على الحياة االجتماعيـة       محافظ الحسابات    يلتزم

فيما يتعلق بالتعديالت التي    يها أم   مسيرللشركة سواء تعلق األمر بالتعاقدات المبرمة بين الشركة وأحد          
  .  الخ....تطرأ على تقديم الحسابات أو في طرق التقويم 

  

تشكل االتفاقات المبرمة   : يها  مسير اإلعالم المتعلق باالتفاقات المبرمة بين شركة المساهمة وأحد          -أ
مـن مزايـا     لوضعية الشركة قصد االستفادة      المسيريها خطرا نتيجة استغالل     مسيربين الشركة وأحد    

 فعلى المحافظ إبالغ المساهمين ليتأكدوا من وجود توازن في االتفاقية ويعلمهم بظروف             (1)ضارة بها، 

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 806. 
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إبرامها، إذن فالمحافظ يراقب نظامية االتفاقية وللجمعية العامة النظر في مـدى مالءمتهـا ألهـداف                
  .الشركة

 628 خاصة، ولقد ذكرت المواد      النوع من االتـفاقات ممنوعا لكنه يخضع لتدابير      وال يعد هذا    
  . الجزائري األشخاص المعنيين بهذه التدابير من القانون التجاري672 و 670و 

يها يوجد منهـا مـا يتطلـب        مسيرومن بين كل االتـفاقات الممكن إبرامها بين الشركة وأحد          
ق النـشاط  ترخيصا لذلك، وعلى عكس المشرع الجزائري فقد منح المشرع الفرنسي مهلة شهر من غل   

لمحافظ الحسابات من أجل إعالم المساهمين باالتـفاقات المبرمة والمرخص بها مـن قبـل مجلـس                
رئيس مجلس المراقبة بإخبار محافظ الحسابات باالتفاقات المبرمة والمـرخص          يلزم  اإلدارة، وبدوره   

    (1). فل حسابات النشاطقبها في مهلة شهر من 
  

 من القانون التجـاري اإلطـالّع   3-680وفق المادة حق لكل مساهم ي : اإلعالم الخاص باألجور  -ب
خالل الخمسة عشر يوما التي تسبق انعقاد الجمعية العامة على المبلغ اإلجمالي المصادق على صحته               

أصحاب أعلى األجـور فـي      خمس  الشخاص  أل األجور المدفوعة ل   وعلى محافظ الحسابات    طرفمن  
 المـؤرخ فـي   537-66لفرنـسي   من قـانون الـشركات ا    4-168الشركة، وبدورها تنص المادة     

 أو  اإلجمالي ألعلى عـشرة    على أن محافظ الحسابات ملزم بإعداد كشف يضم المبلغ        24/07/1966
خمسة أجور حسب ما إذا كان عدد األجراء يتجاوز أو ال المائتي أجير ويتعلق األمـر هنـا بـالمبلغ                    

ير على حدة، وإذا كان عدد األجراء ال يتجاوز الخمس          اإلجمالي لألجور وليس باألجر الفردي لكل أج      
   (2). ال تكون الشركة ملزمة بإعداد الكشف الخاص بذلك

ون هم أصحاب أعلى األجور في الـشركة لـذلك يجـب أن يتمتـع               المسيروفي الواقع يكون    
 اسـم    وعلى محافظ الحسابات أالّ يبيــن فـي تقريـره          (3)المساهمون بإعالم شامل في هذه النقطة،     

 عليه التأكد من صحة المبلغ اإلجمالي ومن عـدد          يفرضالمستفيد وال التوزيع بالتفصيل ولكن القانون       
  . األجراء ومن األشخاص الذين يحق لهم قانونا تقاضي أعلى األجور

  

مـن   2-10مكرر715تنص المادة    : المتعلق بتعديل تقديم الحسابات أو مناهج التقويم       اإلعالم   -ج
يطلع مندوبو الحسابات مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو          « :على  في هذا الشأن    اري  القانون التج 

    .............:  حسب الحالة، بما يلي ،مجلس المراقبة
                                                                                                

(1)  Ph. Merle / op.cit / page 443. 
 
(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 66. 
 
(3) Mohamed Hadj-Ali / Le Commissaire Aux Comptes – caracteristiques et mission; Revue 
Algérienne de Comptabilité et de d'Audit N°03; 03ème trimestre / Société Nationale de 
Comptabilité – 1994 / page 17. 
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 مناصب الموازنة والوثائق األخرى المتعلقة بالحسابات التي يرون ضرورة إدخال تغييرات عليهـا   -2
  . »طرق التقييمية المستعملة في إعداد هذه الوثائقبتقديم كل المالحظات الضرورية حول ال

م عن طريق مقارنتها بالحسابات المصادق عليها فـي الـسنوات           يـقإذن بما أن نتائج النشاط تُ     
تتغير والجمعية العامة حـرة فـي التـرخيص         وطرق إعدادها   السابقة وبما أن أشكال هذه المستندات       
  .   طريقة سليمةبية ال ترتكز إال على الحسابات المعدة للتعديالت بشرط العلم بها، إذن فالجمع

  

  مهمة الكشف عن األخطاء والمخالفات المكتشفة أثناء المراقبة -2
 من القانون التجاري، على محافظ الحـسابات أن يكـشف           13/01مكرر715المادة  وفق نص   

يـه الكـشف عنهـا لوكيـل     للجمعية العامة الجرائم المرتكبة من طرف القائمين باإلدارة كما يجب عل  
 من القانون التجاري الجزائري والمـادة       13/02مكرر715الجمهورية حسب ما تنص عليه المادتان       

 السالف الذكر، ولقد تعرضت هذه المهمة النتقادات شديدة ألنهـا            من قانون الشركات الفرنسي    34/5
ي مـسير نـه محبوبـا عنـد        مبلّغ ما ال يمنحه الدور الودي وال يجعـل م          مجردجعلت من المحافظ    

  . وفي المبحث الخاص بجرائم محافظ الحسابات سنقوم بدراسة هذه الجريمة بالتفصيل(1)الشركة،
  

  ينالمسيرالم ـ إع-3
ألنـه كـان يعتبـر محـافظ        الملغـى    08-91أغفل المشرع الجزائري هذه المهمة في قانون        

إلى الجمعية العامـة العاديـة       التقارير    ال يفرض عليه سوى تقديم      كان الحسابات وكيال للشركاء لذلك   
يعلـم محـافظ   «  :  بقولهـا  الجديـد 01-10القـانون    من   23/1المادة  في  نص عليها   فحسب، لكنه   

  .»الحسابات كتابيا في حالة عرقلة مهمته، هيئات التسيير قصد تطبيق أحكام القانون التجاري 
الم المديرين بجميع المراقبـات     أنه يجب على محافظ الحسابات إع     بالمشرع الفرنسي   كما نص   

والتحقيقات التي قام بها وكذلك إعالمهم بكل الوثائق المحسابية التي يجب تقديمها، كمـا أن محـافظي        
الحسابات ملزمون بوضع كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالعمليـات غيـر المنتظمـة أو غيـر                

   (2). الصحيحة التي كشفوها أثناء مهامهم
  

  لمهام الخاصة المتعلقة بالمراقبةا: ا ـانيـث
  

باإلضافة إلى المهام الخاصة المتعلقة باإلعالم، تقع على عاتق محافظ الحسابات مهـام أخـرى           
تتعلق بالمراقبة عليه التأكد من تأديتها تتمثل في مهام مقترنة بالحياة االجتماعيـة للـشركة وأخـرى                 

  .اإلنابة ومهمة اإلنذار ية إضافة إلى مهمةمتعلقة بالتعديالت التي تطرأ على القوانين األساس
                                                                                                

(1) J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 806  +  N-E. Sadi & A. Mazouz / op.cit / 
page 105. 
 
(2)  S. F. Zaraoui / op.cit / page 180. 
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   مراقبة الحياة االجتماعية للشركة -1
بما أن القانون يمنح لمحافظ الحسابات مهمة مراقبة حسابات الشركة فإن ذلك يقوده حتما إلـى                
التفحص والبحث والتحري في حساباتها القانونية ما قد يمكنه من كشف عدم نظامية فـي الحـسابات                 

اهرة، وبالتالي على المحافظ في هذه الحالة إبالغ المساهمين بـذلك والتأكـد مـن أن الحيـاة                  غير ظ 
  .بة تسير وفق الشروط القانونية العاديةاالجتماعية للشركة المراقَ

 قيام المحافظ بمراقبة الحياة االجتماعية للشركة عليه الحرص على أن بعض األمور على              أثناءو
  : ما يرام وهي كالتالي وجه الخصوص تسير على أحسن

  

 غيـر أنـه ال      .... « : التجاري على     من القانون  712/1المادة  تنص   :  المساواة بين المساهمين   -أ
 إذن علـى محـافظ      ،» المساهمينيـجوز لـها بأي حال من األحوال أن تـمس بمبدأ المساواة بين            
همة باعتبار المساواة روح الشركة     الحسابات التحقق من مبدأ المساواة بين المساهمين في شركة المسا         

(1). ف األغلبيةومقياس من عدة مقاييس لتدارك تعس   
وما نالحظه مما سبق ذكره أن المشرع الجزائري لم يجعل هـذا األمـر مـن مهـام محـافظ        
الحسابات واكتفى بذكره بطريقة ضمنية غير مباشرة على عكس المشرع الفرنسي الذي ألقـى علـى                

ات مراقبة المساواة بين المساهمين، وبناء على ذلك عليه أن يعلم بما الحظه فـي               عاتق محافظ الحساب  
هذا الصدد كإلغاء حق التصويت أو إلغاء حق حضور الجمعيات أو إلغاء الحق في األربـاح أو فـي                   

  (2).  عدم استدعاء بعض المساهمين لحضور الجمعياتأيضاالمال االحتياطي و
لمساهمين على قدم المساواة بما في ذلـك المـساهمين الـذين            إذن فعلى الشركة معاملة كافة ا     

يمثلون أقلية والمساهمين األجانب وينبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحصول علـى تعـويض      
فعال عن انتهاك حقوقهم، ولقد أثبتت التجربة أن المحددات الرئيسية لدرجة احترام حقوق المساهم هي               

     الة للحصول على تعويض للشكاوى وبتكلفة معقولة وبدون تأخير، كمـا أن       ما إذا كانت هناك طرق فع
عندما يوفر النظام القانوني آليات للمساهمين األقلية لرفع دعاوى قانونيـة إذا            تزداد  المستثمرين   ثـقة

 ويعتبر النص على آليات التــنفيذ  ،ما توافرت لديهم أسس معقولة لالعتقاد بأن حقوقهم قد تم انتهاكها       
  (3). عين والمنظمين في هذا المجالذه من المسؤوليات الرئيسية للمشره

وباختصار لقد كثرت االنتقادات في مجتمعاتنا العربية حـول تـذمر المـساهمين فـي بعـض         
الشركات المساهمة والجدل الدائر حول كيفية تحسين أداء شركاتنا المساهمة بشكل عام والحـد مـن                

ورفـع   على تعزيز أنظمة الرقابة الداخلية فـي شـركات المـساهمة       سيطرة كبار المساهمين والعمل     
                                                                                                

(1)  N-E. Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 107. 
 
(2)  S. F. Zaraoui / op.cit / page 179. 

  
 .49، المرجع السابق، ص محمد مصطفى سليمان  (3)
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مستوى الشفافية واإلفصاح، حيث أنه ال يوجد ما يؤكد بأن صغار المساهمين يعاملون بطريقة عادلـة                
ومنصفة فعلى الجهات الرقابية كوزارات التجارة والهيئات المشرفة على أسواق المال أن تسعى إلـى               

   (1) .والمستثمرين ين المالئمة لحماية صغار المساهمينإيجاد اآلليات والقوان
  

 من القانون التجاري على ضرورة أن يحوز أعضاء مجلـس           659المادة  تنص   :  أسهم الضمان  -ب
 619المراقبة أسهم الضمانات الخاصة بتسييرهم وذلك حسب الشروط المنصوص عليها فـي المـادة      

 القانون أن محافظ الحسابات ملزم تحت مسؤوليته بـأن           من هذا  660من القانون نفسه، وتذكر المادة      
 619يشير في تقريره الموجه للجمعية العامة ألي خرق ألحكام المادة السابقة، وحسب نـص المـادة            

 األقـل مـن رأسـمال الـشركة          على %20المذكورة أعاله على مجلس اإلدارة أن يكون مالكا لـ          
لعدد األدنى من األسهم التي يحوزها القائم باإلدارة، وتعتبر         ويتكّـفل القانون األساسي للشركة بتحديد ا     

هذه األسهم ضمانا ألعمالهم لذلك ال يجوز التصرف فيها كما يجب عليهم حيازتها يـوم التعيـين وإالّ              
  .اعتبر صاحبها مستقيال تلقائيا إذا لم تصحح وضعيته خالل الثالثة األشهر الموالية

  

  أ على القوانين األساسية مراقبة التعديالت التي تطر-2
يسهر محافظ الحسابات أثـناء تأدية مهامه على أن التعديالت التـي تحـدث علـى القـوانين                 

وتقتـصر مهمـة   (2) قانونية حتى وإن لم يكن لهذا التعديل أثر مـالي أو محاسـبي،   األساسية للشركة
  :ية تالبذلك في الحاالت الالمحافظ وتحت مسؤوليته على مراقبة نظامية التعديل وعليه إعداد تقرير 

   ). من القانون التجاري700 و 699 و 697 و 689 و 687المواد (الشركة  زيادة رأسمال -
  ). من القانون التجاري713 و 712المادتين (الشركة  تخفيض رأسمال -
  ).من القانون التجاري 16/1مكرر715المادة ( تحويل الشركة -
  ). من القانون التجاري762 إلى 749مواد من ال( هاأو انفصال اندماج الشركة -
  ). من القانون التجاري781 و 780 و 770المواد ( تصفية الشركة -
مـن القـانون    126مكـرر 715و  116مكـرر 715و  8مكـرر 715المواد ( إصدار قيم منقولة     -

  ).التجاري
  

   استدعاء الجمعية العامة-3
 بحضور الجمعيـات العامـة كلمـا        سوىا  ملزمليس  من المتعارف عليه أن محافظ الحسابات       

تستدعى للتداول على أساس تقريره مع احتفاظه بحق التدخل في الجمعيـة المتعلقـة بـأداء مهمتـه،            

                                                                                                
    .230 ، صالمرجع السابقمحمد مصطفى سليمان،   (1)

  
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 118.  
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 إما مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين أو مجلـس          ئها هي أن الهيئة المختصة باستدعا   بالقاعدة  وتقضي  
ط، لكن أورد القانون التجاري حالة يمكـن     المراقبة حسب الحالة وفي بعض الحاالت المساهمين بشرو       

أن يستدعي الجمعية العامة في حال ما إذا أغفلت الهيئة المختصة قانونا ذلـك              لمحافظ الحسابات   فيها  
  .عن إهمال أو عن قصد

 التجاري، لمحافظ الحسابات أن يطلب توضيحات       من القانون  11مكرر715المادة  وحسب نص   
رين عن الوقائع والتصرفات التي تعرقـل اسـتمرارية االسـتغالل           من مجلس اإلدارة أو مجلس المدي     

أثـناء نشاط الشركة، وفي حالة عدم الرد أو كان الرد ناقصا يطلب المحافظ من الرئيس أو مجلـس                   
المديرين استدعاء مجلس اإلدارة أو مجلس المراقبة للمداولة فيما الحظه من وقـائع بحـضوره فـي                 

بقيت عملية االستغالل معرقلة يقوم     و هذه األحكام رغم اتخاذ القرارات       الجلسة، وفي حالة عدم مراعاة    
 يقدمـه ألقـرب    في حالة وجود تهديد محتمل على استمرار االسـتغالل         المحافظ بإعداد تقرير خاص   

جمعية عامة مقبلة أو لجمعية عامة غير عادية، وإذا كانت الحالة مستعجلة لمحافظ الحسابات أن يقوم                
  .ها لتقديم خالصاتهبنفسه باستدعائ

  

    مهمة اإلنذار-4
المهمة جديدة مقارنة بالمهام األخرى حيث لم يعرفها المشرع الفرنسي سـوى فـي            هذهوتعتبر  

 المتعلـق بالوقايـة والتـسوية الوديـة لـصعوبات      01/03/1984 المؤرخ فـي   148-84القانون  
لقانون باإلضافة إلى القـانون رقـم        السابق ذكره، ولقد قام هذا ا      537-66المؤسسات المعدل للقانون    

 بإعطاء الحق بالـشروع فـي إجـراءات اإلنـذار        المعدل له  10/07/1994  المؤرخ في  94-457
  (1)). لجنة المؤسسة(لمحافظي الحسابات ولممثلي العمال 

نتج وجود وقائع أو تصرفات أو ـلمحافظ الحسابات الشروع في إجراءات اإلنذار عندما يست
من  23/1حسب ما تنص عليه المادة عتها تهديد مواصلة نشاط الشركة وذلك إجراءات من طبي

ن والجمعية العامة أو هيئة المداولة المؤهلة بكل نقص يالمسيريعلم « :  السابق ذكره 01-10القانون 
  .»  أو الهيئةاطّلع عليه ومن طبيعته أن يعرقل استمرار استغالل المؤسسة وأشفه تقد يك

بتحديد الحاالت التي يتم فيها البدء في إجراءات اإلنذار بل ترك ذلـك لتقـدير                 المشرع ولم يقم 
نتائج سلبية، الزيـادة    (محافظ الحسابات، فيمكنه ذلك في حالة التدني الخطير للوضعية المالية للشركة            

ن مشاكل في التخزين، خسارة أسواق أو زبائ      (أو لوجود صعوبات في االستغالل      ) ....المذهلة لألعباء   
    (2). ).....مهمين 
  

                                                                                                
(1)  Ph. Merle / op.cit / page 413.  
 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 128.  
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 المؤرخة في جـوان     07ولقد نشرت الشركة الوطنية الفرنسية لمحافظي الحسابات في التعليمة          
 مجموعة من المعايير المقبولة بالنسبة لمحافظ الحسابات للبدء في إجراءات اإلنـذار، وتتمثـل     1988

  :هذه المعايير في 
  

و يتعلق بصفة مباشرة أو غير مباشـرة بالوضـعية          وه :  المعيار المؤسس على الوضعية المالية     -أ
  : المالية والخزينة ومن خاللها مالءة الشركة مثل 

  . وضعية الخزينة سلبية وتزداد سوء كلما دعت الحاجة إلى تحديد أو دفع الديون الحالية-
  . طلب الغير لضمانات-
  . البحث عن موارد مالية مكلفة-
  .لية اختالل في التزويد بالمواد األو-

  

  : ويتعلق بـ :  المعيار المؤسس على االستغالل -ب
  ).نتائج االستغالل سلبية أو غير كافية لتغطية االهتالكات(المقدرة المالية الذاتية سلبية  -
  .خسارة سوق مهمة أو إضعاف طلبات مهمة -
  .اختالل في التزويد بالمواد األولية -

  

  :وتتعلق بـ  :  معايير مختلفة-ج
  . اجتماعية خطيرة ومتكررةصراعات -
  .تبديد وسائل اإلنتاج -
  .تغيير أو تبديل القوانين بأخرى غير صالحة -
  (1). ممكن تعويضهمالهجرة األشخاص المهمين غير  -
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                
(1)  N-E. Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 110-101. 
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   المهام االستثنائية لمحافظ الحسابات:الفرع الثاني 
  

بة حسابات شـركة المـساهمة،   إلى جانب المهمة األساسية لمحافظ الحسابات والمتمثلة في مراق    
يمكن تكليفه بمهام استثـنائية تتطلّب وكالة خاصة تقدمها له الشركة ألن طبيعة هذه المهـام تتطلـب                 
معرفة جيدة بالشركة ونشاطاتها زيادة على أنه من األحسن أن يقوم بهذا العمل شخص على معرفـة                 

الشخص المناسب لهذه المهام طالما أنه      جيدة بالشركة، كل هذه األسباب تجعل محافظ حسابات الشركة          
  . المهني بموجب مهامه العادية فيهاسرملزم باحترام ال

وعلى هذا األساس يمكن تعيين محافظ الحسابات في شركة المساهمة كمحـافظ للحـصص أو               
  .كخبير لألقلية وهو ما سنراه في العناوين التالية

  
  )Commissaires Aux Apports (محافظ الحصص :أوال 

  

كما هو معلوم عددا معينا من الشركاء يقدم كل واحد منهم حصة فـي               تتضمن شركة المساهمة  
رأسمال الشركة حتى يعد شريكا، ويحدث أن يقدم أحد الشركاء حصة عينية قـد تكـون ضـرورية                  

  . تمنح أسهم لهذا المساهم أو المكتتبالحصص العينيةلتكوين رأسمال الشركة وبمقابل هذه 
الحصة في أن يتم تقييمها بأعلى قيمة ممكنة حتى يحصل على أكبـر عـدد مـن     مقدم   ويرغب

بأدنى قيمة ممكنة حتى تدفع أسهما أقل، ومن الممكن         يتم تقييمها   األسهم غير أن الشركة ترغب في أن        
حصول تجاوز من طرف المؤسسين بحيث يقدمون تقـييما مبالغا فيه للحصص العينية المقدمة األمر               

ى تضخيم رأسمال الشركة ما يشكل تهديدا للضمانات المقدمة للمساهمين أو للمكتتبين أو             الذي يؤدي إل  
فادي ما يمكن حدوثه من مشاكل وتجاوزات في هـذا النطـاق    ـ ولت (1)للغير الذي يتعامل مع الشركة،    

  .تلجأ شركة المساهمة إلى تعيين محافظ للحصص
ينية وتقرير محـافظ الحـصص كنتيجـة        وقبل تبيـين طريقة تعيينه وكيفية تقييم الحصص الع       

  .الحصص العينيةللعملية ككل، من المنطق التطرق إلى مفهوم 
  

   الحصص العينيةمفهوم  -1
  منقـوال أم   أم مال أو قيمة دون النقود سواء أكانت عقارا           على أنها كل   الحصص العينية تعرف  

ابلة للتحويل إلى الشركة كالبنايـات،   ماال ماديا أو معنويا، والمهم في األمر هو أن تكون هذه الحصة ق            

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 629. 
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 القـيم المنقولـة   األراضي، العتاد، الديون، األوراق التجارية، المحالت التجارية، براءات االختـراع،    
  (1). ......السلع و

 إلى شركة المساهمة على سبيل التمليك أو على سـبيل اإليجـار،   الحصص العينيةم ي تقد ويمكن
عد البيع الخاصة بنوعية الحصة المقدمة من قواعد التـسليم واإلشـهار            ففي الحالة األولى تخضع لقوا    

  .الة الثانية فتخضع للقواعد المتبعة في اإليجارحوالثمن وانتـقال للملكية، أما في ال
  

  تعيين محافظ الحصص  -2
المؤرخ في  537-66 من قانون الشركات 193في المادة نص المشرع الفرنسي 

مة التجارية هي صاحبة االختصاص في تعيين محافظ حصص واحد على أن المحك 24/07/1966
 01- 10القانون  كما تطرق (2)و الخبراء القضائيين المسجلين،أو أكثر من بين محافظي الحسابات أ

 :  منه13المتعلق بالمهن الثـالث إلى تعـيين محافظ للحصص في شركة المساهمة وذلك في المادة 
، »  ....  التجاريظ الحسابات بصفة محافظي حصص طبقا ألحكام القانونمحافو ....ن أن يعييمكن « 

 من الممكن أن تختلف طريقة تعيينه باختالف طريقة تأسيس شركة المساهمة أو باختالف لكن
  :األوضاع القانونية الواجب تعيينه فيها وهو ما سنحاول التأكد من على النحو اآلتي 

  

حسب مـا تـنص   صص ن محافظ الحفي هذه الحالة يعي:  إلدخارعلنية ل  تأسيس الشركة باللجوء     -أ
 ،ن في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينيـة         يـيع « :التجاري   القانون    من 601/1دة  عليه الما 

 بنـاء    واحد للحصص أو أكثر بقرار قـضائي       ما عدا في حالة وجود أحكام تشريعية خاصة، مندوب        
نافي المنصوص عليهـا فـي المـادة        ـضع هؤالء ألحكام الت   على طلب المؤسسين أو أحدهم، ويـخ     

  .»  أدناه6مكرر715
 لـم يحـدد عـدد محـافظي      نتاجه من هذا النص هو أن المشرع الجزائري       ـإذن ما يمكن است   

الحصص الممكن تعيينهم، كما أنه أعطى سلطة تعيينهم للقضاء بواسطة طلب يقدمـه المؤسـسون أو                
  .التي يخضع لها محافظو الحساباتنفسها ام التنافي حكألأحدهم، ويخضع محافظو الحصص 

  

من القانون   607/1نصت المادة   في هـذه الحالة    :  علنية لإلدخار اللجوء   تأسيس الشركة دون     -ب
ويتم هذا التقـدير بنـاء      . يشتمل القانون األساسي على تقدير الحصص العينية      « : على  السالف الذكر   

  .» ي يعده مندوب الحصص تـحت مسؤوليتهعلى تقرير ملحق بالقانون األساس

                                                                                                
، 1998 -، مطابع روايال، اإلسكندرية 04 الجزء –لتجاري   فوزي محمد سامي، شرح القانون ا(1)

 .30ص 
 

(2)   R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 81. 
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ما يمكن مالحظته في هذا النص أن المشرع لم يحدد طريقة تعيين محافظ الحصص في حالـة                 
، لكن المنطق يقول بأنه يفرض نفس اإلجراءات المتبعة في          خاردإلل ةعلنيتأسيس الشركة دون اللجوء     

  . المؤسسين أو أحدهمالحالة األولى التي توجب تعيينه بقرار قضائي بطلب من 
  

في هذه الحالة يتم تعيين محافظ للحـصص أو أكثـر           :   في حالة زيادة رأسمال شركة المساهمة      -ج
بموجب بقرار قضائي لتقييم الحصص العينية، لكن االختالف هنا يكمن في أن الطلب يقدم من طـرف   

 من القانون التجـاري     707/1تؤكده المادة   وهو ما   ) حسب الحالة (مجلس اإلدارة أو مجلس المديرين      
ن واحد أو أكثر من المنـدوبين       ، فإنه يعي  ....في حالة ما إذا كانت الحصص المقدمة عينية         « : بقولها  

المكلفين بتقدير الحصص العينية بقرار قضائي بناء على طلـب رئـيس مجلـس اإلدارة أو مجلـس                  
  .» ...... المديرين
  

في هذه الحالة ال يتم تعيين محافظ حصص جديد لكن يتم            :ها  في حالة اندماج الشركة أو انفصال      -د
نفصال، وهذا  االستعانة بمحافظ الحصص المعين سلفا في الشركة المعينة بعملية االندماج أو عملية اال            

يــحقق المنـدوبون المكلفـون بتقـدير        « : بقولها   من القانون التجاري     753/1األمر تؤكده المادة    
  .» .....الحصص المقدمة 

المتعلقة بتعيـين   نفسها  حكام التنافي   أل تعيين محافظ الحصص رغم اختالف طريقته        يخضعن  إذ
 القانون السالف الـذكر والتـي سـبق          من 6مكرر715المادة  محافظ الحسابات المنصوص عليها في      

  (1). التطرق إليها في الشروط المتعلقة بتعيين محافظ الحسابات في شركة المساهمة
رس محافظ الحصص مهامه رغم وجـود مـانع مـن الموانـع القانونيـة               وفي حالة ما إذا ما    

 مـن  810ة المنصوص عليها في المادة السالفة الذكر، توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في الماد      
 دج20.000يعاقب بالحبس من شهر إلى ثالثة أشهر وبغرامة من          « : القانون التجاري والمتمثلة في     

د القبول أو االحتفاظ بمهام مندوب       هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تعم      دج أو بإحدى  200.000إلى  
  .» مات أو الموانع القانونيةءلتقدير الحصص المقدمة وهذا بالرغم من عدم المال

  

  الحصص العينية تقييم -3
ـ     وال حتـى الوسـائل   صصلم يوضح المشرع الجزائري وال الفرنسي طريقة عمل محافظ الح

 الحرية في اختيار ما يراه مناسبا من منـاهج          ت له رك لذلك تُ  (2) الحصص العينية،  المستعملة في تقدير  
  .تحت مسؤوليته وله االستعانة بخبير إن تطلّب األمر ذلك إلعادة تقديرهالتقديرها 

                                                                                                
  .39 ص - الفرع األول – المطلب األول – المبحث الثاني –  الفصل األول (1)

  
(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 636. 



 - 83 - 

ومهما يكن فإن محافظ الحصص يسأل حول ما إذا كانت القيمة المقدرة تتطـابق مـع القيمـة                  
  . يسأل حول الطريقة أو المنهج المتبع للوصول إلى النتيجة المرجوةالحقيقية للحصة العينية وال

  

   تقرير محافظ الحصص -4
وفيما يلي سنحاول توضيح األحكـام  (1) يعتبر هذا التقرير الناتج النهائي لمهام محافظ الحصص،

  : القانونية المتعلقة به حسب الحالة 
  

القـانون   من 4-3-601/2ذه الحالة جاء نص المادة في ه: خار د في حالة لجوء الشركة علنية لإل  -أ
 ، الحصص العينية على مـسؤولية منـدوبي الحـصص    قيمةيقع تقدير« : اآلتي التجاري على النحو    

ويوضع التقرير المودع لدى المركز الوطني للسجل التجاري مع القانون األساسي تــحت تـصرف               
  .المكتـتبين بمقر الشركة

 وال يجوز لها أن تخفـض       . التأسيسية أن تفصل في تقدير الحصص العينية       يجب على الجمعية العامة   
  .هذا التقدير إال بإجماع المكتـتبين

وعند عدم الموافقة الصريحة عليه من مقدمي الحصص المشار إليها بالمحضر، تعد الـشركة غيـر                 
  .» مؤسسة

علـق بتقـدير     انتهائه مـن إعـداد تقريـره المت        بمجردومعنى هذا النص أن محافظ الحصص       
يقوم بإيداعه مع القانون األساسي للشركة بالمركز الوطني للسجل التجاري ثم يقـوم              الحصص العينية 

بوضعه بمقر الشركة تحت تصرف المكتتبين في أسهمها، بعد ذلك تقوم الجمعية التأسيسية بالمـصادقة   
جماع مـن طـرف    العينية ويجوز لها تخفيض قيمة هذه الحصص باإل       صمن عدمها على قيمة الحص    

مكتـتبي األسهم، وفي األخير تشترط موافقة مقدمي الحصص العينية على هذا التقرير وال تدخل هذه               
ـالموافقة ضمن إجماع المكتتبين بل هي مستقلة وواجبة وإال عت الشركة غير مؤسسةد.  

  

لى أن القـانون     السابق ذكرها ع   607المادة  تنص  : خار  دلإلعلنية  في حالة عدم لجوء الشركة       -ب
األساسي يكون مشتمال على تقرير محافظ الحصص المتعلق بتقدير الحصص العينية، وكما هو الحال              

 يوضع تحـت     ثم  تحت مسؤولية محافظ الحصص    حرر فإن التقرير ي   علنية لإلدخار عند لجوء الشركة    
 وبعـد   .....ساسي  قع المساهمون القانون األ   يو«  : 608نص عليه المادة    ـتصرف المساهمين مثلما ت   

  .» .....وضع التقرير المشار إليه في المادة السابقة تـحت تصرف المساهمين 
  

في هذه الحالة يقدم محافظ الحصص تقريره ثمانية أيـام قبـل            :  في حالة زيادة رأسمال الشركة       -ج
 التقريـر   عادية ويضعه تحت تصرف المساهمين، وإذا تمت الموافقة على        الانعقاد الجمعية العامة غير     

                                                                                                
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 80. 
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المتعلق بتقييم الحصص العينية تتحقق الزيادة في رأس المال، وفي حالة تخفيض تقييم الحصة يجـب                
أن تكون المصادقة صريحة وإالّ كانت الزيادة في رأسمال الشركة غير محققة وفق ما نـصت عليـه                

  .  من القانون التجاري4-3-701/2مادة ال
  

في هذه الحالة يقدم محافظ الحصص تقريره الخاص الذي         : ا  ه في حالة اندماج الشركة أو انفصال      -د
يبـين فيه أن مبلغ رأس المال الصافي الذي قدمته الشركات المدمجة يعادل على األقل قيمة الزيـادة                 
في رأسمال الشركة المدمجة أو مبلغ رأسمال الشركة الجديدة الناجمة عن عملية االنـدماج، وينطبـق            

:  القانون التجاري بــقولها      من 753مادة   االنفصال وهذا ما تنـص عليه ال      هذا األمر نفسه في حالة    
يـحقق المندوبون المكلفون بتقدير الحصص المقدمة خصوصا بأن مبلغ رأس المال الصافي الـذي              « 

مـال   قدمته الشركات المدمجة يعادل على األقل مبلغ زيادة رأس مال الشركة المدمجة أو مبلـغ رأس     
  .الناتـجة عن اإلدماجالشركة الجديدة 

  .» مال الشركات المستفيدة من االنفصال ويـجري نفس هذا التحقيق بالنسبة لرأس
  

إذن على محافظ الحصص تقدير الحصص العينية تحت مسؤوليته، إذ ال يجوز لـه أن يعطـي                
ـ  4-807 قيمتها الحقيقية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة           الحصة قيمة أكبر من    ن  م

دج 20.000يـعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامـة مـن            « : القانون التجاري بقولها    
  ................: فقط و بإحدى هاتين العقوبتين دج، أ200.000إلى 

  .»  حصة عينية أعلى من قيمتها الحقيقية-  غشا– األشخاص الذين منحوا -4
 قيمـة  الحـصص العينيـة  افر نية الغش في إعطاء    بة يجب تو  وبالتالي لتعتبر هذه الجنحة مرتكَ    

  .أعلى من قيمتها الحقيقية
  

  )Expert de Minorité (محافظ األقلية: ثـانيـا 
  

 الجديـد   01-10الملغى أم في القانون      08-91ن  ، سواء في القانو   لم ينص المشرع الجزائري   
 لكـن   ا فيها شركة المـساهمة     الشركات بم  أم في القانون التجاري، على خبير األقلية في أي نوع من          

وعلى (1) ،537-66 من قانون الشركات 226على عكس ذلك نص عليه المشرع الفرنسي في المادة 
  .ى القانون الفرنسي دون الجزائريهذا األساس سيتم دراسة األحكام المتعلقة بخبير األقلية بناء عل

  

                                                                                                
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 213. 
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نت من أجـل المناقـشة      و التي كُ  ولقد ظهرت فكرة خبير األقلية في القانون الفرنسي في اللجنة         
حيث اقترح بعـض البرلمـانيين أثــناء المناقـشة أن            (1)،24/07/1966 والتصويت على قانون  

 المساهمين الذين يشكّلون أقلية طلب تعيين محافظ خـاص بهـم يمـارس وظائفـه رفقـة                  باستطاعة
خـدم  ي أنـه  هذا االقتراحعلى لكن ما يالحظ المحافظين اآلخرين الذين تم تعيينهم في الجمعية العامة،   

  .األقلية وليس األغلبية
ه المناقشة هو حق األقلية في رد محافظ الحسابات وفـق شـروط             ذما كرسه القانون إثر ه    كل  

وحق طلب تعيين خبير يكلف بتقديم تقرير حول عدة عمليات متعلقـة بالتـسيير              ) 225المادة  (معينة  
ت هذه األحكام إمكانية للمساهمين الذين يشكّلون أقــلية       ، ولقد أعط  )226المادة  (بتوفر شروط معينة    

 فـي صـحة األرقـام      مفي الشركة إذا شككوا في عملية أو أكثر تمارسها الشركة سواء في صحتها أ             
المقدمة أن يلجؤوا إلى القضاء قصد تعيين خبير ليحقق لهم في مدى صحة وقانونية األعمال التي تقوم                 

ي مـسير ه الخبرة في الحد من اآلثار الضارة لتسيير سيء فـي فـصل   بها الشركة، وتظهر فعالية هذ   
الشركة بالكشف في الوقت المناسب عن األخطاء واألخطار التي تهـدد وجـود الـشركة، وبـإعالم                 
مساهمي الشركة في الحين من أجل اتخاذ اإلجراءات السريعة ضد المتسببين وعند االقتـضاء إلغـاء               

  .التصرفات الضارة بالشركة
 يتم تعيـين خبيـر      ، السالف الذكر  537-66 من قانون الشركات الفرنسي      226سب المادة   وح

األقلية بطلب من مساهم أو أكثر يمثلون على األقل العشر في رأسمال الـشركة، حيـث أن محكمـة                   
النقض الفرنسية رفضت طلب مجموعة من المساهمين لتعيين خبير للقيام بتقييم مجموعة من العمليات              

أخرى ألنهم ال يمثلون على األقل عشر رأسمال الشركة فـي قرارهـا الـصادر بتـاريخ                 مع شركة   
10/12/1973. (2)    

 علنيـة لإلدخـار  ركات التـي تلجـأ   كما يمكن للجنة عمليات البورصة ولجنة المؤسسة في الش   
لقيـام  الوزير العمومي طلب تعيين محافظ لألقلية يقدم أمام رئيس المحكمة التجارية لتعيين خبيـر ل               و

 وال يمكن أن يطلب من الخبير القيام بتقيـيم          ،)226/1المادة  (بالتسيير  بتقييم عملية أو عمليات متعلقة      
عمليات كثيرة بل يجب أن ينصب عمله على تقديم تقرير حول عملية أو عدة عمليات متعلقة بالتـسيير   

  .فقط
قلية سلطة التعيين من عدمـه،     م أمامه طلب تعيين خبير األ     دـولرئيس المحكمة التجارية الذي قُ    

فيقوم بإصدار قرار يعين فيه الخبير في حالة الموافقة على الطلب ويحدد فيه المهمة المنوط بها هـذا                  

                                                                                                
(1) Ripert & R. Roblot / Traité de Droit Commercial – tome 01 / Librairie Générale de Droit 
et de  Jurisprudence / Paris – 1980 / page 887. 
 
(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 851. 
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قد يجعلها على عـاتق الـشركة أو علـى     التي  الخبير والسلطات التي يتمتع بها كما يقرر قيمة أتعابه          
    (1)). 537-66 لفرنسي الشركات ا من قانون226المادة (الطلب عاتق مقدم 

ف بها في حدود مهمتـه والـسلطات التـي          لّـويقوم خبير األقلية بالتحقق من العمليات التي كُ       
بيـنها قرار تعيينه، فهو يستطيع القيام بتحرياته والتـفتيشات المتعلقة بتقيـيم العمليـة أو العمليـات                

لمستندات التـي لهـا عالقـة بالعمليـات         ف بها كما له الحق في طلب اإلطالّع على الوثائق وا          المكلّ
الـفواتير ومختلف القرارات المتخذة بمناسبة هاته العمليات، وبصفة عامة فهو يستطيع           والمراسالت  و

      (2). اإلطالّع على أية وثيقة يراها مالئمة وضرورية إلعداد مهامه
     وبعد أن يقوم الخبير بكافة التحر  جهه إلى مقدم الطلب     تقريرا خاصا بالع   يات الالزمة يعدملية يو 

محافظ الحسابات وحسب الحالة إلى مجلس المديرين       وإلى  لجنة المؤسسة   وإلى   الوزير العمومي    وإلى
إلـى لجنـة عمليـات       علنيـة لإلدخـار   أو مجلس اإلدارة ومجلس المراقبة وفي الشركات التي تلجأ          

         ه محافظ الحسابات الذي يقدمه بدوره      البورصة، ويجب أن يلحق هذا التقرير الخاص بالتقرير الذي يعد
 مـن   226/3المـادة   (ع عليه   قدم للمساهمين لإلطالّ  يالمقبلة ويلقى اإلشهار نفسه، كما      للجمعية العامة   

   (3)). 537-66قانون الشركات الفرنسي 
  

حول ما أسفرت عنه مهامه مـن        محافظ الحسابات تقريرا      يعد ،ما رأينا في هذا المبحث    إذن مثل 
بالتالي من الالزم إعطاؤه ما يستحقه من االهتمام من خالل القيام بدراسة عامة له في المبحـث   و نتائج
  .الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 861. 

 
(2)  Ph. Merle / op.cit / page 424. 
 
(3)  J. Hémard & F.Terré & P. Mabilat / op.cit / page 862.  
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   الثـانيالمبحث
  

  اباتـاحلسرير مـحافظ ـتق

  
  

وسيلة لتوصيل رسـالة مكتوبـة يرسـلها         المنتج النهائي لعملية المراقبة       باعتباره  التقرير تبريع
من أجل ذلـك    و ،حاب المصلحة في الشركة باعتبارهم مستقبلي هذه الرسالة       محافظ الحسابات إلى أص   

 علىيوجد طلب من مستقبلي التقرير على محتواه من المعلومات ويرتكز هذا المحتوى بصفة أساسية                
            صل إليه من نتائج بخصوص محصلة فحصه لـدفاتر    التأكيد الذي يقدمه محافظ الحسابات بشأن ما تو

  .اباتها وميزانيتها وكذا معرفة أصولها وخصومهاالشركة ومراجعة حس

  
  

  األول بطلالم
  

  احلساباتإعداد تقرير مـحافظ 
  
  

  التنظيمىوأحالنا إلقريره ـلم يضع المشرع نموذجا خاصا في إعداد محافظ الحسابات لت
نص على ما ـت حيثالجديد  المتعلق بالمهن الثالث 01- 10 من القانون 25/2بموجب نص المادة 

وإلى األطراف  إلى الجمعية العامةوأشكال وآجال إرسال التقارير تحدد معايير التقرير «  : يلي
  .» المعنية عن طريق التنظيم

لكن على الرغم من ذلك سنحاول الخروج بعناصر وإرشادات قد تشكل النواة األساسية لنموذج 
  . وجود خالف بشأنهقتدى به في حالمـوحد يكون مصدرا لجميع مستخدميه ويكون مصدرا يـ

وعلى هذا األساس سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول فيهما الشكل العام لتقرير 
  .محافظ الحسابات من خالل ذكر ما يجب مراعاته من عناصر ومتطلبات عند إعداده
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   ما يجب مراعاته في تقرير محافظ الحسابات:الفرع األول 
  

اده لتقريره على معايير وعناصر تجعله يؤثر بـشكل إيجـابي           يعتمد محافظ الحسابات عند إعد    
على رأي أصحاب المصلحة فيه نظرا لألهمية التي يحتلها، ولذلك سندرس في هـذا الفـرع بعـض                  

  .النقاط وباألخص أهمية التقرير والمعايير التي يعتمد عليها عند إعداده
  

     أهمية تقرير محافظ الحسابات: أوال 
مية خاصة لكل األطراف المهتمة بخدمة مراجعة القوائم الماليـة للمـشروع            لتقرير المحافظ أه  

وهم محافظ الحسابات نفسه والمتعاملين في سوق المال وإدارة المشروع والمنظمات المهنيـة وذلـك               
  : على النحو اآلتي 

  

   أهمية التقرير لمحافظ الحسابات -1
تج النهائي لعملية المراقبة وأداة لتوصـيل       طالما أن محافظ الحسابات ينظر للتقرير على أنه المن        

 دليـل أو    باعتبارهرأيه الفني على القوائم المالية مجال المراقبة فإن هذا التقرير يمثل له أهمية خاصة               
 ه فـي المقـام األول للمـساهمين   ج يومؤشر على إنجازه للتكليف بمراجعة حسابات الشركة، وبما أنه     

هو بذلك وسيلة لتوصيل رأيه ألصـحاب المـصلحة فـي الـشركة             إلشباع طلبهم على هذه الخدمة ف     
أحــد  وعرضه  لالستفادة من ردود أفعالهم نحوه لتطويره إن أمكن، ويعتبر نجاحه في إعداد التقرير              
الجـودة الكــلية    المؤشرات الهامة على أدائه للمرحلة األخيرة بـجودة عالية ما سيؤثر إيجابا على             

 مطلوبة مهنيا واقـتصاديا في ظل المنافسة الموجـودة فـي مجـال              وهي خاصية  لعمـلية المراجعة 
  (1). مهنته

  

   الشركة أهمية التقرير إلدارة -2
 تهتم إدارة الشركة كثيـرا بهـذا   ،إضافة إلى األهمية التي يمثلها التقرير لمحافظ الحسابات نفسه    
 ومؤشـر علـى مـدى التزامهـا         التقرير ألنه دليل على وفائها بمسؤولياتها عند إعداد القوائم المالية         

بالمبادئ المحاسبية، وبما أنه وسيلة إلضفاء صدق وانتظـام حـسابات الـشركة فـإن رأي محـافظ               
الحسابات، خاصة الرأي النظيف، دليل على أنها لم ترتكب تحريفا متعمدا في القوائم المالية وهو بذلك                

 بالتشريعات والقوانين ولم تقم بأيـة  يطمئن أصحاب المصلحة في الشركة وخاصة المالّك بأنها تلتـزم   
  .تصرفات غير قانونية

   
  

                                                                                                
(1)

   .164عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص   
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  التقرير للمتعاملين في سوق المال أهمية -3
 ويعتمد معظم هذه القـرارات      لقراراتمن الثابت أن المتعاملين في سوق المال هم من متخذي ا          

رير محافظ الحسابات   على المعلومات المحاسبية المنشورة من خالل القوائم المالية للمشروع، ويمثل تق          
أهمية خاصة لهم ألنه بما يحمله من رأي فني يعتبر مستندا أساسيا فـي عديـد القـرارات لهـؤالء                    
المستخدمين، ومن أمثلة هذه القرارات قرار منح القروض من طرف البنوك للشركة، قرار الـسماسرة      

ثمار من عدمـه فـي األوراق       في بيع وشراء األوراق المالية للشركة، قرار المستثمر المحتمل باالست         
 الخ، كما أن تقرير محافظ الحسابات به ما يطمئـنهم إلـى مـدى التــزام إدارة                 .....المالية للشركة   

  .الشركة بالتشريعات السارية خاصة االقتصادية منها ولذلك تأثير مباشر على قراراتهم
  

   أهمية التقرير للمنظمات المهنية-4
لمعنية أساسا بالعمل المستمر وتتابع مدى التزام المحافظ المنتمي         لكي تطمئن المنظمات المهنية ا    

ولحسم ما قد يطرأ من مشاكل خاصة بالممارسة في مجال إعداد            هإعداد التقرير وعرض  إليها بمعايير   
بتطوير المهنة حرصا منها على ضمان استمرار تحقيق         ، فهي تهتم  وتوصيله محافظ الحسابات لتقريره  

يما يتعلق بتوصيل رأي محافظ الحسابات ألصحاب المصلحة في الـشركة خاصـة             التقرير ألهدافه ف  
المساهمين، وبالتالي يمكنها تحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلصدار إرشادات جديدة لتطـوير التقريـر       

  (1).  وبذلك يتسنى لها متابعة مدى حرص أعضائها على جودة عملية المراجعةامن عدمه
  

  ر محافظ الحسابات معايير تقري:ثـانيـا 
  

  :أربعة معايير تتمثل في  تحكم إعداد محافظ الحسابات لتقريره
  

   معيار صدق القوائم المالية -1
 أمرا يضمن صـدقها   وعرضها  يعتبر التزام اإلدارة بالمبادئ المحاسبية في إعداد القوائم المالية          
 مت غير متعمـدة أي أخطـاء أ       بمعنى أنها ستكون خالية من التحريفات الجوهرية سواء كانت تحريفا         

كمعيار لصدق القوائم المالية وعليه أن يشير في          األمر يتخذه محافظ الحسابات    ذامتعمدة أي غش، وه   
  .تقريره إلى أنه قد تم عرضها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة قبوال عاما

  

   معيار الثبات في تطبيق المبادئ المحاسبية-2
األعـراف  والمبـادئ   (المبادئ المحاسبية بمعناهـا الواسـع       تطبيق   الثبات في    بذلكالمقصود  و

والفروض والمعتقدات المحاسبية، السياسة المحاسبية وطرق تطبيق المبادئ المحاسـبية والتـشريعات           
في السنة الجارية المبادئ المحاسبية التي طبقتها في          بمعنى أنه على إدارة الشركة أن تطبق       )والقوانين

                                                                                                
(1)

   .166 نصر علي، المرجع السابق، ص عبد الوهاب   
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السنة السابقة، وينظر محافظ الحسابات للثبات على أنه القاعدة وفـي الحـاالت االستثــنائية تجـب           
  .اإلشارة في التقرير إلى الظروف التي لم تراعي فيها اإلدارة الثبات في تطبيقها

  

   معيار كفاية اإلفصاح -3
 من محافظ الحسابات أن يفترض كفاية اإلفصاح في القوائم المالية مـا لـم               يتطلب هذا المعيار  

كون هذه القوائم شاملة، مقـنّنة وغيـر مقــنّنة،    تر هو إلى غير ذلك، وكفاية اإلفصاح معناها أن          ِشي
مالئمة بدرجة معقولة ومقبولة لكن في حال ما إذا رأى المحافظ أن هناك قـصورا فـي كــم هـذا           

  (1). فسوف يشير إليه في تقريرهوعه أو محتواه أو ناإلفصاح 
  

   معيار وحدة الرأي -4
ـ             ي محايـد علـى   يتطلب هذا المعيار من محافظ الحسابات أن يتضمن تقريره إما إبداء رأي فن

 تأكيد بأنه لن يستطيع إبداء مثل هذا الرأي وأثر ذلك، وفي حالة عـدم إبـداء                 إما و القوائم المالية ككل  
  . يوضح أسباب ذلكنأالرأي يجب عليه 

  

     التقرير لمقومات االتصال الفعال استيفاء : ثـالـثا 
تقرير محافظ الحسابات يكون لألن المراقبة عملية متكاملة لالتصال اإلنساني فمن المفترض أن 

 التي يوصلها، )رأيه الفني حول الحسابات(خالل الرسالة من ودوافعهم تأثير في سلوك مستخدميه 
  :توفي هذا التقرير مقومات االتصال الفعـال من خالل مراعاته ما يلي ويمكن أن يس

  

   العراقيل  مختلفب علىلّـتغال -1
فاق أطراف ـوتتمثل هذه العراقيل بصفة عامة في الضوضاء أو إتالف الرسالة أو عدم ات

البحث ابات هم، وفي هذه الحالة على محافظ الحساتسلوكواالتصال على رموزه ولغته وتباين آرائهم 
لمعلومات اإلضافية لب على مثل هذه العراقيل من خالل تقديمه للتغلّوتطبيقها اآلليات المالئمة عن 

 ال يلغي التقرير النمطي المختصر  بماالمزيد من المعلوماتل لمن يريد وـ تقرير مطعلى شكل
  (2). تهم ومدى استيعابهمواستعمال لغة يفهمها مستخدمو التقرير والقيام بإيضاحات تتماشى مع ثـقاف

  

  ة مستخدمي التقرير في االتجاه المرغوب استمال -2
يجب على محافظ الحسابات أن يدعم الدور السلوكي لمحتوى التقرير في اتجاه إيجابي من 
خالل االستجابة آلراء وتعليقات مستخدمي التقرير في حدود المعايير المهنية، تحديث لغة ومحتوى 

                                                                                                
(1)

   .168عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
  

(2)
   .201عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
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 تأخير تقديم التقرير لمستخدميه أهم التطورات في بيئة الممارسة المهنية، عدمالتقرير ليواكب 
  . استكشاف آرائهم في تقريره ورد فعلهم نحوهو

  

  بةمسبصائبة و قرارات اتخاذ -3
في حقيقة األمر فإن محافظ الحسابات عندما يتخذ قرارا بتحديد نوع التقرير الذي سيصدره 

فإنه يقوم بعملية محددة تنطوي على إصدار حكم واتخاذ قرار مهني على متضمنا رأيه الفني المحايد 
ضوء ظروف معينة، ومهما اختلف رأي المحافظ عليه أن يقوم بالدفاع عن اختياراته وتسبـيب 

  .   نفسههوقراراته حتى تحوز المصداقية التي يأملها جميع مستخدمي التقرير بمن فيهم 
  

     ك مستخدميه أثير التقرير في سلوت :رابعـا 
ال السابق ذكرها يكون له تأثير ما إن يحوز تقرير محافظ الحسابات على مقومات االتصال الفع

مباشر على سلوك مستخدميه مهما كانت صفتهم، من ذلك يمكن تعداد أهم سبل تدعيم هذا الدور 
  : وأهمها 
  

   مالءمة التقرير لمتغيرات بيئة الممارسة المهنية -1
لمتغيرات بيئة الممارسة ومحتواه  محافظ الحسابات على مالءمة لغة التقرير يجب أن يحرص

المهنية خاصة المتغيرات االقتصادية والتشريعية ذات البعد المالي، ورغم وجود معايير مراجعة دولية 
 مرنة وتتماشى مع نيمكن االسترشاد بها، إال أن معايير التقرير ولغته ومحتوياته يجب أن تكو

  . بيئة الممارسة لكل دولة على حدةمتغيرات
 

   تقديم التقرير في الوقت المناسب -2
ـّا كان نوع الرأي الفني الذي يوصله التقرير فإنه يحمل رسالة لها محتوى معلوماتي يؤثر  أي

 خاصة المتعاملين في سوق األوراق ،في سلوك مستخدمي التقرير، ومن المرغوب من وجهة نظرهم
  .هم التقرير في أقرب فرصة ممكنة أن يقـدم ل،المالية

وعادة ما يؤثر تأخير التقرير سلبا على سلوك مستخدميه ألنهم يبررون التأخير بأسباب كثيرة 
المهنية، الوضع المالي السيئ ته  تأخر محافظ الحسابات في إنهاء أعمال المراجعة، نقص كفاءمنها

 تمال وجود تحريف في القوائم الماليةللمشروع، ضعف هيكل الرقابة الداخلية لدى المشروع، اح
  (1). احتمال أن يكون رأي محافظ الحسابات متحفظا أو معاكساو

                                                                                                
(1)

  .200عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
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وحسب القانون الفرنسي يرفع التقرير العام لمحافظ الحسابات إلى الجمعية العامة للمساهمين 
ة أن يقدم  وفي مقابل ذلك يجب على مجلس اإلدار(1)خمسة عشر يوما على األقل قبل موعد انعقادها،

مما يتيح حسابات الشركة بعد قفلها إلى المحافظ قبل شهر على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
لمحافظ الحسابات إعداد تقريره خالل مدة خمسة عشر يوما إذا ما انعقدت الجمعية العامة في آجالها 

ن محافظ الحسابات يقوم بمراجعة القانونية، ورغم أن هذه المدة تبدو قصيرة إال أنها كافية نظرا أل
، كما أن مدراء الشركة يحرصون على تقديم الدفاتر اباتها وحسهاومستنداتالشركة دورية لدفاتر 

  .والمستندات المحاسبية إلى محافظ الحسابات بوقت كاف قبل انعقاد الحمعية العامة للمساهمين
  

خالل مدة ستة أشهر من تنعقد دية أما المشرع المصري فقد نص على أن الجمعية العامة العا
انتهاء السنة المالية للشركة إال أنه لم ينص على حد أدنى تتعين مراعاته لتقديم تقرير محافظ 

 منها 218الحسابات قبل انعقاد هذه الجمعية، لكن تم النص في الالئحة التنفيذية وبالضبط في المادة 
ي صحيفتين يوميتين قبل تاريخ انعقاد الجمعية على وجوب نـشر تقرير محافظ الحسابات بالكامل ف

العامة المقررة بعشرين يوما على األقل، وذكرت الفقرة الثانية من نفس المادة على أنه يجوز االكتفاء 
بإرسال نسخة من الميزانية وحساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس اإلدارة والنص الكامل لتقرير 

 طريق البريد الموصى عليه قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة محافظ الحسابات إلى كل مساهم عن
للمساهمين بعشرين يوما على األقل متى كان قانون الشركة األساسي يسمح بذلك، كما أوجبت المادة 

 من الالئحة التنفيذية على مجلس اإلدارة أن يضع حساب األرباح والخسائر وتقرير مجلس 189
ابات خالل الشهرين السابقين النعقاد الجمعية العامة، وبالتالي اإلدارة تحت تصرف محافظ الحس

(2). يستخلص أن لمحافظ الحسابات في مصر مدة أربعين يوما على األقل لصياغة تقريره
  

  

  تهوسمع خبرة محافظ الحسابات -3
لما كان محافظ الحسابات ذو خبرة مهنية كلما كان أكثر كفاءة في صياغة رأيه الفني ـك
أكثر قدرة على الدفاع عن رأيه الذي كان في توقيت مناسب ووعرضه وفي إعداد التقرير المحايد 

تضمنه تقريره، ومن الثابت أن السمعة المهنية لمحافظ الحسابات أو للمكتب في المقام األول لها تأثير 
اق إيجابي على ثـقة مستخدمي التقرير فيما يتضمنه من رأي فني خاصة المتعاملين في سوق األور

  (3). المالية
  

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 799.  
 

(2)
 .191د قاسم، المرجع السابق، ص علي سي   

  
(3)

 .200عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
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   المتطلبات المهنية إلعداد التقرير:الفرع الثاني 
  

مثلما هو مذكور أعاله، لم يضع المشرع نموذجا خاصا في إعداد محافظ الحسابات لتــقريره               
،  المتعلق بالمهن الثالث الجديـد     01-10 من القانون    25/2نظيم بموجب نص المادة     ـوأحالنا إلى الت  
مـن أجـل   محافظ الحسابات إليها  يحتاج  التي   عنا من إعطاء مجموعة المتطلبات    ال يمن لكن هذا األمر    

ضة لهـذه األداة المهمـة فـي        ري إرساء الخطوط الع   سواء أكان عاما أم خاصا، بهدف      ،إعداد تقريره 
 وفي جميع الشركات والهيئـات      في شركة المساهمة على وجه الخصوص     محافظ   ال يؤديهاالتي   مهامال

  :، وتتمثل هذه المتطلبات فيما يلي مهامه على وجه العمومالتي يمارس فيها 
  

   عناصر التقرير :أوال 
  

 راءالمديوجه تقرير محافظ الحسابات عادة إلى المساهمين أو أصحاب الحصص أو الشركاء أو              
الجمعيـة العامـة،     التي تمت مراجعة قوائمها بناء على تكليـف       لشركة  اإدارة  أو إلى أعضاء مجلس     

ختلف التشريعات لم تنص على العناصر الواجب توافرها في تقرير محافظ الحـسابات إال              ورغم أن م  
 قانون الشركات المصري، وتتمثل هذه العناصر        من 106من نص المادة    أنه يمكن استخالص أغلبها     

  :فيما يلي 
  

  عنوان التقرير  -1
التقارير التي قد تـصدر     لتمييزه عن   "  تقرير محافظ الحسابات  "يجب أن يعنون التقرير بعبارة        

عن آخرين مثل مديري الشركة أو مجلس اإلدارة أو المحافظين اآلخـرين الـذين يتطلـب عملهـم                  
  .االلتـزام بمتطلّبات السلوك المهني التي يلتزم بها محافظ الحسابات

  

   تاريخ التقرير -2
يـة المراجعـة   رغم أنه من المفروض أن يؤرخ تقرير محافظ الحسابات بتاريخ يوم اكتمال عمل  

 وعرضـه علـى      الـشركة  تهامحافظ هي إصدار تقرير عن القوائم المالية التي أعد        الإال أن مسؤولية    
    خ التقرير بتاريخ سابق على توقيع أو اعتماد اإلدارة للقوائم، وداللة تاريخ            اإلدارة ولذلك يجب أال يؤر

االعتبار األحداث التي من شـأنها أن  أن محافظ الحسابات قد أخذ بعين بالتقرير أنه يوضح لمستخدميه  
   (1). تؤثر على القوائم المالية حتى ولو كانت تالية لتاريخ نهاية السنة المالية

تحديد مسؤولية المحافظ عن مراجعة العمليات التـي تمـت      هو  والهدف من تحديد التاريخ بدقة      
  . بين تاريخ الميزانية وتاريخ التقرير

  

                                                                                                
(1)

  .171عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
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   توقيع محافظ الحسابات-3
 جب على محافظ الحسابات الذي يقوم بمراقبة حسابات الشركة أن يقوم بتوقيع التقرير باسـمه              ي

التوقيع مقرونا برقم سجل محـافظي الحـسابات        هذا   ويجب أن يكون     (1) استخدام األختام  لعدم جواز 
، وفي حالة ما إذا كان محافظ الحسابات يمارس في مكتب فإن التوقيع يكون مـن طـرف                  الخاص به 

له الموكل بذلك ومن طرف المحافظ الذي قام بإعداده، وفي حالة تعدد محافظي الحـسابات يجـب        ممث
  (2). إمضاء التقرير من طرفهم كافة دون استثـناء

 

   عناصر أخرى–4
باإلضافة إلى كافة العناصر السابق ذكرها على محافظ الحـسابات أن يراعـي فـي تقريـره                 

  :العناصر اآلتية 
  .   اسم الشركة-  
  .   بيان الجهة المقدم إليها التقرير–  
  .  تحديد الفترة الزمنية التي يتناولها التقرير أي تحديد فترة المراجعة–  
  ذكر ما بذله المحافظ من عناية عند تـنفيذ مهامه وأن يشير صراحة أنه قـد راعـى األصـول        –  

  .االمهنية المعمول بها أو األسباب والظروف التي دعته للخروج عنه
  

    التقرير مضمون  :ثـانيـا 
  

 من قانون الشركات المـصري      106 من قانون الشركات االنجليزي والمادة       237المادة  نصت  
  :على العناصر التي يجب أن يغطيها هذا التقرير وهي عموما العناصر التالية 

ـ    - ى أحـسن   ما إذا كان قد حصل على المعلومات واإليضاحات التي يرى ضرورتها ألداء مهامه عل
  .وجه

  . ما إذا كان من رأيه أن الشركة تمسك حسابات منتظمة أي أنها مطابقة لمختلف القوانين-
  . الميزانية وحساب األرباح والخسائر موضوع التقرير متفقة مع الحسابات والملّخصات ما إذا كانت-
تام السنة المالية ومـا      ما إذا كانت الميزانية تعبر بوضوح عن المركز المالي الحقيقي للشركة في خ             -

رباح الشركة أو خسائرها فـي الـسنة   أل الوجه الصحيح نإذا كان حساب األرباح والخسائر يعبـر ع    
  .المالية المنتهية

 ما إذا كان الجرد قد أجري وفقا لألصول وإثبات ما جـد من تعديالت في طريقة الجرد التـي تـم           -
  .ناك تعديلاتباعها في السنة المالية السابقة إن كان ه

                                                                                                
(1)

  .205علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
  

(2)  A. Mikol / op.cit / page 165.  
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 ما إذا وقعت أثناء السنة المالية مخالفات ألحكام نظام الشركة أو ألحكام القانون على وجه يؤثر في                  -
  .نشاط الشركة ومركزها المالي

: ولقد ثار التساؤل حول المخالفات التي تم تداركها قبل عرض الميزانية على الجمعية العامـة                
   الحسابات أم ال ؟هل يتم ذكرها في التقرير العام لمحافظ

ذهب البعض إلى أن تصحيح المخالفة ال يمنع محافظ الحسابات من اإلشارة إليها فـي تقريـره               
وعليه أن يخطر الجمعية العامة بها، وذهب البعض اآلخر وهو االتجاه السائد فـي فرنـسا إلـى أن                   

  (1).لحساباتالمخالفة بعد تداركها لم تعد ذات موضوع فال حاجة لذكرها في تقرير محافظ ا
وفي هذه الحالة يمكن القول أنه على محافظ الحسابات أن يخطر الجمعية العامة للمساهمين بكل               
ما وقع من مخالفات أثناء السنة المالية حتى تلك التي تم تداركها طالما أنها من شأنها التـأثير علـى                     

 هذه المخالفـات قائمـة عنـد    نشاط الشركة أو مركزها المالي على أن يبـين في تقريره ما إذا كانت          
  . إعداد الميزانية أم أنها ليست كذلك

  

  جزاء تخلف التقرير: ثـالثـا 
  

بما أن المشرع ألزم محافظ الحسابات بتقديم تقرير عام إلى الجمعية العامة للمـساهمين وكـذا                
ات يجـب أن    التي ينص عليها القانون، وبما أن تقرير محافظ الحساب        بتقديم تقارير خاصة في الحاالت      

 على أن تقريـر  537-66يرد في أشكال معينة فقد استـقر القضاء الفرنسي في ظل قانون الشركات   
  د منعدما إذا كان ناقصا ال يتضمن كافة البيانات التي نص عليها القانون أو جـاء                محافظ الحسابات يع

 يكونوا على بيـنة    في عبارات غامضة ال توضح للمساهمين كل عناصر الموضوع الذي تناوله حتى           
ه وذلك حتى   وعدأمحافظ أو محافظي الحسابات الذين      ال بتوقيع   امن أمرهم، أو كان هذا التقرير ممهور      

 تخلف تقرير محافظ الحـسابات بـشأن       تتحقق الغاية من وراء تقديم هذا التقرير، كما قضى أيضا بأن          
ذا التقرير يترتب عليـه بطـالن قـرار    االتفاقات التي تمت بين الشركة وأحد مديريها أو عدم كفاية ه     

الجمعية العامة بشأن الموافقة على هذه االتفاقات، ويفترض في هذا الشأن أن تكـون البيانـات التـي                  
  .أغفلها المحافظ جوهرية تحول بين المساهمين ومعرفة كافة عناصر الموضوع الذي تناوله التقرير

لمساهمين خالل المدة المحددة قانونا قبـل       إذا لم يضع محافظ الحسابات تقريره تحت تصرف ا        و
انعقاد الجمعية العامة فإن الحكم ببطالن قرارات الجمعية العامة الصادرة بناء عليـه يكـون جوازيـا           

ـ حيث تبـين لها أن عدم مراعاة الميعاد القانوني ألحق ضررا بالمساهمين      إذا   للمحكمة لهـم  ح تَـلم ي
  (2). سد تصويتهم في الجمعية  العامةالوقت الكافي لإلطالّع عليه مما أف

                                                                                                
(1)

  .194علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
  

(2)
  .225 -224لي سيد قاسم، المرجع السابق، ص ع   
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 على أنه يقع باطال     159-81 من قانون الشركات المصري      76نصت المادة   أما في مصر فقد     
 أو الالئحة أو النظـام األساسـي        كل قرار يصدر من الجمعية العامة في كل حالة يتطلب فيها القانون           

  .راعاة هذا اإلجراءصدر دون م محافظ الحساباتلللشركة صدوره بناء على تقرير 
وبالتالي يترتب على عدم تقديم تقرير محافظ الحسابات أو على عـدم نـشره فـي صـحيفتين                 
يوميتين قبل تاريخ المقرر النعقاد الجمعية العامة عشرين يوما على األقل أو على عـدم تـالوة هـذا         

 الجمعية العامة أو إذا     التقرير في الجمعية العامة، أو على تخلّف محافظ الحسابات عن حضور اجتماع           
كان التقرير مرفوعا من محافظ لم يتم تعيينه وفقا لألوضاع و الشروط التي نص عليها القانون أو إذا                  

ـ                 ن كان التقرير لم يشتمل على كل العناصر المحددة قانونا أو القانون األساسي للشركة، إذن يترتب ع
لمسائل المتعلقة بموضوع التقرير وإن كان ال       كل ما سبق ذكره بطالن قرارات الجمعية العامة بشأن ا         

ـّر إذن من دعوة الجمعية العامـة                  يجوز االحتجاج بهذ البطالن في مواجهة الغير حسن النية، فال مف
للمساهمين لالنعقاد مرة أخرى لمناقشة الموضوع من جديد لتتخذ قراراتها بناء على تقرير مقدم مـن                

  (1). نصوص عليها قانوناطرف محافظ الحسابات وفقا للشروط الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                
(1)

  .226علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
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  الثـاني بطلالم
  

  احلسابات تقرير مـحافظ أنواع
  
  

بعد االنتهاء من المهام الموكلة إليه يقدم محافظ الحسابات تقريره للجمعية العامة للمساهمين 
السؤال وبموجب حتمية ووجوب تالوة هذا التقرير أمامها يتبادر إلى ذهننا بنوعيها حسب الحالة، 

  هل يجب على محافظ الحسابات الحضور إلى الجمعية العامة للمساهمين ؟: التالي 
المشرع الجزائري في هذه النقطة عكس المشرع الفرنسي الذي ال يجبر محافظ الحسابات ذهب 

 من القانون 36نص في المادة  و(1) رغم وجوب استدعائهعلى حضور الجمعيات العامة للمساهمين 
الجمعيات لعق بالمهن الثالث الجديد على أن محافظ الحسابات مجبر على حضور  المت10-01

تستدعى للتداول على التي  العامةمالحظ أن اإللزام ليس مطلقا ويخص فقط الجمعيات ال، لكن العامة
  .مع إعطائه الحق بالتدخل فيها تقريره

أن لجمعية العامة أو ألشغال االحسابات محافظ   حضوراألفضل من هبين هذا وذاك نرى أنو
من طرف المساهمين ألن  يقوم بتعييـن بديل عنه قصد اإلجابة على األسئلة التي سيتم طرحها عليه

  (2). وانتظامها هذه اإلجابة من شأنها الموافقة أو عدم الموافقة على صدق الحسابات
  

 بحـسب طبيعـة      للجمعية العامة للمـساهمين    ويتحدد نوع التقرير الذي يقدمه محافظ الحسابات      
ويميز القضاء في فرنسا بين مهمتين أساسيتين لمحافظ الحسابات األولى رقابيـة            المهام التي يقوم بها،     

بمناسبتها تقاريره الخاصةويقدم عند تنفيذها تقريره العام والثانية إعالمية ويعد .  
  
  
  
  
  

                                                                                                
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 57.  
 
(2)  A. Mikol / op.cit / page 166.  
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   التقـرير العـام:رع األول ـالف
  

رير العام إلى الجمعية العامة التي تنعقد سنويا العتماد ميزانية          يلتزم محافظ الحسابات بتقديم التق    
الشركة وحساب األرباح والخسائر فهو بمثابة المحصلة النهائية للعناية التي بذلها أثنـاء أداء مهامـه،              

 على ما يصل إليه محافظ الحسابات بشأن تقديم أدلة اإلثبات التي جمعها من خـالل إجـراءات                  بناءو
ساسية فسوف يصل إلى حكم مهني فيما يتعلق بصدق مزاعم اإلدارة في القـوائم الماليـة،            المراقبة األ 

  .بعد ذلك يستطيع أن يحدد مدى صدق القوائم المالية ككل في التعبير عن المركز المالي للشركة
وسوف يحدد محافظ الحسابات بعد ذلك رأيه الفني المحايد على القوائم المالية مجال المراجعـة               

حدد محتوى تقريره في ضوء هذا الرأي، ولرأي محافظ الحسابات أهمية قصوى ألنه لـيس رأيـا    ثم ي 
عاديا وإنما هو رأي يصدر عن متخصص محترف له ما يكفي من التأهيل العلمي والخبـرة العمليـة                  

ا  وأمام محافظ الحسابات ثالثة بـدائل يتـضمنه        (1)يتخذ من مراقبة الحسابات مهنة معتادة له،      لوالفنية  
   :تكون سواء بـالتقرير إلبداء رأيه في حسابات الشركة و

  .بدون تقديم تحفظيشهد على عدم صحة الحسابات وانتظامها  -
  .مع تقديم تحفظ أو عدة تحفظاتيشهد على عدم صحة الحسابات وانتظامها  -
  (2).  وانتظامهاالحساباتيشهد على عدم صحة  -

  :ير العام لمحافظ الحسابات ثالثة أنواع وهي ومن خالل ما سلف يمكن القول بأن التقر
  

  غير متحفظ أو التقرير النظيف التقرير برأي :أوال 
  

عندما يفحص محافظ الحسابات دفاتر الشركة ومستنداتها ويراجع ميزانيتها ويتحقق من أصولها            
سنة المالية  وخصومها ويجد بأنها تعبـر بوضوح عن حقيقة مركزها المالي وعن نتائج عملياتها في ال             

المنتهية ويتأكد من عدم وجود مخالفات ألحكام القانون أو للقانون األساسي للشركة فإنه يصدر تقريرا               
محافظ الحسابات أن يعد تقريـرا بـرأي غيـر          نظيفا يبدي فيه رضاه عن ما توصل إليه من نتائج ول          

  : متحفظ إذا تحققت خمسة شروط مجتمعة وهي 
  .سابات منتظمة إذا كانت الشركة تمسك ح–
 إذا كانت ميزانية الشركة تعبـر بوضوح عن حقيقة مركزها المالي وأن حساب األرباح والخـسائر          –

  . يعبـر عن نتائج نشاط الشركة خالل السنة المالية المنتهية

                                                                                                
(1)

  .199علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
 

(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 57.  
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 إذا كانت البيانات التي جاءت في تقرير مجلس اإلدارة متفقة مع ما هو ثابت فـي دفـاتر الـشركة                –
  (1). هاومستندات

  . إذا تم الجرد وفق األصول المعمول بها–
 إذا استوفى محافظ الحسابات كل جوانب التكليف أي أن يكون مؤهال ومدربا، مـستقال ومحايـدا،                 –

وبذل العناية المهنية الكافية، باإلضافة إلى ذلك عليه أن يكون قد قام بـالتخطيط ألعمـال المراجعـة                  
 مدى إمكانية االعتماد على هيكل الرقابة الداخلية والحـصول علـى    واإلشراف على المساعدين، تقييم   

(2). األدلة الكافية والمالئمة
   

  
 مـن المرسـوم     193 و 537-66 من قانون الشركات الفرنـسي       228المادتين  وحسب نص   

الحسابات فقرتين مسبوقتين بمقدمة     التقرير العام لمحافظ      يتضمن 23/03/1967الفرنسي المؤرخ في    
  :حو التالي على الن
  

    الـمقدمـة-1
في المقدمة يذّكر محافظ الحسابات بطريقة تعيينه واسم الشركة محل المراقبة وسنة المراقبـة،              
إضافة إلى هذا يقوم  بتقديم الفقرتين اللتان يشملهما التقرير كما يشير بأن الحسابات السنوية مرفقة مع                 

 وسـنة   قوائم المالية التـي تمـت مراجعتهـا       اليجب أن تتضمن إشارة واضحة لكل من        و (3)التقرير،
 الحسابات عن مراجعـة     المراجعة ومسؤولية اإلدارة عن إعداد القوائم المالية وأخيرا مسؤولية محافظ         

بأن الحسابات السنوية موقوفـة مـن طـرف الهيئـة           باإلضافة إلى ذلك    عليه أن ينوه    و هذه القوائم، 
  (4). االمختصة وبأن له الحق في إبداء رأيه حوله

  

   المراقبة والمعلومات الخاصة فقرة -2
  :تنقسم الفقرة الثانية من التقرير وهي فقرة المراقبة والمعلومات الخاصة إلى ثالثة أجزاء 

كمـا  (تتـخــللها مالحظـات     نتائج وخاتمة المهام التي قام بها المحافظ         يتضمن : األول الجزء -أ
دة بــحوزة   كيد علـى أن المعلومـات الموجــو       كما تـشمل التأ  ) يـمكن عدم وجود مـالحظات   

 كما يتضمن   (5)المساهمين تطابق المعلومات الموجودة لدى إدارة الشركة حول المركز المالي للشركة،          
                                                                                                

(1)
  .200علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    

 
(2)

  .180عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
  

(3)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 56. 
 
(4)  A. Mikol / op.cit / page 105. 
 
(5)  A. Mikol / op.cit / page 106. 
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أيضا المالحظات المتعلقة بالمراقبة الخاصة المنصوص عليها قانونـا خاصـة مراقبـة المعلومـات               
  .لملفات التي تقدم لهمالممنوحة للمساهمين في تقرير التسيير أو في ا

يتضمن حاالت عدم االنتظام وعدم الدقة والمخالفات التي لم يكن لها أثـر علـى                : الثاني الجزء -ب
  .اباتسالح
المتعلقة بعمليات المـشاركة   تلك  يتضمن المعلومات المنصوص عليها قانونا وهي        : الثالث الجزء -ج

 المالية، كما يذكر هويـة أصـحاب الحـصص      في رأس المال وفي المراقبة التي تحصل خالل السنة        
اآلخرين في رأس المال، وأخيرا يذكر التصرفات التي تقع تطبيقـا للتـشريع الخـاص بالمـشاركات           

  . المماثلة
  

  فقرة الرأي  -3
وفي هذا الصدد عليه أن      وتتضمن اإلشارة إلى رأي محافظ الحسابات على القوائم المالية ككل،         

كما عليه أن يـذّكر بأهـداف        (2)امه على المقاييس والمعايير المعمول بها،     يؤكد بأنه قد اعتمد في مه     
وباألخص بأن األعمال التي قام بها تمثل قاعدة كافية له إلبداء رأيه حول الحـسابات               وطبيعتها  مهامه  

  .المالية السنوية
ـ              ه وتوجد بعض الحاالت يرى فيها محافظ الحسابات ضرورة تعديل تقريره بإضافة فقرة لتوجي

ن يؤثر على القوائم المالية ورد تفصيال ضمن اإليـضاحات المتممـة             ألمر معي  هأو لفت انتباه  القارئ  
للقوائم المالية للشركة، ونظرا ألن إضافة هذه الفقرة ال يؤثر على رأيه فتضاف بعد فقرة الـرأي مـع         

  .اإلشارة إلى حقيقة أن رأي محافظ الحسابات ال يعتبر متحفظا في هذا الخصوص
  

ولقد اشترط المشرع المصري أن يتم االحتفاظ بتقرير محافظ الحسابات في مركز إدارة الشركة              
لمدة ثالث سنوات مالية التالية لتاريخ الجمعية العامة التي اعتمدته ويكون التقرير خالل هـذه المـدة                 

 مـن   301والمـادة    159-81 من قانون الشركات المصري      159المادة  (المساهمين  تحت تصرف   
  (2)). نفيذيةـالئحته الت

  

 يوجب المشرع الفرنسي إيداع نسخة من تقرير محافظ الحسابات ونـسخة            ،وفضال عن كل هذا   
من حسابات الشركة خالل شهر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لها لدى كتابة المحكمة التجارية التي                

  (3). يقع في دائرتها مركز إدارة الشركة
  

                                                                                                
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 57.  
 

(2)
 .207علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    

  
(3)  A. Mikol / op.cit / page 166. 
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  ي متحفظالتقرير برأ :ثـانيـا 
    

يكـون  على إبداء رأي غير متحفظ بحيث       في حاالت معينة    قد ال يكون محافظ الحسابات قادرا       
هـذه الحـاالت    تعد   و ،مقتنعا بأن القوائم المالية ككل صادقة ماعدا أثر هذه الحاالت والظروف عليها           

 فـي الحاضـر     عبارة عن ظروف يرى محافظ الحسابات أن لها تأثيرا جوهريا على القوائم الماليـة             
متـى   : والمستقبل، وطالما قرر محافظ الحسابات إبداء رأي متحفظ فالسؤال الذي يطرح نفسه هـو               

  يبدي محافظ الحسابات رأيا متحفظا ؟
  :  يبدي محافظ الحسابات رأيا متحفظا في الحاالت التالية 

  

   حالة وجود قيد على نطاق عمل محافظ الحسابات -1
كة قيدا على نطاق عمل محافظ الحسابات كعدم تمكينه من مالحظة           يمكن أن تفرض إدارة الشر    

الجرد الفعلي للمخزون أو عدم السماح له بطلب مصادقات من العمالء أو عدم تمكينه مـن اإلطـالّع          
  .على السجالت والدفاتر المحاسـبية بالقدر الكافي

بالقيام بالمراجعة متأخرا   ويمكن أن تفرض الظروف وليس اإلدارة مثل هذا القيد كأن يتم تكليفه             
  .فلم يستطع مالحظة الجرد الفعلي للمخزون أو طلب مصادقات من العمالء

  

   حالة الخالف مع اإلدارة حول السياسات المحاسبية-2
في حالة اختالف محافظ الحسابات مع اإلدارة حول بعض األمور مثل مدى قبـول الـسياسات                

 عليه أن يحكم على مدى أهمية هـذه االختالفـات بالنـسبة             المحاسبية التي اتبعتها أو طرق تطبيقها،     
 على حكمه هذا يمكن أن يبدي رأيا متحفظا أو رأيا معاكسا،            بناء و يرها على القوائم المالية للشركة    لتأث

      ل محتوى التقرير بما يالئـم الـتحفظ   فإذا قرر حسب حكمه المهني أن يبدي رأيا متحفظا فعليه أن يعد
  .في الرأي

  

   الخالف مع اإلدارة حول اإلفصاح حالة-3
في حالة اختالف محافظ الحسابات مع اإلدارة حول سياسة الـشركة فيهـا يتعلـق باإلفـصاح             

ـ          ورأى أنـه ال يــستدعي إبـداء رأي          االرسمي أو اإلفصاحات المتممة وكان اإلفصاح غيـر كافي
  (1). رأيا متحفظا فقطفي هذه الحالة معاكس، فسوف يبدي 

 

  رىـاالت أخـ ح-4
   :التاليةيمكن لمحافظ الحسابات أن يبدي رأيا متحفظا إذا كان أمام حالة من الحاالت 

  . إذا الحظ بأن بعض عناصر الميزانية ال تعبـر بصورة صحيحة عن مضمونها-
                                                                                                

(1)
  .192عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص    
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  . إذا الحظ بأن بعض دفاتر الشركة غير منتظمة-
  .ر إذا الحظ بأن بعض القيود غير واضحة في حساب األرباح والخسائ-
 إذا الحظ وجود اختالف بين بعض البيانات التي وردت في تقرير مجلس اإلدارة وبين ما هو ثابت                  -

  .في دفاتر الشركة
  (1).  إذا الحظ وقوع مخالفات ألحكام للقانون األساسي للشركة أو للتشريع المعمول به-
لتقاليد المحاسبية، كمـا     في حالة عدم توافق عنصر اقتصادي أو قانوني في الحسابات السنوية مع ا             -

  (2). يمكن أن يكون عدم التوافق بسبب نقص في المعلومات الموجودة في المالحق
كيف يتصرف محافظ الحسابات في حالة  : والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هو 

  ؟ التحفظ في الرأي
  : كالتالي إذا قرر محافظ الحسابات أن يبدي رأيا متحفظا فإن محتوى التقرير سيكون 

فقرة النطاق، فقرة :  يغدو التقرير متكونا من ثالث فقرات مسبوقة بمقدمة وهي بالترتيب -
  .توضيحية، فقرة الرأي المتحفظ

واآلثار المحتملـة علـى القـوائم      تتضمن الفقرة التوضيحية شرحا مركزا وواضحا ألسباب التحفظ     -
ذه الفقرة إشارة إلى مناقشة تفصيلية جـاءت بهـا          المالية متى كان ذلك ممكنا، كما يمكن أن تتضمن ه         

  .اإلدارة في اإليضاحات المتممة للقوائم المالية
فيما عدا تأثير األمر الذي تعلق به الـتحفظ فـإن القـوائم    " التالية تبدأ فقرة الرأي المتحفظ بالعبارة   -

  .م التحفظ هي في حالة عد، وتظل باقي فقرة الرأي كما "............المالية لشركة 
    

   التقرير برأي سلبي:ـا ثـالث
  

 مأ  يتضمن رأيا معاكساالسلبي سواء أكان سندرس تقرير محافظ الحسابات العنوانفي هذا 
  .ناعا عن إبداء الرأيـمتا

  

   التقرير برأي معاكس -1
 بمعنى يبدي محافظ الحسابات رأيا عكسيا فقط إذا اعتقد أن القوائم المالية محرفة أو مضلّلة كلية              

المحافظ يبدي  أنها ال تعبر بوضوح عن المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية، ولكي              
ووصل لقـناعة بعـدم     رأيا معاكسا يجب أن يكون قد قام بأداء أعمال المراجعة وأكمل عملية التحقق            

س من المالئم إبداء رأي متحفظ      تماشي القوائم المالية مع معايير المحاسبة المعمول بها وحسب رأيه لي          
  .فقط

                                                                                                
(1)

     .200علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
(2)  A. Mikol / op.cit / page 106.  
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ورغم أن الممارسة المهنية توضح أن التقرير برأي عكسي حالة ناذرة لما لها من آثار سـلبية                 
على الشركة خاصة إذا كانت مقيدة في البورصة، إال أننا سوف نعرض الظروف التـي تـستدعي أن        

  :ه الحالة على النحو التالي يبدي محافظ الحسابات رأيا عكسيا وكيف يتصرف مهنيا في هذ
  

يبدي محافظ الحسابات رأيا عكسيا في الحـاالت   : متى يعد محافظ الحسابات تقريرا برأي معاكس     –أ
  :التالية 

 إذا كان الخالف بينه وبين اإلدارة بشأن السياسات المحاسبية المختارة أو طرق تطبيقهـا أو مـدى                  -
  .المالية بحيث يرى أن الرأي المتحفظ غير مناسبكفاية اإلفصاح كبيرا ومؤثرا على القوائم 

   (1).  مضللة ألن التحريف فيها كان جوهريااأنهب إذا خلص من مراجعته للقوائم المالية -
 محدوديـة   ة وخيمة وهي سواء عـدم الموافقـة أم        بطريق في حال ما إذا ظهرت أحد هذه األسباب        -

  (2).  وجود شكوكالمعلومات أم
  

إذا قرر محافظ الحـسابات      :  لمحافظ الحسابات في حالة التقرير برأي معاكس       التصرف المهني  -ب
حسب حكمه المهني أن التحريفات في القوائم المالية جوهرية بالقدر الذي يجعل الرأي المتحفظ غيـر                
مالئم فسوف يبدي رأيا عكسيا، وفي هذه الحالة يكون تصرفه المهني فيمـا يتعلـق بـشكل التقريـر                 

وشـكله  خالفه مـع اإلدارة      يضيف فقرة توضيحية سابقة لفقرة الرأي يشرح فيها أسباب        بأن  ومحتواه  
  (3). وأثر ذلك على القوائم المالية

  

   التقرير مع االمتناع عن إبداء الرأي-2
طبقا لألصول المعمول بها مهنيا، يمتنع محافظ الحسابات عن إبداء الرأي إذا لم يؤدي عملية 

  .أو إصداره ا يمكنه من تكوين رأي فني محايد على القوائم الماليةالمراجعة بدرجة كافية بم
وبمعنى آخر يجب أن يعبر محافظ الحسابات عن االمتناع عن إبداء الرأي عندما يكون األثر 
المحتمل للقيد على نطاق المراجعة هاما وعاما للدرجة التي يجد نفسه فيها غير قادر على الحصول 

 غير قادر على إبداء رأي فني محايد على القوائم المالية، بالتالي فهوومالئمة وعلى أدلة إثبات كافية 
  ؟  متى يـمتنع محافظ الحسابات عن إبداء الرأي: لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة هـو 

  :يحق لمحافظ الحسابات االمتناع عن إبداء الرأي في الحاالت التالية 

                                                                                                
  .194 نصر علي، المرجع السابق، ص عبد الوهاب    (1)

  
(2)  A. Mikol / op.cit / page 106.  
 

   .194عبد الوهاب نصر علي، المرجع السابق، ص     (3)
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لى نطاق عمله كأن تشترط عليه عـدم أداء إجـراءات معينـة يراهـا                إذا فرضت اإلدارة قيودا ع     –
ضرورية، فإن كانت المراجعة ألول مرة واعتقد أن هذا القيد سيقوده إلى االمتناع عن إبـداء الـرأي                  
فعادة لن يقبل مثل هذا التكليف، أما إذا كانت القيود مفروضة عليه على غير ما جـرت عليـه اإلدارة    

  .ابقة فسوف يمتنع عن إبداء الرأي طالما أن التحفظ غير مالئم أو ال يكفيمعه في السنوات الس
  ).العميل( إذا فقد محافظ الحسابات استقالله في عالقته مع الشركة –
  . أنه غير قادر على تقييم استمرارية المشروع،حسب حكمه المهني،  إذا رأى محافظ الحسابات–
  

  اصـرير الخـ التق:اني ـرع الثـلفا
  

فة إلى التقرير العام بنوعيه اإليجابي والسلبي يمكن لمحافظ الحـسابات العمـل بـالتقرير               إضا
الخاص كلما كان على الجمعية العامة اتخاذ قرار ذو أهمية كبيرة، ويقال أنه خاص ألنه يتعلق بعملية                 

تقريـر  خاصة من جهة ويجب إذا قـدم للجمعية العامة العادية السنوية أن يحرر بصفة مميزة عـن ال         
  (1). العام من جهة أخرى

ويقصد بالتقارير الخاصة تلك التقارير التي يلتزم محافظ الحسابات قانونا بتقديمها في مناسـبات             
خاصة حددها المشرع، فمصدر التزامه هو القانون مباشرة وال يحتاج إذن إلى تكليف خاص من قبـل          

ـ      إدارة الشركة للقيام بها وإنما هي جزء ال يتجزأ من مهم           م المـشرع   ته الرقابية لدى الشركة كما رس
  .معالمها

وتسمى هذه التقارير بالخاصة لتمييزها عن التقارير العامة ألنها ال تتعلق بكل جوانـب نـشاط                
م بصفة مستقلة عن التقرير العـام      قدـالشركة وإنما تتعلق بأمور محددة نص عليها القانون، كما أنها تُ          

 بشأنها وحتى ال تختفي في زحمة الموضوعات التي يتضمنها التقريـر            دعنظرا ألهمية المسائل التي تُ    
  (2). العام

  

   الحاالت التي يرفع بشأنها تقرير خاص:أوال 
  

  : وهي محافظ تقريرا خاصاال الحاالت التي يقدم فيها 25 في المادة 01-10القانون تضمن 
  .المنظمةفاقات ـحول االتخاص  تقرير -1
  .أعلى خمس تعويضاتاصيل تف تقرير خاص حول -2
  .تقرير خاص حول االمتيازات الخاصة الممنوحة للمستخدمين -3

                                                                                                
(1)   S.F. Zaraoui / op.cit / page 180. 
 

(2)
  .208علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
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والنتيجة حسب السهم أو حسب الحـصة     سنوات الخمس األخيرة    ال تقرير خاص حول تطور نتيجة       -4
  .االجتماعية

  .إجراءات الرقابة الداخلية تقرير خاص حول -5
  .على استمرار االستغالل تقرير خاص في حالة مالحظة تهديد محتمل -6

إعداد تقريـر    الحاالت التي تستوجب   بعض 537-66الفرنسي  وبدوره تضمن قانون الشركات     
  :وهي خاص 

 تقرير حول مشروع تعديل أشكال وطرق التقييم المستعملة إلعداد حساب االستغالل العام، حساب              -1
  ).المذكورن  من القانو341/2المادة (األرباح والخسائر، وأخيرا الميزانية 

 تقرير حول مشروع إلغاء حق األفضلية للمساهمين في عملية االكتتاب عند زيـادة رأس المـال                 -2
  ).المذكور من القانون 186/1المادة (
 مـن القـانون     195/1المـادة   (  تقرير حول مشروع اكتتاب سندات قابلة للتحول إلـى أسـهم              - 3

  ).المذكور
  مـن القـانون    201/1المـادة   (أسـهم   مقابـل   ل  ابلة للتباد  مشروع اكتتاب سندات ق     تقرير حول  -4

  ).المذكور
 208/1المـادة   (مشروع منح اختيارات تمنح الحق في إجراء اكتتاب خاص باألسهم            تقرير حول    -5

  ).من القانون السابق ذكره
من القانون الـسابق     10/1-208المادة  ( تقرير حول مشروع اكتتاب أسهم لصالح أجراء الشركة          -6

  ).هذكر
   ).من القانون السابق ذكره 215/2المادة ( تقرير حول مشروع تخفيض رأس المال -7
 من المرسـوم المـؤرخ فـي    01المادة (مدرجة في البورصة   الغير   تقرير حول مجموع األسهم      -8

  ). الباب الخاص بالقيم العقارية05/04/1965
 23/01/1929 من قـانون     08المادة  (تقرير حول مشروع تحويل حصص المؤسسين إلى أسهم          -9

538-66ل بالقانون الباب الخاص بالقيم العقارية والمعد.(  
 مـن المرسـوم المـؤرخ فـي         06/2المـادة   (حصص المؤسسين    تقرير حول مشروع شراء      -10
  ). الباب الخاص بالقيم العقارية06/06/1967
  ).237/1المادة (تقرير حول مشروع تحويل شكل الشركة  -11
  ).382-377المادة (ل مشروع اندماج كلي أو جزئي للشركة  تقرير حو-12
  (1)). 387المادة (حول مشروع نقل جزء من أصول الشركة إلى شركة أخرى  تقرير -13

  

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 806-807. 
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   الجهة التي يرفع إليها التقرير الخاص:ا ـانيـث
  

خـر  محافظ الحسابات الخاصة إلى الجمعية العامة العادية ويرفع البعض اآل          رفع بعض تقارير  تُ
إلى الجمعية العامة غير العادية، وفيما يلي سنـشير إلى أهم الحاالت التي يجب أن يقدم فيها محـافظ                  

  :الحسابات تقاريرا خاصة إلى الجمعية العامة بنوعيها 
  

  الجمعية العامة العادية للمساهمين  -1
العادية تقـاريرا  لعل أهم الحاالت التي يجب على محافظ الحسابات أن يرفع إلى الجمعية العامة           

  :عنها هي 
  

 في العقود التي    : االتفاقات التي تبرم بين الشركة وأحد مؤسسيها أو أحد أعضاء مجلس إداراتها              -أ
تبرم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها تكون مناقشة شروط هذا العقد بين المدير لحساب نفسه                

الشركة للخطر، ذلك ألن المدير قد يراعـي        وبينه ذاته بوصفه ممثال للشركة مما قد يعرض مصلحة          
مصلحته على حساب الشركة التي يمثلها في حين أن واجبه يملي عليه أن يراعي مـصالح الـشركة                  

  (1). والمحافظة عليها
      ة بمصالح الشركة في كل األحوال لذلك وضع المشرع نظاما          بـيد أن هذه العقود ال تكون ضار

فرالحماية الكافية لمصالح الشركة، فقام بحظر بعـض العقـود          ليوقانونيا خاصا بمثل هذه التصرفات      
بصفة نهائية كأن تقوم الشركة بمنح قرض نقدي من أي نوع ألحد أعـضاء مجلـس إدراتهـا أو أن                    

، وبالمقابل  )159-81 من قانون الشركات المصري      96المادة  (تضمن قرضا يعقده أحدهم مع الغير       
تند في جوهرها إلى موافقة الجمعية العامة على ضـوء تقريـر            أجاز البعض اآلخر بشروط معينة تس     

  .يقدمه محافظ الحسابات
وعلى محافظ الحسابات عند إعداده لتقريره أن يحدد أطراف هـذه التـصرفات وموضـوعها               
وشروطها ومواعيد السداد والضمانات وكافة البيانات األخرى التي من شـأنها أن تـساعد الجمعيـة                

يها واتخاذ القرار المناسب، كما يجب أن يضع محافظ الحسابات هـذا التقريـر              العامة على تكوين رأ   
  . تحت تصرف المساهمين خمسة أيام على األقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة للشركة

 مبـدأ عامـا     537-66 من قانون الـشركات      103في المادة   أما المشرع الفرنسي فقد وضع      
برم بين الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها فأخضعها          يسري بالنسبة لكل التصرفات التي ت     

 المعني في التصويت عليه، كما أخـضعها  أوال لترخيص يصدر من مجلس اإلدارة وال يشارك العضو     

                                                                                                
(1)

  .210علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
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       رفع إليها من محافظ الحـسابات يتـضمن كافـة          لتصديق الجمعية العامة للشركة على ضوء تقرير ي
(1). ا من اتخاذ قرارها بوضوحكنهالعناصر التي من شأنها أن تم  

والهدف من هذا التقرير ضمان شفافية التصرفات االجتماعية المبرمة بطريقة مباشرة أو غيـر              
خاصـة فئـة    –ي الشركة احتراما لمبدأ المساواة بين المساهمين من خالل إعالمهم           مسيرمباشرة مع   
 أخرى للتحذير من إمكانية حـصول  من جهة و بهذا النوع من التصرفات، هذا من جهة،         -األقلية منهم 

  . إبرام هذه التصرفات لمصلحتهم الشخصيةبين المسيرتعسف من طرف 
وال يجب على محافظ الحسابات أن يعطي رأيه حول هذه التصرفات ألن ذلك من اختـصاص                

عنـد إعـداد    يجوز لـه    و (2)،ينالمسيرالمساهمين الذين يحق لهم فضال عن ذلك طلب تفسيرات من           
ين ما يراه ضروريا في سبيل إيصال معلومات كافية للمـساهمين، وفـي             المسيره أن يطلب من     تقرير

  . حالة عدم إخطار محافظ الحسابات بهذه لتصرفات يدون ذلك في تقريره الذي يرفعه للجمعية العامة
ة  إخطار محافظ  الحسابات بهذه االتفاقات قبل إبرامها بمد         دارةويقع على عاتق رئيس مجلس اإل     

شهر كامل على أن يودع تقريره في المقر االجتماعي للشركة خمسة عشر يوما قبـل تـاريخ انعقـاد       
(3). لدى كتابة المحكمة التجاريةنفسه  واجبا إيداع التقرير الجمعية العامة العادية للمساهمين، وال يعد

  
  

تاج شـركة المـساهمة     تعتبر السندات من أهم وسائل التمويل الخارجي فقد تح         :  إصدار السندات  -ب
إلى أموال لتمويل المزيد من االستثمارات أو لمواجهة ظروف طارئة، وقد ال يرغب الـشركاء فـي                 
زيادة رأس المال ألن ذلك قد يترتب عليه إصدار أسهم جديدة مما يعني زيادة عدد المساهمين الجـدد                  

رقابة والتوجيه إلى فريق آخـر      الذين سيشاركونهم في األرباح، أو قد ينشأ عن ذلك انـتقال لسلطة ال           
    ل إذا ما فقد الفريق األول األغلبية التي يحظى بها لمصلحة فريق من المساهمين الجدد، ولـذلك تفـض

الشركة االقتراض من البنوك أو اللجوء إلى الجمهور مباشرة للحصول على مبـالغ كبيـرة وآلجـال               
التداول بالطرق التجارية ويمثل كل سند      طويلة عن طريق إصدار سندات تطرح لالكتتاب العام وتقبل          

  .منها دينا بمبلغ من النقود
وال يجوز إصدار السندات إال بقرار الجمعية العامة العادية للشركة بناء على اقتـراح مجلـس                

  : حافظ الحسابات يوضح فيه ما يلي ماإلدارة يكون مرفقا بتقرير من طرف 
  .دتها الجمعية العامة قيمة أصول الشركة وفقا آلخر ميزانية اعتم-
  .  مقدار القيمة اإلجمالية لإلصدار-
  . الشروط الخاصة بعملية االكتتاب في السندات-

                                                                                                
(1)

  .213علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
  

(2)  A. Mikol / op.cit / page 111. 
 
(3)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 59-60.  



 - 108 - 

  .الضمانات والتأمينات المقررة لحاملي السندات -
 الخاصة بهـذا    ويضع محافظ الحسابات في تقريره أمام الجمعية العامة للمساهمين كافة البيانات          

  .اتخاذ قرارها بوضوح على ضوء هذا التقرير ية العامة للجمعستطيعاإلصدار حتى ت
  

 الشركة على مـدفوعات تحـت تـسميات         يحصل مدراء  :  الشركة اء المبالغ المدفوعة إلى مدر    -ج
 فـي ثـالث     1947 من قانون الشركات االنجليـزي الـصادر سـنة           196لمادة  مختلفة حصرتها ا  

  : مجموعات
 مقابل عملهم لدى الشركة أو لدى أحد فروعها، وتضم هذه         اءروتشمل كل ما يتلقاه المد     : المرتبات  ●  

المجموعة الرواتب والعموالت وبدالت حضور الجلسات والتعويضات والتأمينات والمزايـا العيــنية    
  .األخرى

  .ا المتقاعدينلمدرائهوتشمل المبالغ التي تدفعها الشركة وفروعها  : المعاشات  ●
  . بسبب فقدانهم لوظائفهم في الشركةمدراءويضات المستحقة للوتضم التع : تعويضات البطالة  ●

ويتعين إثبات جميع هذه المبالغ كلها في ملحق خاص بحساب األرباح والخسائر، وعلى محافظ               
الحسابات متى الحظ أن هذه المبالغ ال تظهر بوضوح في حساب األرباح والخـسائر أو مالحقـه أن                  

يسيء هؤالء األشخاص استخدام السلطات المخـولة لهم بحكـم         يثبت ذلك في تقريره ألنه يخشى أن        
يسمح هذا اإلجراء لكـل مـن يهمـه األمـر             الشركة بتحقيق منافع شخصية بحتة، إذن      مراكزهم في 

  (1). باإلطالّع على حقيقة المبالغ التي يحصلون عليها والتي تعتبر جزءا مقتطعا من أرباح الشركة
  

  ة الجمعية العامة غير العادي-2
لعل الدور الرئيسي والوحيد الذي تلعبه الجمعية العامة غير العادية يتمثـل فـي اختـصاصها                

، ومن ثم فـإن     )537-66 من قانون الشركات الفرنسي      135المادة  (بتعديل النظام األساسي للشركة     
  : من ذلك  االختصاص الوحيد وتقارير محافظ الحسابات المرفوعة إليها تتعلق بهذا

  

ت تتم وفق شـروط،  اقد تحتاج الشركة إلى زيادة رأسمالها لكن هذه العملي :  مال الشركة أسزيادة ر  -أ
  (2): ومن بين هذه الشروط أن يقدم محافظ الحسابات عدة تقارير تتمثل في 

 بشأن سـير أعمـال   دارة تقرير عن مدى صحة البيانات المحاسبية التي وردت في تقرير مجلس اإل    -
  .لية التي قدم فيها االقتراح بالزيادةالشركة خالل السنة الما

                                                                                                
  .215علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص     (1)

 
  .217المرجع السابق، ص علي سيد قاسم،     (2)
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 للمحافظة على حقوق قدامى المساهمين عند إصدار أسهم جديدة إذ يترتب على اإلصـدار الجديـد                 -
انخفاض القيمة الحقيقية ألسهمهم وارتفاع قيمة األسهم الجديدة بغير وجه حق، فيتعـين حينئـذ علـى            

  :محافظ الحسابات إعداد تقارير في ثالث حاالت 
 فـي  معند تقرير بعض المزايا لألسهم القائمة قبل الزيادة سواء فـي التـصويت أ         : الحالة األولى   ●

 للجمعية العامة غير    بإمكان في فائض التصفية وفقا لما ينص عليه نظام الشركة األساسي،            ماألرباح أ 
تي تدعو إلى منح هـذه      ذ هذا القرار بناء على اقتراح مجلس اإلدارة يبـين فيه األسباب ال           اتخا العادية

االمتيازات وهنا يتعين على محافظ الحسابات أن يقدم بدوره تقريرا عن مدى جدية هذه األسباب التـي     
  . تبرر منح االمتيازات لألسهم القائمة قبل الزيادة

لتحقيق التوازن بين المساهمين القدامى والمساهمين الجدد وتعويض ما نقص مـن             : الحالة الثانية   ●
ق األسهم القائمة قبل الزيادة يقرر نظام الشركة األساسي عادة للمساهمين القدامى حق أولوية فـي      حقو

االكتتاب في أسهم زيادة رأس المال كل منهم بنسبة ما يملكه من أسهم خالل فترة محددة، ومع ذلـك                   
لزيادة كلها أو   يجوز للجمعية العامة غير العادية بناء على طلب مجلس إدارة الشركة أن تطرح أسهم ا              

بعضها لالكتتاب العام مباشرة دون أعمال حقوق األولوية المقررة لقدامى المساهمين، كأن يكون مـن               
المرغوب فيه االحتفاظ بأسهم الزيادة ألحد كبار الدائنين لقاء ما له من ديون اتجـاه الـشركة، أو ألن                

 حين يوجـد    فيهمون القدامى توفيرها    الشركة تكون في حاجة إلى مبالغ مالية كبيرة ال يستطيع المسا          
شخص يقبل تقديمها لقاء الحصول على أسهم الزيادة بقيمتها االسمية دون دفع عالوة اإلصدار، وعلى               
محافظ الحسابات في هذه الحالة أن يرفع تقريرا إلى الجمعية العامة غير العادية عن مدى جدية هـذه                  

  . المساهمينجاوز حق ثابت لقدامىتاألسباب التي تدعو إلى 
األصل أنه ال يجوز زيادة رأس المال بإصدار أسهم ممتازة تمنح حامليهـا بعـض                 : الحالة الثالثة   ●

المزايا من حيث عدد األصوات أو األرباح أو فائض التصفية ما لم يكن قانون الشركة األساسي يسمح                 
ن لمصلحة المساهمين الجـدد   من شأن هذا اإلصدار أن يلحق ضررا أكبر بقدامى المساهمي         هبذلك، ألن 

 طلب مجلس    في الذين سيتمتعون بهذه االمتيازات ومن ثم فإن الجمعية العامة غير العادية عندما تنظر            
اإلدارة بزيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ممتازة عليها أن تتخذ قرارها على ضـوء تقريـر               

راته ومدى جديتهارفع إليها في هذا الشأن حول أسبمحافظ الحسابات الذي ي(1). اب هذا الطلب ومبر  
  

ـ ِنقد تضطر الشركة إلى تخفيض رأسمالها متـى م         :  تخفيض رأس مال الشركة    -ب ت بخـسارة   ـي
فادحة ال أمل في تعويضها من األرباح، وقرار تخفيض رأسمال الشركة مـن اختـصاص الجمعيـة                 

لقانون األساسي للشركة،   لنه بمثابة تعديل     غير العادية يصدر بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أل         ةالعام

                                                                                                
(1)

   .219-218علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    
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      رفع إليها من محافظ الحسابات حـول أسـباب التخفـيض    وتقوم باتخاذ هذا القرار على ضوء تقرير ي
  .ومدى جديتها

  

ل شـركة  يجب على محافظ الحسابات إعداد تقرير خاص حـول تحـو   :  شركة المساهمة    تحول -ج
 وال يفـرض    ،سهم أو إلى شركة ذات مـسؤولية محـدودة        المساهمة إلى شركة توصية بسيطة أو باأل      

   (1) .المشرع الفرنسي هذا النوع من التقارير في حال تم تحويلها إلى شركة تضامن
 كان شكل االندماج ومهما كانت آثاره فإن محافظ الحسابات ملزم بإعداد تقريـر خـاص            اومهم

قبل اجتماع الجمعية العامة غير العادية      عن األسلوب الذي تم به هذا االندماج يودع بمركز كل شركة            
للنظر فيه بخمسة عشر يوما على األقل، لذلك يجب أن توضع كافـة األوراق والمـستندات الالزمـة          

أن  كمـا )  من قانون الشركات الفرنـسي     377المادة  (تقريره  تحت تصرف محافظ الحسابات إلعداد      
  .خبراء المتخصصينلمحافظ الحسابات االستعانة باليجيز المشرع الفرنسي 

  (2): وفي هذه الحالة ينقسم تقرير محافظ الحسابات إلى قسمين اثـنين 
 يتناول القسم األول األسلوب الذي تمت به عملية االندماج وهو عادة عرض للشروط التـي نـص                  -

  الذي يحيل إليه كثيرا تقرير محـافظ     دارةعليها مشروع عقد االندماج والتي تذكر في تقرير مجلس اإل         
الحسابات، ويرى البعض بأنه على محافظ الحسابات أن يعلّق على أحكام هذه االتـفاقية وأن يتحقـق                

 حتى يكون المـساهمون  دارةد في تقرير مجلس اإلِرـمن صحة المعلومات والبيانات المحاسبية التي تَ   
اسب، وال يجـوز    على دراية كاملة بكافة جوانب العملية وليتخذوا على ضوء معرفتهم بها القرار المن            

ر مالءمة عملية االندماج ألن ذلك يعدتدخال في أعمال اإلدارة والتسييرلمحافظ الحسابات أن يقد  .   
 أما القسم الثاني من التقرير فيتضمن تقديرا لقيمة أصول المشروعات الداخلة في عمليـة االنـدماج           -

ا الشركاء الذين يرغبون في االسـتمرار       للتوصل إلى تقدير القيمة الحقيقية لألسهم التي سيحصل عليه        
 (3)،علـى األقـل    قيمة رأس المال  ة ل قاربمفي الشركة الدامجة، ويجب أن تكون قيمة أصول الشركة          

أصول المشروعات الداخلة في االندماج أن يأخذ بعـين االعتبـار إلـى             الخاص ب تقدير   ال علىيجب  و
العوامل األخرى كـرقم    ) د استنزال الخصوم  قيمة األصول بع  (جانب القيمة الصافية ألصول المشروع      

األعمال ومتوسط األرباح إذ أن القيمة الحقيقية لمال معين ال تتحدد فقط بالثمن الذي يمكن الحـصول                 
عليه عند بيعه وإنما تتمثل أيضا في المزايا األخرى التي يمكن أن تتحقق من حيازة هذا المـال، كمـا     

ركات الداخلة في عمليـة االنـدماج بطريقـة واحـدة ألن       يتعين أن يجري تقويم أصول وخصوم الش      
  .اختالف الطرق يؤدي إلى اختالف النتائج

                                                                                                
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 878. 
 

(2)
   .222علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص    

 
(3)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 878. 
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  ـثلـثاالـفصـل ال
  

  املـحافظإخالل جزاء 
   يف الشركةمبهامه

  
  

تخضع مهنة محافظ الحسابات، باعتبارها مهنة حرة، كغيرها من المهن إلـى قيـود وأحكـام                 
تنظمها وتعاقب كل من يقوم بمخالفتها بحسب نوع الخطأ المرتكب، حيث أن طبيعة الخطأ هي وحدها                

ي تقع على محافظ الحسابات سواء أكانـت مدنيـة أم تأديــبية أم         الكفيلة بتحديد طبيعة المسؤولية الت    
  .جنائية

   مسؤولية محافظ الحسابات في نـص       المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10القانون  ولقد أقـر
يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهنتـه ويلتـزم بتـوفير             « :  بقولها   59المادة  

  .»ئج الوسائل دون النتا
وبناء على ذلك سنقوم في هذا الفصل بدراسة مختلف أنواع المسؤولية الممكن توقيعهـا علـى                

  .محافظ الحسابات في مبحثين اثـنين
  

  المبحث األول
  

  ية ـمدنية واملسؤولية التأديبـاملسؤولية ال
  لـمحافظ احلسابات

  
  

ة المـساهمة إذا مـا تـسبب     قد تتم مساءلة محافظ الحسابات مدنيا أثـناء تأدية مهامه في شرك          
الخطأ المرتكب من طرفه في وقوع أضرار للشركة أو للغير المتعامل معها، كمـا يمكـن مـساءلته                  

  .تأديـبيا عند إخالله ببعض الواجبات القانونية
  .وعلى هذا األساس ستتم دراسة هذان النوعين من المسؤولية في مطلبين على التوالي
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  المطلب األول
  مدنية لـمحافظ احلساباتـاملسؤولية ال

  
  

كان لتطورها أثره في القوانين الوضعية وبرزت المسؤولية المدنية من بين مصادر االلتزام 
 وضع لها القانون المدني المجموعة المدنية الفرنسيةها تلمواد الخمس التي أوردعن االحديثة، فبدال 

  (2)). 140 إلى المادة 124من المادة ( سبعة عشر مادة (1) الجزائري
مسؤولية عقدية تقوم : وتعرف المسؤولية المدنية بأنها االلتزام بتعويض الضرر وهي نوعان 

على أساس اإلخالل بالتزام عقدي، ومسؤولية تقصيرية تقوم على أساس اإلخالل بالتزام قانوني واحد 
  .ال يتغير هو االلتزام بعدم اإلضرار بالغير
ت طرفا هاما وهم المساهمين ألنه ال يمكن إدماجهم مع ويالحظ بأن مختلف القوانين أهمل

الشركة وال مـع الغير، لذلك كان من األجدر إضافتهم كطرف يحق له مساءلة محافظ الحسابات 
  (3). مدنيا عما يرتكبه من أخطاء ألحقت بهم ضررا على حد سواء مع الشركة

 60 والفقهي فإنه يؤكد في المادة أما المشرع الجزائري وفي غياب التطبيق واالجتهاد القضائي
 على أن محافظ الحسابات مسؤول مدنيا أثـناء المتعلق بالمهن الثالث الجديد 01-10من القانون 

ود التعاقدية، وبالتالي فهو مسؤول تجاه الشركة عن األخطاء التي دتأدية مهامه تجاه زبائنه في الح
واء تجاه الشركة أو تجاه الغير األضرار الناجمة عن يرتكبها أثـناء تأدية مهامه ويتحمل بالتضامن س

  .مخالفة أحكام القانون
نظام لمحافظ الحسابات وكذا  المسؤولية المدنيةوعلى هذا األساس ستتم دراسة شروط انعقاد 

  .المسؤوليةالدعوى المتبع في هذا النوع من 
  
  
  

                                                                                               
  .30/09/1975مؤرخة في  78ر رقم . ج26/09/1975 المؤرخ في 58-75ألمر ا (1) 

  
، 03طبعـة    ال - علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائـري              (2) 

  .04 و 03 و 02، ص 1994 –ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر 
  

(3)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 835.  
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   شروط قيام المسؤولية المدنية:الفرع األول 
  

 شروط انعقاد المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات وجب توضيح طبيعتها قبل التطرق إلى
 نجد أنها تحدد 24/08/1867 القانون الفرنسي المؤرخ في 43القانونية، إذ بالرجوع إلى نص المادة 

 وذلك بـنصها على أن مدى وآثـار (1)مسؤولية محافظ الحسابات على أساس أحكام الوكالة 
ه الغير وتجاه الشركة تحدد حسب القواعد العامة للوكالة، لكن في ظل مسؤولية المحافظين تجا

 استبعدت فرضية أن محافظ الحسابات وكيل وبالتالي ال تطبق عليه قواعد 537-66الـقانون 
مسؤولية الوكيل، ويمكننا القول بناء على ما سبق بأن مسؤولية محافظ الحسابات ليست تعاقدية إذا ما 

 59وبدوره نص المشرع الجزائري في المادة .  بينهما غريبة عن الوكالة وعن العقدسلّمنا بأن العالقة
يتحمل محافظ الحسابات المسؤولية العامة عن العناية بمهنته « : بقولها ذلك  على 01-10من القانون 

سي  المشرع الفرنوبذلك يكون المشرع الجزائري قد انتهج نهج، »ويلتزم بتوفير الوسائل دون النتائج 
  . في هذا المجال

 لم يعد يطرح هذا المشكل باعتبار أن المحاكم 1966 من قانون 243وانطالقا من المادة 
الفرنسية أصبحت تؤسس قراراتها على نص المادة السالفة الذكر ولم تعد بحاجة للعودة إلى أحكام 

في مواجهة الشركة –لمدنية القواعد العامة في القانون المدني المتعلقة بالوكالة، فمسؤولية المحافظ ا
  (2).  تقوم نتيجة لألخطاء واإلهمال المسجل من المحافظ أثـناء أدائه لمهامه-والغير على حد سواء

أحكام قضائية منها الحكم الصادر ولقد كرس المشرع الفرنسي ذلك من خالل ما تم نشره من 
 حيث 17/05/1984مؤرخ في في قرارها ال) NANTERRE(نونتير مدينة ن االختصاص العليا بع

اعتبرت على خالف الحكم السابق أن محافظ الحسابات لم ين باإللزام القانوني ولكن التزامه ناشئ عي
عن قرار الجمعية العامة على أساس اتفاقي حيث أن المحكمة ترى بأن االلتزام بالوسيلة يجد حدوده 

ا يالحظ على األحكام القضائية المطبقة على  وم(3)فق عليها،ـفي طبيعة وشروط ممارسة المهمة المت
بنى عليه المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات غير واضح، ي تُلفرنسي أن األساس الذمستوى القضاء ا

أي  على االعتبار التعاقدي 06/03/1992ولقد أسست محكمة النقض الفرنسية حكمها الصادر بتاريخ 
 وهناك من الفقهاء من يذهب إلى التفرقة بين حالتين هما ،ركةالعالقة التي تربط محافظ الحسابات بالش

  . السؤولية المدنية لمحافظ الحسابات تجاه الشركة ومسؤولية تدليـسية تجاه الغير
  

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 88. 
 
(2)  A. Mikol / op.cit / page 178.  
 
(3)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 138  +  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit/ 
page 834. 
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ويعتبر محافظ الحسابات مسؤوال أمام شركة المساهمة والمساهمين والغير عمـا يحدثـه مـن               
ء ممارسـة مهامـه وهـو مـا تؤكـده المـادة             تنجم عن خطأ أو إهمال يرتكبـه أثــنا        أضرار قد   

مندوبو الحسابات مسؤولون، سواء إزاء الشركة      « : الجزائري    القانون التجاري  من 14/1مكرر715
ها في ممارسـة    و قد ارتكب  ونأو إزاء الغير، عن األضرار الناجمة عن األخطاء والالمباالة التي يكون          

  .»وظائفهم 
واد المنظمة للمسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات سـواء         المشرع الجزائري في الم    وأمام سكوت 

 المتعلق بالمهن الثالث الجديد، سنلجأ لألحكـام العامـة لمـسؤولية      القانونم في    القانون التجاري أ   في
المدنية في القانون المدني وبالتالي وجب القول بأن شروط قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحـسابات               

عامة تتمثل في الخطأ والضرر والعالقة السببية بينهما، وال تختلف هذه الشروط            ثالث حسب القواعد ال   
سواء تعلّق األمر بالمسؤولية أمام الشركة أو في مواجهة الغير فمحافظ الحسابات ليس وكيال ألنـه ال                 
يبرم تصرفات قانونية باسمه لحساب الشركة بينما له مسؤولية تجاه الغير والوكيل بصفة عامة غيـر                

   (1) . سؤول إال أمام موكلهم
نفسه كذلك مع المشرع الفرنسي الذي تبنّى الشروط التي تقرها القواعد العامـة وهـي               والحال  

 ذلك وهو    طلب شرع الجزائري، وأوقع عبء إثباتها على عاتـق من       منفسها المعمول بها من طرف ال     
  (2) .عادة المتضرر من خطأ المحافظ

  : المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات والمتمثلة في وفيما يلي سنـدرس شروط قيام
  

   الـخـطـأ:أوال 
  

يعد محافظ الحسابات مسؤوال عن األخطاء الشخصية التي يرتكبها سواء أكان ممارسا بـصفة              
فردية أم بصفة جماعية وال يعد مسؤوال عـن األخطاء التـي يرتكبهـا الــقائمون عــلى اإلدارة           

 بنـاء علـى   ة  أو لوكيل الجمهوري  /يكشف عنها في تقريره للجمعية العامة و       لم    إال إذا  (3)والمسيرون  
  .  من القانون التجاري الجزائري14/2مكرر715ادة نص الم

 بالمهن الثالث الجديد أعطت الحـق لمحـافظ          المتعلق 01-10 من القانون    52وبما أن المادة    
 لحسابه وتحـت مـسؤوليته، فيعـد إذن         الحسابات باالستعانة في إطار شركة مدنية بخبراء مهنيـين       

                                                                                               
 الجزء السابع، دار إحياء التراث      -الوكالة والوديعة والحراسة    و عبد الرزاق السنهوري ، المقاولة       (1) 

 .449ت، ص . د–العربي، لبنان 
  

(2)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 88. 
 
(3)  Nacer-Eddine Sadi & A. Mazouz / op.cit / page 83-84. 
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بموجب ذلك مسؤوال مدنيا إذا ارتكب فرد من مجموعته أو أحد أعوانه خطأ تـنتج عنـه المـسؤولية        
   (4). المدنية

لكن يختلف األمر في فرنسا حيث أن الرأي استـقّر على إقرار مسؤولية الخبير عـن أخطائـه    
لكن هذا ال ينفي مسؤولية محافظ الحسابات        (1)مهامه،الشخصية بموجب ما يتمتع به من استقاللية في         

 .الذي يقوم بتوجيهه أو بتنظيم أعماله

ما هي طبيعة الخطأ الذي يـؤدي إلـى   : وبكثرة الحديث عن الخطأ يتبادر إلى الذهن سؤال هو     
  قيام مسؤولية محافظ الحسابات المدنية ؟

همال الذي يمثل وجود عيب أو نقص في       من المعلوم أن الخطأ في طبيعته غير مقصود على عكس اإل          
 يكون ناتجا عـن      أو مهمة المراقبة ناتج عن اإلهمال نفسه أو عن المحدودية التقنية لمحافظ الحسابات           

تقدير أو مصادقة خاطئة أو غير مبررة متعلقـة بالحـسابات والتوجيهـات المقدمـة مـن طـرف                   
التأخر فـي   بو  أ المطلوبة من محافظ الحسابات      النقص في التقارير  فيكون إما ب  خطأ  ال أما (2)المسيرين،

 - بمراقبة سريعة للفواتير والسجالت      اءكتفاال : أو في إحدى الحاالت التالية       إتمام المهام الموكلة إليهم   
وعـدم   التزوير المسجل في الحـسابات       ء عدم إفشا  -متناع عن مراقبة الحسابات لمدة تسعة أشهر        اال

بالموافقة والمصادقة على الحـسابات     االكتفاء   -سيطة وسطحية للحسابات    قيام بمراقبة ب  ال -انتظامها  
 في الوقت الالزم    ت عدم تقديم إرشادا   -المقدمة له من طرف المسيرين أو من طرف محاسب الشركة           

قضي بتبنّي نظام معلوماتي للحساب قد يساعده حتى في إفـشاء جريمة التعسف في الثـقة المرتكبة               ت
 علم المحافظ بكذب البيانات التي تضمـنتها الميزانية ولـم يعتـرض            - (3)أجورينمن طرف أحد الم   

تواطئ مع مدراء الشركة لإلضرار باألقلية من الشركاء أو الذي أكد في تقريره على صحة               ال -عليها  
  .الحسابات والميزانية

لحـاالت التـي    كما يمكن مساءلة محافظ الحسابات مدنيا إذا تدخل في أعمال اإلدارة في غير ا             
 أو في حالة إفشاء أسرار الشركة أو في حالة تـقاعسه عن اتخاذ إجـراءات       التدخل فيها كلّفه القانون ب  

  (4).  في حالة تركه لعمله في الشركة في وقت غير مناسب أو بقصد اإلضرار بمصالحهاأوالتحذير 
 ممارسته لمهامه بذل    وكمبدأ عام، توجب طبيعة مهنة محافظ الحسابات على هذا األخير أثـناء          

 المتعلق بالمهن الثالث    01-10 من القانون    59المادة  (العناية الالزمة وتوفير الضروري من الوسائل       

                                                                                               
(4)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 838. 

 .237  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (1) 
 

(2)  A. Mikol / op.cit / page 179. 
 
(3)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 90. 
 

 .237د قاسم ، المرجع السابق، ص   علي سي(4) 
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واإلشهاد بصحة وانتظام الحسابات، لكن ما يالحظ على كل هذا األمر أنه نـسبي بـدليل مـا         ) الجديد
 حيث نصت علـى     27/05/1975يخ  بتار )RENNES(أقرته محكمة االستئناف الفرنسية لمدينة رين       

 التي يقوم بها، وأكـدت هـذا األمـر    أن محافظ الحسابات ملزم ببذل وسائل أثناء مراجعاته ومراقباته      
يخ بتـار ) VERSAILLES( ومحكمة فرسـاي     07/03/1989ريخ  بتا) GRENOBLE(محكمة غرونوبل   

28/03/1991 .(1)   
قيقات التي يقوم بها وفي حالة ما إذا ارتكب         فمحافظ الحسابات ملزم بالتعمق في التحريات والتد      

خطأ فإن القاضي يقـيم وقوع الخطأ من عدمه في تصرف المحافظ المخطئ مقارنـة مـع تـصرف         
محافظ الحسابات العادي في الظروف نفسها، فإذا ارتكب محافظ الحسابات العادي في نفس الظـروف           

كن إذا لـم يـرتكب المحافظ العادي خطأ فيعـد  خطأ ففي هذه الحالة ال يعد محافظ الحسابات مخطئا ل 
آنذاك محافظ الحسابات مرتكبا لخطأ يوجب قيام مسؤوليته المدنية، أي أنه في حالة بذله في تنفيذه من                 
العناية كل ما يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود فأخفق العمـل أو هلـك الـشيء              

   (2). المحفوظ أو انتهت إدارته بالخسارة
وبالتالي على محافظ الحسابات أن يقوم بمراجعة العمليات الداخلة ضمن مجـال اختـصاصاته              

فعلى سبيل المثال ال تنعقد مـسؤوليته فـي حالـة وجـود       وأن يبحث عن األخطاء المحتمل وقوعها،     
اختالسات ارتكبها محاسب الشركة وثبت أنه بذل العناية الالزمة في مراجعة حـسابات الـشركة وأن               
كشف هذه االختالسات يحتاج إلى مراجعة جميع القيود الواردة في دفاتر الشركة وهو ما يخرج عـن                 
نطاق التزامات محافظ الحسابات، وبالمقابل يسأل عن األخطاء الظاهرة وعدم االنتظام الواضـح فـي       

  . الحسابات وكذلك عن األخطاء التي كان بإمكانه اكتشافها في حالة بذله العناية الكافية
واستثـناء عن القاعدة، يكون محافظ الحسابات ملزما في بعض الحاالت بتحقيق نتيجة كالتأكـد           
من صحة المبلغ اإلجمالي المدفوع لألشخاص األكثر أجرا في الشركة إذا أغفل أن يشير في تقريـره                 

 من القـانون    628/1ادة  الخاص إلى عقد ُأبِرم بين الشركة وأحد القائمين بإدارتها وهو ما تضمنته الم            
 مـن   619التجاري الجزائري، التأكد من صحة القواعد المتعلقة بأسهم الضمان طبقا لـنص المـادة               

القانون التجاري الجزائري، استدعاء الجمعية العامة عندما يهمل أو يتعمد المسيرون ذلك، فالمحـافظ              
جمعية العامـة والتأكـد مـن    في الحالتين المذكورتين أعاله ملزم بتحقيق نتيجة وتقديم تقرير خاص لل      

الوجود المادي عن طريق اإلطّالع على وثائـق اكتساب أسهم الضمان التي يقـدمها المـسيرون أو                
  . يلـتزم باالجتماع الفعلي للجمعية العامة للمساهمين

                                                                                               
 (1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 142. 
 

 الجزء الثاني، دار إحياء التـراث العربـي،         - عبد الرزاق السنهوري، نظرية االلتزام بوجه عام         (2) 
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وفي حاالت أخرى يقترن التزام محافظ الحسابات ببذل العناية والوسيلة بالتزامه بتحقيق 
لحالة التي يشهد فيها بصحة األجور األكثر ارتفاعا أو توجيه تقرير متعلق باالتـفاقيات النتيجة، ففي ا

المنظمة، يجب فيها على محافظ الحسابات أن يشهد بصحة المبلغ اإلجمالي لألجور األكثر ارتفاعا أو 
كبا لخطأ وهو توجيه تقرير حول االتفاقات التي يرسلها له المسيرون، وإذا لم يقم بذلك فيعد حينئذ مرت

   (1). 07/03/1990 الصادر بتاريخ) BORDEAUX(األمر الذي أكد قرار محكمة االستئناف ببوردو 
االلتزام بتحقيق (ناء ـواالستث) االلتزام ببذل العناية وتوفير الوسائل(واالختالف بين المبدأ 

 العامة ال يمكن اعتبار يكمن في صور األخطاء التي يرتكبها محافظ الحسابات، وطبقا للقواعد) نتيجة
ب هذا الخطأ في حدوث ضرر سبت وقوع الخطأ لكن يجب أن يبمجردمحافظ الحسابات مسؤوال مدنيا 

  .أكيد
  

   الـضـرر :ثـانيـا 
  

مثلما سبق ذكره، ال تنعقد المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات إال في حالة وقوع ضرر للشركة 
، ويقع على  الجديد بالمهن الثالث المتعلق01-10القانون  من 61/2 المادة نصل طبقاأو للغير 

فعليا وقابال للتقـييم أي أن الضرر ذو  عاتـق طالب التعويض إثبات الضرر الذي يجب أن يكون
وبصفة   يمس حقا معينا للشركة أو للغير،ا وأكيدا وشخصياطبيعة تعويضية إضافة إلى كونه مباشر

   (2).  يرتب خسارة مالية للشركة أو للغير الذي يتعامل معهاعامة الضرر له صفة مادية بحيث
ولكي يمكن للمحكمة الحكم بالتعويض للمدعي يجب تقييم الضرر الواقع عليه، ومن السهل تقييم 
الضرر الحاصل نتيجة اختالسات على أموال الشركة فالضرر يـقيم حسب قيمة المبلغ، لكن إذا كان 

 غير صحيحة أدلى بها محافظ الحسابات أو أن يكون قد قدم إشهادا بذلك أو الخطأ متمثال في معلومات
في حالة غياب معلومات فإن تقدير الضرر في هذه الحالة يكون صعبا وبالتالي يلجأ القضاء إلى إلزام 
محافظ الحسابات بتسديد الفرق بين الثمن الذي دفعه المشتري والثمن الحقيقي للسهم كنتيجة للخطأ 

  .تسبب فيه وإقراره كتعويضالذي 
  

   العـالقـة السببـية :ثـالـثا 
  

كشرط ثالث من شروط قيام المسؤولية المدنية لمحافظ الحسابات نجد العالقة السببـية وهي 
شرط مستقل عن شرط الخطأ، فقد توجد السببـية دون وجود الخطأ وقد يوجد الخطأ دون وجود 

رة ما بين الخطأ الذي ارتكبه المسؤول وبين الضرر الذي أحدثه السببـية، ويراد بها قيام عالقة مباش
  .والذي أصاب المضرور

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 144. 
 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 155. 
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 فإذا ُأرِجع الضرر إلى سبب أجنبي (1)ويجب أن تكون هذه العالقة السببـية أكيدة ومباشرة،
انعدمت السببـية كما تنعدم حتى ولو كان الخطأ هو السبب لكنه لم يكن هو السبب المنتج للضرر أو 

  . كن السبب المباشرلم ي
وعلى هذا األساس فإن مسؤولية محافظ الحسابات ال تنعقد إال إذا أثبت المدعي وجـود عالقـة         
سببـية بين الضرر الذي أصابه والخطأ المنسوب إلى محافظ الحسابات ويكفي لذلك إثبات أن محافظ               

ن سيحول دون وقوع األخطـاء       ما كا  (2)الحسابات لم يبذل العناية العادية ولم يلتزم السلوك الصحيح          
تحويل األموال بسهولة من ِقـبل محاسب الشركة، خسارة أحد المـساهمين الـذي استــثمر               : مثال  

أمواله في الشركة اعتمادا على إشهاد غير مؤسس من طرف محافظ الحسابات، في حالة عدم الكشف                
  . الخ..... عن الوقائع التدليسية 

 الصعب إثبات هذه العالقة السببـية ألن المسؤولية تقوم أساسـا           ولقد أجمع الفقهاء على أنه من     
على خطأ االمتناع أي أن عدم قيام المحافظ بعمله أدى إلى وقوع الخطأ وكذلــك لـصعوبة إثبـات               

  .الطابع السلبي لهذه العالقة
 خطـأ   ثبتوبالمقابل تنـتفي العالقة السببـية إذا ثبت أن الضرر كان مؤكدا وقوعه حتى ولو              

حافظ الحسابات، فال محل للحكم بتعويض مستثمر اشترى أسهم شركة بثمن تافه بقصد المضاربة إذا               م
نتفي العالقة السببـية أيضا إذا ثبت أن المـضرور         ـكان سوء مركزها المالي معروفا للجميع، كما ت       

ع، كمـا   كان على علم بحقيقة المركز المالي للشركة بحكم تخصصه العملي في مسائل تمويل المشاري             
 القراءة العادية لميزانية الـشركة كـافي للتعـرف علـى            مجردتنـتفي العالقة السببـية إذا ثبت أن       

  (3).  المالي المنهارامركزه
فإذا استطاع طالب التعويض إثبات الخطأ والضرر والعالقة السببـية بينهما فله طلب التعويض             

ات نفي المسؤولية عنه إذا أثبت أنه قد بذل عناية          جراء الضرر الذي أصابه، وبالمقابل لمحافظ الحساب      
  : محافظ الحسابات العادي، كما تنـتفي مسؤولية محافظ الحسابات في إطار ثالث حاالت وهي 

  

  عدم وجود خطأ في حالة -1
استثـناء على القاعدة التي تقضي بأن إثبات الخطأ يقـع علـى عـاتق المـضرور، لمحـافظ            

قام األضرار الواقعة في حالة ما لم يرتكب الخطأ هو نفسه ويثبت أنه قد              الحسابات نفي مسؤوليته عن     
  .سالف الذكر ال01-10 من القانون 61/3المادة بالمتطلبات العادية لوظيفته طبقا لنص 

                                                                                               
(1)  A. Mikol / op.cit / page 179. 

  
 .240  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (2) 

 
 .241  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (3) 
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صـادر بتـاريخ    الفرنـسية فـي قـرار    )RENNES(ولقد قضت محكمة استئناف مدينة ريـن    
 يمكـن   ل في التأكد من نظامية الحسابات السنوية وال        تتمث  بأن مهمة محافظ الحسابات    24/06/1987

له القيام بمراقبة شاملة لكل ما هو مكتوب عن طريق المراجعة الكاملة ولكن فقط عن طريق الـسبر                   
والقيام بتـفتيشات معمقة في حالة اكتشاف تعارض، كما قضى القضاء الفرنسي برفض إدانة محـافظ            

م بتحويل أموال الشركة رغم أن محافظ الحـسابات قـام عـن             الحسابات بسبب أن محاسبا مأجورا قا     
طريق عملية السبر بمقارنة األوراق المحاسبـية للشركة مع المستندات البنكية رغم ذلك لم يتمكن من               
كشف التحويل الواقع، كما أن محافظ الحسابات الذي لم يكشف وقائع تدليسية لوكيل الجمهورية رغـم               

ر مرتكب لخطأ إال إذا كانت غايته من القيام هـي بـذلك التعـسف فـي                 عدم وجودها فإنه يعتبر غي    
  (1). استعمال حقه أو بغرض تفليس الشركة وإغراقها

 

   في حالة خطأ الغير-2
ـ 14/2مكرر715تقضي المادة   في هذا الصدد     وال يكونـون مـسؤولين مـدنيا عـن          « :  ب

إذا لم يكـشفوا  إال حسب الحالة،   ،مديرين ال المخالفات التي يرتكبها القائمون باإلدارة أو أعضاء مجلس       
 لكن في حالة علم    (2)،» العهم عليها لوكيل الجمهورية رغم إط   أو  /عنها في تقريرهم للجمعية العامة و     

محافظ الحسابات بهذه األخطاء والمخالفات ولم يقم بالتـنويه عنها في تقريره أو لـم يكـشف عنهـا                  
 الشركة عن تعويض األضرار التي ولّدتها بالتضامن، كما         ءمدرالوكيل الجمهورية يصبح مسؤوال مع      

 الشركة فـي  مدراءتتحقق هذه المسؤولية إذا كان الخطأ مشتركا أو كان محافظ الحسابات متواطئا مع            
فعل مجرم قانونا، كما ال يسأل كذلك عن األخطاء التي ارتكبها محافظو الشركة السابقين له مـا لـم                   

العه على التقارير التي أعدوها ويحيط من خاللها بحقيقـة المركـز المـالي              يكتـشفها بنفسه عند إطّ   
للشركة وبالمالحظات التي قدموها في هذا الشأن لـإلدارة، وعليـه بمجـرد أن يكتــشف محـافظ              
الحسابات هذه األخطاء يجب عليه إخطار الجمعية العامة بذلك التخاذ اإلجراءات الالزمة لتصحيحها،             

 وكيل الجمهورية بهذه األخطـاء متـى   إخطار) في ظل القضاء الفرنسي (عليه   يجب   وزيادة على ذلك  
  (3). كانت مجرمة قانونا وإال اعتبر مشتركا مع المحافظ السابق في خطئه وانعقدت مسؤوليته

وال تقوم مسؤولية محافظ الحسابات بمجرد انـتمائه لشركة في إطار ممارسة مهامه وذلك بناء              
ـ « : ص علـى    ـوالتي تن الملغى   01-10قانون  ـ من ال  57ادة  على نص الم   ـ نجز أ ـتُ  ......ال  عم

 حتـى وإن  وتـحت مسؤوليتهم الشخـصية  ية الخاصةخصشهم الائسم تحت أ.....محافظي الحسابات  و
، لكن قد تـنعقد مسؤوليته في حالة ما إذا كان الخطأ مشتركا أو في حالة ما                » ..... كانوا ضمن شركة  

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 155. 
 

  .متعلق بالمهن الثالث الجديد في السياق نفسه ال01-10 من الـقانون 61/3لمادة اسارت   (2) 
 

 .242  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (3) 
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 يتجزأ سواء من حيث مساهمة كل محافظ في التصرف الملحق للضرر أم من حيـث   إذا كان الخطأ ال   
  (1). نتائج هذا التصرف

لكن في حالة وجود أكثر من محافظ حسابات واحد في الشركة نفسها فنالحظ وجود تــناقض                
المتعلـق   (2) 01-10 مـن القـانون      61/2مادة  غير مبرر في التشريع الجزائري من خالل نص ال        

متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كـل ضـرر   يعد  و« : والتي تنص على    الجديد  ن الثالث   بالمه
ـ   13وكذلك نص المادة ، » ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون      136-96نفيذي ـ مـن المرسـوم الت

في حالـة   « : قانون أخالقيات المهن الثالث والتي تنص على          المتضمن 15/04/1996المؤرخ في   
، » كثر من محافظ للحسابات يقوم كل واحد منهم بمهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك كاملـة    تعيين أ 

 غامضا على أهل االختصاص، بالمقابل كان موقف        وبذلك يكون المشرع الجزائري قد ترك هذا األمر       
مختلف التشريعات واضحا في هذا الصدد حيث اعتبر المشرع الفرنسي محافظ الحسابات مسؤوال عن              

ائه الشخصية فحسب أما المشرع المصري فقد اعتبر محافظي الحسابات مسؤولين بالتضامن فـي    أخط
  . حالة تعددهم

  

  ـرةوة قاهـود قـالة وجـ  في ح-3
ال يعد محافظ الحسابات مسؤوال مدنيا عن األضرار التي تصيب الشركة سواء بصفة جزئية أم               

 بواجبات مهنته كإضراب احتل فيه العمال مبنى        بصفة كلية بسبب قوة قاهرة حالت بينه وبين النهوض        
الشركة أو نشوب حرب منعته من الوصول إلى فروع الشركة بالخارج، لكن في مثل هذه الظـروف                 

  (3). يجب أن يتضمن تقرير محافظ الحسابات التحفظات الالزمة
  

حـافظ   ال يجوز قانونا االتــفاق علـى انتــفاء مـسؤولية م        ،وخارج الحاالت السالفة الذكر   
الحسابات ألن المهام الموكلة إليهم محددة في القانون، كما ال يحق لمحافظ الحسابات متـى انعقـدت                 
مسؤوليته المدنية نفيها بموجب غلط في القانون أو أن يدفع بحسن النية أو بضيق في وقته أو بضعف                  

 الشركة معه   مدراءدم تعاون   مبلغ أتعابه، كما ال يجوز له التذرع بانتمائه لشركة مدنية للحسابات أو بع            
وأنهم قد وضعوا العراقيل في طريقه حتى ال يطلّع على دفاتر الشركة ومستـنداتها المحاسـبية ألنـه          

  . مخالفات جسيمةمدراءعادة ما يخفي هذا السلوك المعيب من ال
  

                                                                                               
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 836. 

 
  .ملغى  المتعلق بالمهن الثالث ال08-91 من القانون 45المادة التناقض كان قائما قبل ذلك مع   (2) 

 
 .244قاسم ، المرجع السابق، ص   علي سيد (3) 
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   نظام دعوى المسؤولية المدنية:الفرع الثاني 
  

مدنية لمحافظ الحسابات في الفرع األول، سنتطرق في بعد التطرق إلى شروط قيام المسؤولية ال
التمـييز بين الدعوى  الفرع الثاني إلى نظام دعوى المسؤولية المدنية في هذا المجال من خالل

وتبـيين الجهة   الذين يحق لهم رفع الدعوى المدنيةردية ودعوى الشركة وحصر األطرافالف
  . وكذا توضيح آجال تقادمهاة المدنيةالقضائية المختصة بالنظر في دعوى المسؤولي

  

  دعوى الشركةو التمـييز بين الدعوى الفردية :أوال 
  

يعتبر البعض أن دعوى الشركة هي جزاء المسؤولية التعاقدية لمحافظ الحسابات، فعندما يخِّـل 
ى بواجباته الناشـئة عن عقد الوكالة الذي يربطه بمجموع المساهمين في الشركة نكون بصدد دعو

الشركة التي تهدف إلى تعويض األضرار التي لحقت بها، أما الدعوى الفردية فهي جزاء المسؤولية 
التقصيرية لمحافظ الحسابات فعندما يخِّـل بواجبه القانوني الذي يفرض عليه عدم اإلضرار بالغير 

  .نصبح حيال الدعوى الفردية التي تهدف إلى تعويض الضرر الفردي الذي أصاب الغير
والمالحظ على هذا الرأي أنه يقدم معيارا تحكيميا غير واضح في أغلب األحيان ألن الخطأ 
الذي يضر بالغير قد يكون في الوقت نفسه إخالال بواحد من االلتزامات التي تفرضها مهنة محافظ 

 الشركة لإلضرار بأقلية من مدراءالحسابات ِقـبل الشركة الخاضعة لرقابته كأن يتواطأ مع 
  .لمساهمينا

بينما يعتبر البعض اآلخر أن دعوى الشركة تهدف إلى تعويض ضرر أصاب مجموع 
 بينما (1)إصالح ضرر لحق بالذمة المالية للشركة،) HOUIN(المساهمين، أو كما عبر عنه هوان 

  . الهدف من الدعوى الفردية هو تعويض ضرر فردي لحق ببعض األفراد
به أصحاب هذا االتجاه يتميز بالبساطة والوضوح ألنه يرتكز والحقيقة أن المعيار الذي يقول 

  . على الغاية من الدعوى أو بتعبير آخر فكرة المصلحة التي تمثل شرط من شروط قبول الدعوى
   

   األشخاص الذين يحق لهم رفع الدعوى المدنية:ثـانيـا 
  

يض المدنية ضد تقتصر القائمة المتضمنة األشخاص الذين لهم الحق في رفع دعوى التعو
  :محافظ الحسابات الذي ثبتت مسؤوليته على 

  

بإمكان الشركة تحريك الدعوى المدنية ضد محافظ الحسابات الذي يقوم بمراقبتها في :  الشركة -1
 من 638/1لنص المادة حالة ارتكابه ألخطاء أحدثت أضرارا بها، ويقوم رئيس مجلس اإلدارة تطبيقا 

                                                                                               
 .245  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (1) 
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 حسب الحالة من القانون نفسه 652مجلس المديرين تطبيقا لنص المادة القانون التجاري أو رئيس 
بتمـثيل الشركة أمام الجهات القضائية، وفي حالة تصفية الـشركة يقوم المصفي بتمثيلها كما هو 

  . من القانون التجاري767معمول به قانونا بناء على نص المادة 
 للمساهمين تعين فيه من يقوم بمتابعة وتُرفع دعوى الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة

الدعوى باسمها، فيمكن أو توكل ذلك إلى مجلس اإلدارة أو تقوم بتعيين وكيل خاص لمباشرتها باسمها 
  (1). الخاص

  

 من حق المساهم الذي أصابه ضرر أكيد ومباشر وشخصي أن يرفع دعوى  :ن المساهمو-2
م يـقِبل على االكتتاب في شركة المساهمة استـنادا تعويض فردية على محافظ الحسابات ألن المساه

بتاريخ ) PARIS (على إشهاد محافظ الحسابات وهو األمر الذي قضت به محكمة باريس
 لكن إذا كان الضرر قد أصاب الشركة بأكملها ففي هذه الحالة ال يحق له رفع (2)،01/04/1984

  .دعوى فردية ضد المحافظ
 شركة المساهمة بالمتابعة المدنية لمحافظ يالة التي يقوم فيها مسيرولقد طرح عديد الفقهاء الح
موازاة مع ذلك القيام باإلجراء نفسه تجاه المحافظ نظرا إلمكانية  الحسابات وهل بإمكان المساهمين

القيام بذلك ضد المسيرين الذين سببوا أضرارا جسيمة بالشركة، والحقيقة أنه ال المشرع الجزائري 
شرع الفرنسي أبديا رأيهما حول هذه النقطة ولم ينصا عليها لكن هناك بعض الفقهاء من يقول  وال الم

 قضت بعدم 03/01/1980خ بإمكانية ذلك رغم أن محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاري
  (3). إمكانية ذلك إال في حاالت محددة بنص من القانون وهو ما تؤكده مجموعة أخرى من الفقهاء

  

 لدائني الشركة التصرف بشكل مباشر ضد محافظ الحسابات جراء  :)دائني الشركة(  الغير-3
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه : " القائل الضرر الذي لحق بهم بسببه تطبيقا للمبدأ العام 

  ".بالتعويض 
  

   الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى المسؤولية المدنية:ثـالثـا 
  

لم تـبـين مختلف النصوص القانونية المنظمة لمهنة محافظ الحسابات الهيئة المختصة إقليميا      
ونوعيا بالنظر في الدعوى المرفوعة ضد محافظ الحسابات، وبالتالي وجب الرجوع إلى القواعد 

  .الهيئة المختصة بذلك العامة في هذا المجال وتبـيين

                                                                                               
 .246-245  علي سيد قاسم ، المرجع السابق، ص (1) 

 
(2)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 160. 
 
(3)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 841. 
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   االختصاص اإلقليمي-1
واعد العامة يعود االختصاص بالنظر في دعوى المسؤولية ضد المحافظ إلى المحكمة طبقا للق

التي يقع في دائرة اختصاصها الموطن المهني للمدعى عليه سواء أكان محافظ الحسابات في هذه 
الحالة شخصا طبيعيا أم شركة مهنية، وبدوره ينص قانون اإلجراءات المدنية الجديد على اختصاص 

  .لتي وقع في دائرة اختصاصها الفعل الضارالمحكمة ا
أما في فرنسا فقد جرى العمل بأن يكون االختصاص من نصيب المحكمة التي يقع في دائرة 

  .اختصاصها المقر االجتماعي للشركة محل المراقبة
  

   االختصاص النوعي –2
لمحكمة مثلما هو الحال بالنسبة لالختصاص اإلقليمي، لم ينص المشرع الجزائري على ا

المختصة نوعيا بالنظر في الدعوى المرفوعة ضد محافظ الحسابات، فبما أن محافظ الحسابات ال 
تبر تاجرا فإن القضاء المدني هو المختص بالنظر في الدعوى وهو ما تؤكده محكمة النقض عي

      (1).25/01/1965بتاريخ التجاري الفرنسية في قرارها الصادر 
 فإن االختصاص يعود إلى الجهة القضائية المدنية في حال ما لم أما حسب المشرع الفرنسي

نفيذي ـ من المرسوم الت38المادة (الجهوي يتفق األطراف على طرح النزاع أمام تحكيم المجلس 
، لكن إذا طلب المدعي في المسؤولية المدنية أن يكون )12/08/1969 المؤرخ في 69-810

 من طرف شركة تجارية لمحافظة إذا كان الخطأ مرتكبااالختصاص لمحكمة تجارية في حالة ما 
الحسابات أو في حالة ما إذا كيف المحافظ كالمسير الفعلي للشركة فإنه يمكن أن ينعقد اختصاصها 
بناء على ذلك، وحتى في حالة التسوية القضائية أو في تصفية الشركة الخاضعة لرقابة محافظ 

  .  المدني للنظر في الدعاوى المرفوعة ضد المحافظالحسابات يعود االختصاص إلى القضاء
  

   آجال تقادم الدعوى المدنية :رابعـا 
  

رغم أن المشرع الجزائري نص على مدة تقادم الدعوى المرفوعة ضد مؤسسي الشركة 
 من القانون التجاري بثالث سنوات 26مكرر715في نص المادة والقائمين بإدارتها والتي حددها 

 ما إذا كان هذا الخطأ خفـيا أو ابتداء خ وقوع الخطأ أو من تاريخ الكشف عنه في حالابتداء من تاري
من يوم اكتشافه، إال أنه أغفل النص على مدة تقادم دعوى المسؤولية ضد محافظ الحسابات والحل 
 يكمن حسب اعتقادنا في اعتماد المدة نفسها المعمول بها في المادة السالفة الذكر باعتبار محافظ

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 167. 
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الحسابات بطريقة أو بأخرى عنصر من العناصر األساسية والفاعلة في شركة المساهمة وأن المدعي 
  (1)). محافظ الحسابات والشركة(في مواجهة كالهما 

 بين الدعوى 537-66 من القانون 235ظل نص المادة أما المشرع الفرنسي فال يفـرق في 
ادم، وتحدد مدة تقادمهما بثالث سنوات ابتداء من الفردية ودعوى الشركة من حيث سقوطهما بالتق

ا إذا كانت الدعوى ناشئة عن ـا، أميـتاريخ وقوع الخطأ أو من تاريخ الكشف عنه متى كان خف
 من القانون 235 أحالت إليها المادة 247المادة (قادم بمضي عشرة سنوات ـجريمة جنائية فإنها تت

66-537 .((2)  
خالف المشرع الفرنسي في ذلك على غير العادة حيث أنه حدد مدة أما المشرع المصري فـقد 

تقادم الدعوى الفردية بثالث سنوات ابتداء من تاريخ علم المضرور بالضرر الذي لحق به، وعلى 
العكس من ذلك لم يحدد مدة تقادم دعوى الشركة واكتفى بتحديد مدة سقوطها بسنة واحدة ابتداء من 

عامة التي تم خاللها تالوة تقرير محافظ الحسابات، لكن مثل هذا القرار يقتضي تاريخ انعقاد الجمعية ال
علم الجمعية العامة بما ارتكبه محافظ الحسابات من مخالفات وهو ما ال يشترطه القانون المصري إذ 
من المتصور أن يتلو المحافظ تقريره على مسامع المجتمعين دون أن يعرض على الجمعية العامة 

  (3). ء الموجبة لمسؤوليتهاألخطا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                               
(1)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 198. 
 
(2)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 841. 
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   المطلب الثاني
  املسؤولية التأديبـية ملـحافظ احلسابات

  
  

لمتعلق بالمهن الثالث الملغى أحكام المسؤولية التأديبيـة       ن ا لم ينظم المشرع الجزائري في القانو     
 التأديـبية وال إلـى     لم يتطرق إلى طبيعة األخطاء      فقط حيث أنه   فى بإقرارها ـلمحافظ الحسابات واكت  

في نـص  تدارك األمر ومأل هذا الفراغ    لكنه   ،مختلف العقوبات الممكن توقيعها على محافظ الحسابات      
 على  سلّط المتعلق بالمهن الثالث الجديد وذكر العقوبات التأديبية التي تُ         01-10 من القانون    63المادة  
  . التي تقابلهاات األخطاء والعقوباتدرجتحديد نظيم بخصوص ـ وأحالنا إلى الت الحساباتمحافظ

  
 810-69لمسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات في المرسـوم         على ا   المشرع الفرنسي  كما نص 

 المتعلق بالتنظيم المهني والقانون األساسي لمهنـة محـافظي الحـسابات           12/08/1969المؤرخ في   
أديب محافظ الحسابات من خـالل  ، حيث تطرق إلى فكرة ت منه118 إلى  88وبالضبط في المواد من     

التطرق إلى الخطأ التأديبي والعقوبات التأديـبية والجهات القضائية المختصة واإلجـراءات المتبعـة             
  .وكذا تـنفيذ العقوبات التأديـبية

  
إذن على ضوء ما سبق سنتطرق إلى المسؤولية التأديـبية لمحـافظ الحـسابات فـي فـرعين         

ـ   تعريف الخطأ التأديبي ونتطرق في ثانيهمـا إلـى          مستقلين، سنتناول في أولهما    ية ـالمتابعـة التأديب
  .لمحافظ الحسابات
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   تعريف الخطأ التأديبي:الفرع األول 
  

 السالف الذكر   01-10 من القانون    63اعتبر المشرع الجزائري الخطأ التأديبي في نص المادة         
عد المهنية عنـد ممارسـة محـافظ الحـسابات         كل مخالفة أو تقصير تـقني أو أخالقي في القوا        بأنه  

 810-69 مـن المرسـوم      88المادة  لكن المشرع الفرنسي عرفه بشكل صريح ودقيق في         لوظيفته،  
 الذكر بأنه كل مخالفة للقوانين والتنظيمات والقواعد المهنية، كل إهمـال خطيـر، كـل فعـل          السالف

طبيعي أم شركة، حتى وإن لم يكن متعلقا        مخالف للنزاهة أو للشرف يرتكبه محافظ الحسابات، شخص         
  (1). بمباشرة المهنة، يشكّل خطأ تأديبـيا يعاقب عليه بعقوبة تأديـبية

 الخطأ التأديبي ليس خطأ مدنيا ومن هنا نالحظ اختالف الخطأ التأديبي عن الخطأ المهني ألن
 وكذا قرار 19/10/1956الصادر بتاريخ بالضرورة وهو ما نص عليه كل من قرار مجلس الدولة 

 الذين كرسا مبدأ استقاللية الدعوى التأديـبية 21/06/1988محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 
 الجنائي وهو األمر الذي كرسه القرار  التأديبي يختلف عن الخطأعن الدعوى المدنية، كما أن الخطأ

ى التأديـبية ين الدعو في الفصل ب05/01/1951الصادر عن مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ 
والدعوى الجنائية، األمر الذي يعني أنه باإلمكان متابعة محافظ الحسابات الرتكابه خطأ جنائيا وخطأ 
تأديـبيا بل باإلمكان عدم متابعة محافظ الحسابات جنائيا مع بقاء الحق في متابعته تأديـبيا على 

لتأديـبية، لكن على العكس من ذلك هما المسؤولية الجزائية ليست متصلة بالمسؤولية اأساس أن 
مستقلتان عن بعضهما البعض رغم أنهما نظامان مشتركان في العديد من األوجه كالطابع العقابي مثال 
من حيث وجوب توافر أدلة يقيـنية على اإلدانة وأصل البراءة إلى أن يثبت العكس، الحق في 

تهام والعقاب وكافة ضمانات التحقيق والدفاع، مبدأ محاكمة عادلة ومنصفة تُكفل فيها حيادية سلطة اال
  .شخصية العقوبة وحضر رجعية النصوص الجزائية

لكن اختالف األهداف والغايات سيجعل لكل منهما ذاتية مستقلة تـفرض فروقا عديدة وعلى 
وجه األخص من ناحية مصدر التجريم ونظامه القانوني، ومناطه ونطاقه، وطبيعة الجرم وأركانه 

    (2). سلطات االتهام والعقاب، وماهية العقوبة وأنواعهاو
وباعتبار أن المشرع الجزائري لم يعطي تعريفا دقيقا للخطأ التأديبي، فيمكنه بموجـب ذلـك أن     

  :يمتد ليشمل الحاالت التالية 
  

                                                                                               
 (1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 85.  
 

لباسط، الجريـمة التأديبية في نطاق الوظيفة العامة، دار الجامعة الجديدة مـحمد فؤاد عبد ا  (2)
 .261، ص 2005 -للنشر، االسنكندرية 
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   الوطنيةالغرفة عدم احترام المخالفات المتعلقة بااللتزامات الواجب احترامها تجاه :أوال 
  

عتبر ذلك نتيجة لعدم احترام المحافظ لمختلف العالقات التي تربطـه بالغرفـة كـأن ال يقـوم        ي
  :بإعالمها في أجل قدره شهر واحد بكل التغييرات التي قد تطرأ أثناء حياته المهنية والسيما 

  . المتابعات اإلدارية أو القضائية-
  .  النزاعات الخطيرة مع زمالئه أو زبائنه أو موكليه-
 التعليق اإلداري لنشاطاته مع تقديم دليل على قفل ملفاته أو الترتيبات المتخذة باالتـفاق مع زبائنـه                 -

  .أو موكليه عند االقتضاء
  . توقف نشاطه نهائيا-
 المتضمن قانون 136-96نفيذي ـ مـن المرسوم الت14المادة ( تغيير محل ممارسة المهنة -

 24فظ الحسابات والمحاسب المعتمد، جريدة رسـمية رقم أخالقيات مهنة الخبير المحاسب ومـحا
  ).17/04/1996مؤرخة في 

كما يمكن أن يعد خطأ تأديـبيا حلول المحافظ محل زميل له دون علم هذا األخيـر إذ يجـب                   
  :على المحافظ قبل قبول المهام المسندة إليه التأكد من مدى توفر الشروط اآلتية 

  .في التملّص من التطبيق الصحيح للقانون أو للتنظيم المعمول به هذا الطلب ال تبرره رغبة -
 أن يعـِلم زميله برسالة موصى عليها مع وصل استالم بالطلب الذي تم اقتراحـه عليـه، وتُوجـه            -

  .نسخة من الرسالة إلى مجلس النقابة
ابق ويتأكد مـن     زيادة على هذا يجب على محافظ الحسابات أن يمتنع عن توجيه أي نقد لزميله الس               -

أن هذا الزميل قد تقاضى مقابل األتعاب التي يستحقها، ويستطلع رأي مجلس النقابة في حالة حـدوث                 
 المتضمن قانون أخالقيات مهنة الخبير المحاسـب        136-96 من المرسوم التنفيذي     18المادة  (نزاع  

  ).المحاسب المعتمدمحافظ الحسابات وو
في حالة عدم احترام المحافظ اللتزاماته المهنية تجاه الغرفة كما تـنعقد المسؤولية التأديبـية 

وكامل الهيئات التابعة لها، فعلى محافظ الحسابات طلب إذن بالتسجيل وإخطار الغرفة عند فتحه 
للمكتب وإال اعتبر مرتكبا لخطأ تأديبي، كما أن محافظ الحسابات الذي ال يقوم بدفع االشتراكات 

  .قوبات التأديـبيةللغرفة يكون معرضا للع
  

   قانونيا األخطاء التأديـبية الناجمة عن عدم احترام حاالت التنافي المنصوص عليها :ثانيا 
  

باإلضافة إلى المسؤولية الجنائية الممكن انعقادها ضد محافظ الحسابات الذي لم يحترم حاالت 
 التأديـبية وفق ما نصت التنافي المنصوص عليها في القانون، يمكن أن تـنعقد مسؤولية المحافظ

  . المهن الثالث المتعلق بأخالقيات136-96ي عليه المواد التي تضمنها المرسوم التنفيذ
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  األخطاء الناجمة عن عدم احترام كرامة وشرف المهنة :ثا ـالـث
  

على محافظ الحسابات عدم المساس بكرامة المهنة وشرفها والتحلّي بالرصانة الالزمة لذلك، 
ي هذا الخصوص أن المشرع الفرنسي لم يستعمل مصطلح الرصانة واستعمل بدله والمالحظ ف

أنها فضيلة تتمثل في بأنها االنضباط في أداء كافة واجبات الحياة المدنية أو بمصطلح النزاهة وعرفها 
أما الشرف فقد تم (1) ،مراعاة قواعد اآلداب االجتماعية والواجبات التي تفرضها النزاهة والعدالة

  .يمكن أن نوليه الستحقاق معترف بهأو ذلك االعتبار الذي  الكرامة المعنوية أنهبعريفه ت
لذلك فمحافظ الحسابات الذي يرتكب تصرفات مخلّة بالشرف والنزاهة حتى خارج ممارسته 

خارج ممارسة  لمهنته توقع عليه عقوبات تأديـبية، ويتعلق األمر هنا بالجرائم الجنائية التي يرتكبها
هنته نص على أغلبها في قانون العقوبات كجريمة النصب وجريمة االختالس وجريمة خيانة األمانة م

 أتعابا تفوق الحد  الحسابات الخ، كما يعتبر مساسا بشرف المهنة طلب محافظ......والغش الجبائي 
   (2). المنصوص عليه في القانون دون مبرر معقول

 فقد نصت نويامع أما إذا كان شخصا ،بات شخصا طبيعياهذا في حالة ما إذا كان محافظ الحسا
 السالف الذكر على أنه باإلمكان أن تخضع شركة 810-69 من المرسوم الفرنسي 175المادة 

محافظي الحسابات للمتابعة التأديـبية وذلك على نحو مستقل عن المتابعة الممكن أن يتعرض لها 
تأديـبية للشركة ال تلغي المسؤولية التأديـبية ألعضائها الشركاء أو المساهمون، أي أن المسؤولية ال

 176ومن جهة أخرى ال تعني متابعة أحد الشركاء تأديـبيا متابعة الشركة وفق ما تنص عليه المادة 
  (3).  المرسوم نفسهمن

لى إمكانية مساءلة الشخص في الجزائر فلم تُـِشر إأما النصوص القانونية المنظمة للمهنة 
تأديـبيا وهو األمر الذي يبـين النقائص التي تسود عنصر احترام أخالقيات المهنة بسبب المعنوي 

عدم احترام العديد من محافظي الحسابات للقواعد المهنية خاصة تلك المتعلقة بإبالغ لجنة الجدول بكل 
ذه اللجنة تتمثل  الخ، خاصة وأن مهمة ه.......تغيير له عالقة بالمهنة كتغيير العنوان أو رقم الهاتف 

في إعداد جدول النقابة الوطنية وضبطه، إذن من المفروض أن يتميز هذا الجدول بالدقة واالنضباط 
من خالل إبالغ كافة محافظي الحسابات بالتغييرات التي تحدث لهم أثـناء حياتهم المهنية لكن الواقع 

  .غير ذلك بوجود فئة كبيرة تغفل عن هذه األمور

                                                                                               
(1)  Etudes du Centre de Recherche sur le Droit des Affaires / Le commissaire aux comptes - 
renforcement ou dérive ? / chambre de commerce et d’industrie de Paris -  sous la direction 
de A. Sayag, LITEC - collection « le droit des affaires », volume 01 - 1989 / page 498.  
 
(2)    J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 196. 
 
(3)  J. Moneger & T. Granier / op.cit / page 201. 
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  المتابعة التأديـبـية لمحافظ الحسابات :الفرع الثاني 
  

ألن مختلف التشريعات  (1)يعتبر النظام التأديبي أضعف نقطة في تنظيم مهنة محافظ الحسابات 
ستتم دراسة هذا الفرع من البحث من خالل تبـيين ولم تقم بتنظيمه مثلما يتطلب األمر ذلك، 

  .ن العقوبات التأديبية الممكن توقيعها عليهاإلجراءات المتخذة إزاء محافظ الحسابات وكذا تبـيي
  

   اإلجراءات المتخذة:أوال 
  

 المذكور أعاله، تتمثل الهيئات التأديـبية الخاصة 01-10 من قانون 63حسب نص المادة 
بالتـنظيم المهني لمحافظة الحسابات في الجزائر في اللجنة التأديبية للمجلس الوطني للمحاسبة التي 

نصت الفقرتين الثالثة والرابعة من فظين طبقا للتنظيم، بينما التأديبية في حق المحتقرر العقوبات ا
 السالفة الذكر على حق محافظ الحسابات في الطعن ضد هذه العقوبات أمام الجهة القضائية 63المادة 

المختصة طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها على أن يتكفل التنظيم بتحديد درجات األخطاء 
  .وعقوبة كل واحدة منها

لكن قبل صدور هذا القانون، كانت تتمثل الهيئات التأديـبية في غرفة التحكيم والتأديب 
 20-92 من المرسوم 10نص المادة والمصالحة التي يتم تشكيلها من ِقـبل المجلس الوطني طبقا ل

ها أعضاء المنظمة الوطنية ، وكانت مهمتها النظر في األخطاء التأديـبية التي يرتكبافالمذكور سال
التأديب والمصالحة و حيث يحول المهني الذي ارتكب خطأ تأديـبيا إلى غرفة التحكيم للمهن الثالث

 على قرار من مجلس المنظمة، وتجتمع الغرفة بناء على استدعاء من رئيسها للنظر في بناء
  . نفسه من المرسوم11مادة الموضوع وفق ما تنص عليه ال

رفة عقوبات انضباطية ضد المخالفات أو التقصير الذي ارتكبه المهني الماثل وتصدر الغ
  .أمامها، ويكون الطعن في تلك العقوبات أمام القضاء المختص طبقا لإلجراءات القانونية المعمول بها

المشرع الجزائري على توضيح معنى الجهات المختصة إلى غاية صدور القانون ولم يعمل 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  (2) 30/05/1998ؤرخ في  الم01-98العضوي 

وعمله حيث نص في الباب الثاني المتعلق باختصاصات مجلس الدولة في الفصل األول منه المتعلق 
يفصل مـجلس الدولة  « : على 1-09باالختصاصات ذات الطابع القضائي وبالضبط في المادة 

  :ابتدائيا و نـهائيا في 

                                                                                               
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 660. 
 

 .01/06/1998المؤرخة في  37ر رقم .ج  (2)
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عون باإللغاء المرفوعة ضد القرارات التنظيمية أو الفردية الصادرة عن السلطات اإلدارية  الط-1
  .»والمركزية والـهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية 

التأديب والمصالحة تكون قابلة للطعن فيها بالنقض أمام وفالقرارات الصادرة عن غرفة التحكيم 
  .ا صادرة عن منظمة مهنية وطينةمجلس الدولة باعتباره

وفي فرنسا تتولى لجان القيد دور مجالس التأديب على أن ينضم إلى عضويتها حينئذ ممثل 
للنيابة العامة يختاره وزير العدل، كما يقوم مجلس الرابطة الجهوية لمحافظي الحسابات باختيار من 

، وتستأنف قرارات مجالس التأديب الجهوية أمام يتولى توجيه االتهام وإحالة المخالفة إلى هيئة التأديب
لجنة القيد الوطنية التي تنعقد بوصفها مجلس تأديب الدرجة الثانية وينضم إلى تشكيلها حينئذ أحد 

  . للحكومةالمستشارين بوصفه ممثال
وتختص مجالس التأديب الجهوية بنظر الدعاوى التأديـبية المرفوعة ضد أحد أعضاء الرابطة 

 لمحافظي الحسابات أو النائب العام الشكاوى ي لمحافظي الحسابات، ويتلّقى المجلس الجهوالجهوية
المختلفة ضد محافظي الحسابات ويحيلها إلى ممثل االتهام الذي يجري التحقيق الالزم وفي ضوئه 

  .تقدر النيابة مالءمة رفع الدعوى التأديـبية
رابطة الوطنية لمحافظي الحسابات ولرئيس ويجوز للنائب العام ولممثل الحكومة ولرئيس ال

الرابطة الجهوية لمحافظي الحسابات ولمحافظ الحسابات المحكوم عليه أن يستأنف قرار مجلس 
 من 101المادة (تاريخ تبليغه بالقرار الوطني خالل شهر من  الجهوي أمام مجلس التأديب التأديب

ب الوطني أمام مجلس الدولة بالطرق  قرارات مجلس التأديستأنف، كما تُ)810-69المرسوم 
  (1). االعتيادية

بوصفه في نقابة التجاريين المصرية  كذلك محافظ الحساباتضأما في التشريع المصري فيتعر 
  .مجلس التأديب تأديـبيةالمتابعة الب ، ويتكفللعقوبات تأديـبية

 107المادة (س النقابة رفع الدعوى أمام مجلس التأديب إال بناء على قرار يصدر من مجلوال تُ
 إماع إما بنفسه ووحق الدفاع مكفول لمحافظ الحسابات المتاب )1972 لسنة 40من القانون رقم 

بواسطة أحد أعضاء النقابة أو المحامين وذلك بعد تكليفه بالحضور خمسة عشر يوما على األقل قبل 
ة في قرار مجلس التأديب الصادر وتجوز المعارض (2)،)نفسه من القانون 107المادة (تاريخ الجلسة 

في غياب المحكوم عليه خالل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ إعالمه بالقرار على يد محضر ويجب أن 
ن في سجل معدكما يجوز للمحكوم ) من القانون نفسه108المادة ( لذلك تكون في شكل تقرير يدو ،

أن يستأنف القرار أمام مجلس التأديب الدرجة عليه ولنقـيب التجاريين بناء على طلب لجنة التحقيق 

                                                                                               
 (1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 86. 
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 من تاريخ إعالن القرار إلى المحكوم عليه إذا كان ابتداءميعاد االستئناف ثالثون يوما يقدر الثانية، و
 109المادة (حضوريا أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة إذا كان قد صدر في غيبة المحكوم عليه 

االستئناف مجلس تأديب الدرجة الثانية الذي يتشكّل برئاسة نقيب ، وينظر في )من القانون نفسه
التجاريين وعضوية مستشار الدولة لوزارة المالية أو من ينوب عنه وأقدم وكيل وزارة بالجهاز 
المركزي للمحسابات من بين المقيدين بالنقابة وعضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين 

  (1)). القانون نفسه من 110المادة (أعضائه 
من 111المادة (ية على أن  يصدر القرار في جلسة علنية وتكون جلسات مجلس التأديب سر 

علن القرارات التأديـبية إلى المحكوم عليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم ، وتُ)القانون نفسه
غ القرارات بلّ، كما تُ) من القانون نفسه112المادة (وصول خالل عشرة أيام من تاريخ صدورها 

الشركات العامة أو الخاصة التي يتبعها من والتأديـبية النهائية إلى الوزارات والمصالح أو الهيئات 
، وبالنسبة لمحافظ ) من القانون نفسه113المادة (صدر ضده خالل أسبوع من تاريخ صدورها 

لخاضعة لرقابته فإذا كان الحسابات بطبيعة الحال يبلّغ القرار النهائي الصادر ضده إلى الشركة ا
القرار صادرا باإليقاف عن العمل أو إسقاط العضوية ال يكون لمحافظ الحسابات الحق في مزاولة 

   (2). المهنة إال بعد انتهاء مدة الوقف وإعادة قيده بالنقابة
ويجوز التظلم في القرار الصادر بإسقاط العضوية من النقابة أو بالوقف عن العمل أمام محكمة 

بمجلس الدولة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغ من صدر ضده القرار به بتقرير القضاء اإلداري 
، كما يجوز لمن صدر في ) من القانون نفسه114المادة (يودع بسكرتارية محكمة القضاء اإلداري 

ة وذلك بعد حقه قرار إسقاط العضوية أن يطلب من هيئة الدرجة الثانية إصدار قرار بإنهاء أثر العقوب
 لطلبه كان له الحق في أن يطلب إعادة قيده في السجل استُجيبانقضاء خمس سنوات ميالدية، فإذا 

فض طلبه جاز له أن يتقدم به مرة ثانية بعد ثالث سنوات من تاريخ إعالنه بقرار  إذا رامن جديد أم
أن يلتمس من مجلس ، ولمن أسقطت عضويته من النقابة ) من القانون نفسه115المادة (الرفض 

تأديب أو محكمة القضاء اإلداري على حسب األحوال إعادة النظر في القرار الصادر بإسقاط 
 من القانون 116المادة (عضويته  وذلك متى حصل على مستندات تثبت براءته مما نسب إليه 

  ).نفسه
ة أو تصحيح وتنقضي دعوى المسؤولية التأديـبية بمضي عشر سنوات من تاريخ وقوع المخالف

  .من القانون السالف الذكر 115المركز المخالف للقانون طبقا لنص المادة 
  

                                                                                               
  .256علي سيد قاسم، المرجع السابق، ص   (1) 
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  العقوبات التأديبية: ا ـانيـث
  

 المتعلق بالمهن الثالث الجديد العقوبات التأديبية 01-10 من القانون 63/2حددت المادة 
يبية التي يمكن اتخاذها وفق تتمثل العقوبات التأد« : الممكن اتخاذها ضد محافظ الحسابات بقولها 

  :ترتيبها التصاعدي حسب خطورتها في 
   اإلنذار،-
   التوبيخ،-
   التوقيف المؤقت لمدة أقصاها ستة أشهر،-
  .» الشطب من الجدول -

 من القانون السالف الذكر على تعرض محافظ الحسابات لعقوبة تأديبية 78/3ولقد نصت المادة 
 من القانون نفسه يعتبر محافظا 77 دون تبرير، وطبقا لنص المادة في حالة رفضه تأطير المتربصين

متربصا للحسابات المترشح الذي تابع التكوين النظري المطلوب والمقبول من طرف لجنة التكوين 
  .للمجلس الوطني للمحاسبة من أجل القيام بتربص مهني

متعلق بالتنظيم المهني ال 810-69  من المرسوم89 المادة  المشرع الفرنسي فيحددوبدوره 
الجزاءات التأديـبية التي يتعرض لها محافظ الحسابات  ،والقانون األساسي لمهنة محافظي الحسابات

 ل أداء واجباته أو يخالف القانون أو اللوائح أو يأتي فعال مخّال بالشرف أو كرامة المهنةمالذي يه
ل لمدة ال تتجاوز الخمس سنوات، الشطب من التحذير، التوبيخ، الوقف عن العم :على النحو التالي 

  .جدول ممارسي المهنة
ويمكن أن تكون عقوبة التحذير وعقوبة التوبيخ مرافقتان للعقوبة التكميلية المتمثلة في عدم 
االنتخاب لمدة عـشر سنوات على األكـثر في الغرف والمجالس واللجان ومختلف الهـيئات 

 من 111المادة  (طب منع محافظ الحسابات من ممارسة مهنتهوينجم عن عقوبة الش (1)المحترفـة،
يع الوثائق والمستندات التي  إرجاع جمت المحكوم عليهلذلك على محافظ الحسابا) 810-69المرسوم 

  ). من المرسوم نفسه109المادة (الخاضعة لرقابته يحتفظ بها والتي تخص الشركات 
على محافظي الحسابات مهما كانت سلّط تُ هذه العقوبات نص المشرع الفرنسي على أنو

ى عكس عل)  من المرسوم نفسه88المادة (صفتهم سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم أشخاصا معنويين 
  . المتلعق بالمهن الثالث الجديد01-10 ذلك في قانون المشرع الجزائري الذي لم يذكر

 1972 لسنة 40 القانون رقم  من55نص المادة وفق  فتتمثل العقوبات التأديبيةأما في مصر 
لفت النظر، اإلنذار، اإليقاف عن العمل لمدة ال تتجاوز السنة، إسقاط العضوية في النقابة  :فيما يلي 

  . متى أهمل المحافظ في تأدية واجباته أو أتى فعال مخّال بالشرف أو ماسا بكرامة المهنة

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 86. 
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رئاسة وكيل نقابة التجاريين  الذي يتشكل بويختص بتوقيع هذه العقوبات مجلس التأديب
عضوية كل من عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، وأحد وكالء الوزارة بالجهاز المركزي و

للمحاسبات يختاره مجلس النقابة من بين المقيدين بها، وعضوين يعيـنهما مجلس النقابة لمدة سنة من 
السالف  القانون من 104المادة ( التأديب بين أعضائه من الشعبة التي ينتمي إليها العضو المحال إلى

  (1) ).الذكر
  

 01-10إذن ما يمكن قوله هو أن المشرع الجزائري تدارك نفسه من خالل النص في القـانون          
المتعلق بالمهن الثالث الجديد على العقوبات التأديبية التي توقع على محافظ الحـسابات وفـتح بـاب                 

مختصة طبقا للقواعد العامة، في حين أنه أحالنا إلى التنظـيم الـذي      الطعن فيها أمام الجهة القضائية ال     
  .يتكفل بتحديد درجات األخطاء والعقوبات التي تقابلها

ورغم أن هذه الخطوة جاءت متأخرة نوعا ما بحيث أنه كان باإلمكان اتبـاع المشرع الفرنسي               
مر ال يـنِقص من قيمة اإلضـافات       من أول وهلة بحكم خبرته الطويلة في هذا المجال، إال أن هذا األ            

التي جبلها المشرع الجزائري بخصوص المسؤولية التأديبية لمحافظ الحسابات وبالتالي إعطاء أكثـر             
  .مصداقية لهذه المهنة وإضفاء الصرامة والدقة عليها
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    المبحث الثاني
  

  ملـحافظ احلسابات املسؤولية اجلنائية 
  
  

 الجزائية عن المسؤوليتين المدنية أو التأديبـية اللتان يخضع لهمـا محـافظ             ما يميز المسؤولية  
الحسابات هو أن هذا األخير ال يكون مسؤوال عن األخطاء المنسوبة إليه إال إذا توفر الركن الشرعي                 

دابيـر أمــن بغيــر     ـريـمة وال عقوبة أو ت    ـال ج « :  من قانون العقوبات     01وفق نص المادة    
  .»ن قانو

يمكن تعريفها بناء على ذلك بأنها المسؤولية التي يتحملها محافظ الحسابات بحكم القـانون إذا               و
توافر القصد الجنائي أي علمه بالجريمة ومشاركته فيها كأن يتعمد مثال إعداد تـقرير كـاذب بنتـائج          

ار بمـصالح   المراقبة أو يتعمد إغفال وقـائع في تـقريره الموجه للجمعية العامـة بهـدف اإلضـر              
  (1). أعضائها
  

ـّر المشرع الفرنسي ألول مرة المسؤولية الجنائيـة لمحـافظ الحـسابات فـي قـانون                ولقد أق
 استـشعر   1966، وفـي سـنة      1937 وأكمل الجرائم الخاصة به بصدور قـانون         08/08/1930

أعـاد  المشرع الفرنسي أن نظام الرقابة على شركات المساهمة في مجمله أصبح نظاما يحتذى بـه ف               
ع في تطبيقها على أنواع      مع التوس  24/07/1966النص على الجرائم السابقة في القانون الصادر في         

 المشرع الجزائري المسؤولية الجزائية لمحـافظ الحـسابات فـي           رـأخرى من الشركات، وبدوره أق    
 ......ل  يتحم« :  منه   62 وكان ذلك في نص المادة       (2) المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10القانون  

  .» المسؤولية الجزائية عن كل تقصير في القيام بالتزام قانوني ......ومحافظ الحسابات 
  

وباختالف الجرائم الممكن ارتكابها في الشركات تختلف وضعية محافظ الحـسابات تجاههـا إذ           
م بدراسة الجـرائم    من الممكن اعتباره فاعال أصليا فيها كما يمكن اعتباره شريكا فيها، ومن هنا سنقو             

  .الممكن أن يرتكبها محافظ الحسابات سواء أكانت خاصة به أم كان شريكا فيها
  

                                                                                               
 .64 ص ، المرجع السابق،عبد الوهاب نصر علي  (1)

  

   .01/05/1991 مؤرخة في 20ر رقم . المتعلق ج27/04/1991 المؤرخ في 08-91 القانون (2) 



 - 135 - 

 لب األولـالمط
 

  حافظ احلساباتـاجلرائم اخلاصة مب
  
  

إدراكا لخطورة الدور الذي يضطلع به محافظ الحسابات في شركات المساهمة نصت مختلف 
حافظ الحسابات إخالال بواجباته الرقابية في هذه التشريعات على مجموعة من الجرائم يرتكبها م

الشركات، ويتضح أن الجرائم الخاصة بمحافظ الحسابات إما تقع بالمخالفة للقواعد الالزمة لممارسة 
  .المهنة أو بالمخالفة للقواعد المنظمة ألدائه لوظيفته الرقابية في الشركة

 شخصا طبيعيا كما قد يكون شخـصا        ومن المعلوم أن ممارس مهنة محافظ الحسابات قد يكون        
 مطـروح   يبقى التساؤل فإنبديهي مساءلة الشخص الطبيعي وفقا للقواعد العامةمن المعنويا، فإذا كان  

  ـجوز مساءلتـه جزائيا ؟يهل : بالنسبة للشخص المعنوي 
التي  الجديد إلى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي أو الكيفية          01-10في الواقع لم يـِشر قانون      

 لكن  ، لم تتضمن إشارة صريحة إلى إمكانية مساءلة الشخص المعنوي         62المادة  أن  حيث  بيتم بها ذلك    
لهـذه المهنـة أو انتحـال    ) نفسه من القانون 74المادة (في إطار تحدثها عن الممارسة غير الشرعية    

ى العقوبـة   صفة محافظ الحسابات من طرف شركة خبيرة في المحاسبة أو مؤسسة حسابية أشارت إل             
  . التي تُسلّط على هذه الهيئة، وبموجب ذلك نستـنتج ضمنيا إمكانية مساءلة الشخص المعنوي

  هل يجوز مساءلة محافظ الحسابات في حالة تعيينه في هيئة أو شركة بصفة اختيارية ؟: لكن 
تعلـق   الم 01-10سيما القانون   منظمة لهذه المهنة ال   بالرجوع إلى مختلف النصوص القانونية ال     

لم تكن هناك إشارة إلى إمكانية مساءلة المحافظ الذي يعـين           أو القانون التجاري      الجديد بالمهن الثالث 
في األنواع األخرى من الشركات عن المخالفات التي قد يرتكبها أثناء تأدية مهامه وغالب األمـر أن                 

الذي يعـين بصفة اختياريـة بنـاء       هذا يعود إلى عدم إلزامية تعـيينه، ومن البديهي اعتبار المحافظ           
على رغبة الشركاء يخضع لألحكام نفسها التي تطبق على الشركات الملزمة بتعـيينه حيث ال يمكـن                

  .أن نتصور استبعاد مسؤوليته في حالة قيامها
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   الجرائم المتعلقة بممارسة المهنة:الفرع األول 
   

ا ال يستطيع أن يمارسـها أي كـان إال بتـوفر            إن مهمة محافظي الحسابات مهنة منظمة قانوني      
شروط معينة وكل من يخالف هذه األحكام يعتبر مرتكبا لمخالفة الممارسة غير القانونية للمهنـة هـذا           
من جهة، ومن جهة أخرى أحد الضمانات األساسية لممارسة المهنة هي استقاللية محافظ الحـسابات               

شرع الجزائري ضـوابط لهـذه المهنـة وصـنّف     وعدم وقوعه تحت أي ضغط كان، لذلك وضع الم       
  :جرائمها وأوقع عقوبات على كل من يخالف القوانين على النحو اآلتي 

  

  جريمة الممارسة غير الشرعية لمهنة محافظ الحسابات   :أوال 
  

يعاقـب كـل    « : على منه 73ة مادال المتعلق بمهن المحاسبة الثالث في 01-10نص القانون   
بغرامة مالية تتراوح    بطريقة غير شرعية   ............... ومحافظ الحسابات    ...............من يمارس مهنة    

  .دج 2.000.000دج إلى  500.000من 
 مرتكب هذه المخالفة بالحبس تتراوح مدته من ستة أشهر إلـى سـنة واحـدة،    وفي حالة العود يعاقب   

  .»وبضعف الغرامة 
 من المرسـوم الـصادر فـي        85مة في المادة    المشرع الفرنسي بدوره على هذه الجري     نص  و

الحبس من عشرة أيام إلى شهر وبالغرامة من أربعمائة فرنك إلى ألف            ب وعاقب عليها    12/08/1969
فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على الممارسة غير المشروعة لمهنة محافظ الحـسابات وذلـك                

، أو بالمخالفـة ألحـد إجـراءات    24/07/1966 من القانون المؤرخ في 219بالمخالفة لنص المادة   
الحبس إلى شهرين وعقوبـة الغرامـة       ، وأجاز في حالة العود زيادة عقوبة        الحظر أو اإليقاف المؤقت   

  .إلى ألفي فرنك
ـ              ل أشـخاص  بـومفاد هذه النصوص أنه ال يمكن ممارسة مهنة محافظ الحـسابات إال مـن ِق

 مـن   08ع توفر الشروط المنصوص عليها في المادة         م الغرفةطبيعيين ومعنويين مسجلين في جدول      
في جدول الغرفة الوطنية أو تم إيقاف تسجيله مؤقتـا          الممارس غير مسجل   إذا كان و،  01-10القانون  

أو تم شطبه لكنه مستمر في القيام بالعمليات التي نص عليها القانون، تسلّط عليه العقوبات المنصوص                
اله، ولقد خص المشرع األشخاص المسجلين في الجدول بممارسـة           المذكورة أع  73عليها في المادة    

   (1). المهنة حتى يقدم الضمانات الالزمة خاصة الكفاءة والنزاهة
  
  
  

                                                                                               
(1)  Etudes CREDA / op.cit / page 442. 
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  اباتجريمة انـتحال صفة محافظ الحس :ثـانيـا 
  

ويعد كذلك ممارسا غير « : على هذه الجريمة بقولها  01-10 من القانون 74/2نصت المادة 
 كل من ينتحل إحدى هذه الصفات أو تسميات ............ ومحافظ الحسابات ............شرعي لمهنة 

 أو أية صفة أخرى ترمي إلى خلق تشابه أو خلط مع هذه ............ شركة محافظة حسابات ............
   .»الصفات والتسميات 

 نة محافظ الحساباتلمهشرعية ال غير اتممارسالجملة من أن المشرع الجزائري جعلها  رغم
إال أننا فضلنا التطرق لها كجريمة مستقلة بناء على نص المادة ، وبالتالي تدخل ضمن العنوان السابق

كل من استعمل لقبا متصال بـمهنة منظمة قانونا أو « :  من قانون العقوبات التي تـنص على 243
عى لنفسه شيئا من ذلك بغير أن شهادة رسـمية أو صفة حددت السلطة العمومية شروط منحها أو اد

 إلى 500يستوفي الشروط المفروضة لحملها يعاقب بالحبس من ثالثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 
  .»دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين  5.000
ن يتولى من الناحية الفعلية الرقابة علـى شـركة          مرتكب دائما م  تُالحقيقة أن هذه الجريمة ال      و 

ها تقع بمجرد ادعاء شخص صفة محافظ الحسابات على خالف الحقيقـة أو اسـتخدامه      المساهمة إذ أن  
صفة شبيهة بصفة محافظ الحسابات من شأنها أن تثير الخلط في أذهان الناس، ولذلك قـام المـشرع                  
بحماية خاصة لمهنة محافظ الحسابات تضمن عدم االعتداء عليها بأية صورة من الـصور وتـضمن                

، ومن األمثلة التي أعطاها المشرع الفرنسي الستخدام صفات مشابهة مع صفة محافظ             الثقة لمحترفيها 
   (1) .مراقب الشركة أو المراقب المعتمد: الحسابات هي صفة 

  

      جرائم عدم المالءمة القانونية   :ثـالـثا
  

ة كما نعلم أن الدور األساسي لمحافظ الحسابات هو مراقبة أنـشطة الشركة وحـساباتها بـصف              
 بصفة خاصة بهدف حماية الغير المتعامل مع الشركة وحماية الـشركة             فيها مدراءعامة وتصرفات ال  

، وال يخفى أن مباشـرة أيـة       يقوم بها المدراء  ذاتها والمساهمين فيها من التصرفات غير السليمة التي         
ـ         ر عليـه هـذه   رقابة فعـالة ومحايدة توجب أن يتمتع من يباشرها باالستقالل في مواجهة مـن تُباشَ

الرقابة، من هنا كانت حتمية ضمان االستقاللية لمحافظ الحسابات في مواجهة الشركة وفي مواجهـة               
  .هها والتأكيد على انتـفاء أية مصلحة خاصة له تحول دون توافر الحيادية في أدائه لمهمتمدرائ

لتفـادي  زمـة   على الشروط القانونيـة الال    القانون التجاري    من   6مكرر715ولقد نصت المادة    
  :ن مندوبا للحسابات في شركة المساهمة عيال يـجوز أن ي« : مة بقولها الوقوع في عدم المالء

                                                                                               
 ، دار النهضة العربية،المسؤولية الجنائية لمراقبة الحسابات في شركات المساهمة، كبيشمحمود   (1)

  .82ص 
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األصهار لغاية الدرجة الرابعة، بـما في ذلك القـائمين بـاإلدارة وأعـضاء مجلـس               األقرباء و  -1
  .مجلس مراقبة الشركةوالمديرين 

وأعـضاء   ن أو مجلس المراقبة وأزواج القائمين باإلدارة القائمون باإلدارة وأعضاء مجلس المديري   -2
رأسمال الشركة أو إذا كانت     ) 1/10(يرين أو مجلس المراقبة للشركات التي تـملك عشر         دمجلس الم 

  .رأسمال هذه الشركات )1/10(هذه الشركة نفسها تملك عشر 
تبـا،  ابات أجرة أو مر    أزواج األشخاص الذين يتحصلون بحكم نشاط دائم غير نشاط مندوب الحس           -3

  .أعضاء مجلس المديرين أو من مجلس المراقبة وأإما من القائمين باإلدارة 
 األشخاص الذين منحتهم الشركة أجرة بـحكم وظائف غير وظائف مندوب الحسابات فـي أجـل               -4

  .خـمس سنوات ابتداء من تاريخ إنـهاء وظائفهم
ضاء في مجلس المراقبة أو مجلس المديرين، في أجل         أع وأ األشخاص الذين كانوا قائمين باإلدارة       -5

  .»خـمس سنوات من تاريخ إنـهاء وظائفهم 
  حيـث  المتعلق بالمهن الثالث الجديد حاالت التــنافي والموانـع        01-10كما تضمن القانون    

 والتـي   القانون التجـاري   من   829نص المادة   طبقا ل ض كل من ال يحترمها إلى متابعة جزائية         تعري
دج أو  200.000 إلى   دج20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من          « : تنص  

بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص يقبل عمدا أو يمارس أو يـحتفظ بوظائف مندوبي الحسابات               
  .»مات القانونية ءبالرغم من عدم المال

ة المخـالف للمالئمـات      النص أن المشرع الجزائري عاقب ممارس المهن       من خالل هذا  يتضح  
القانونية، ويتم النظر أمام غرفة المخالفات بموجب العقوبات المقررة والمتمثلة في غرامة تتراوح مـا               

ـ  يالحظ  ودج أو الحبس من شهرين إلى ستة أشهر،         200.000 إلى   20.000بين   أن الـنص   أيضا ب
في هذه الحالة نكون أمام     ه إلى كل من يمارس المهنة بطريقة غير شرعية أي أنه غير محترف و             جمو

مـخالفة الممارسة غير الشرعية للمهنة ومـخالفة وجود حالـة مـن حـاالت التنافــي         : مخالفتين  
  . المسير أو المحاسب الفعليالقانونية، في هذه الحالة يعتبر مـحافظ حسابات فعلي مثله مثل

القوانين الجزائرية كالجمع   أما المشرع الفرنسي فقد ذكر بعض حاالت التنافي التي لم تُذكر في             
بين وظيفة محافظ الحسابات و وظائف أخرى من شأنها عرقلـة عمـل المحـافظ والتــأثير علـى        
استقالليته ما عدا عمله لدى محافظ حسابات آخر أو خبير محاسب، وعاقـب فـي حالـة المخالفـة                   

  (1).  فرنك60.000ـ أو  بغرامة مالية تقدر ب/بالحبـس لمدة ستة أشهر و
  

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 16. 
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ن بعد التطرق إلى كل النصوص القانونية التي تعاقب على الجرائم المذكورة أعـاله، يمكـن               إذ
تحديد الركن المادي لها الذي يتحقق بمجرد قبول المحافظ ممارسة المهنة رغم وجود حاالت التنـافي                

عد ظهـور  القانونية، حتى ولو لم تكن هناك ممارسة فعلية للمهام أو في حالة مواصلة ممارسة المهنة ب  
  .حاالت التنافي، وذلك مهما كانت المدة التي مورست فيها المخالفة

يلزم في كل الجرائم طبقا للقواعد العامـة تـوفر القـصد مـن وراء      فأما عن الركن المعنوي،     
 أن التصرف المعاقب عليه هـو التـصـرف         السالفة الذكر  829 المادة   تارتكاب الفعل، ولـقد نص   

ي أن المشرع سيـبحث في نية المحافظ وإنـما يقـصد بـذلك العمـد فـي                لكن هذا ال يعن    العـمدي
  . نافي المنصوص عليها صراحة في القانونـممارسة المهنة رغم علم هذا األخير بوجود حاالت الت

  
  مخالفة مراقب الحسابات لوظيفته الرقابية : لفرع الثانيا

  
ء محـافظ الحـسابات لـدوره       وضع المشرع الجزائري مجموعة من القواعد تـنظم كيفية أدا        

الرقابي في شركات المساهمة وجنائيا عند اإلخالل بالبعض منها، وسنـقوم في هذا الفرع باستعراض              
  :مختلف الجرائم التي قد يرتكبها محافظ الحسابات عند أدائـه لمهامه كما يلي 

   

  جريمة إفشاء السر المهني  :أوال 
  

 حول مدى انطباق هذه الجريمـة علـى محـافظ        اف خال 1935قبل سنة   وجد المشرع الفرنسي    
الحسابات أي مدى اعتبار هذا األخـير من األمناء على األسرار، فـقد حكمـت محكمـة النــقض             

     الفرنسية بأن محافظ الحسابات ال يعد مـن التـابعين إلـى     من األمناء على األسرار نظرا ألنه ال يعد 
 من  368 منه على المادة     457/2 أحالت المادة    1966الشركة، لكن بـصدور قانون الشركات لسنة       

قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب على هذه الجريمة بالحبس لمدة تتراوح بـين ستة أشـهر وسـنة     
  (1) . هاتين العقوبتين فرنك أو بإحدى15.000 إلى 500وبالغرامة من 
 مـن  71/1ي المادة  المهني فالسرالجزائري على وجوب المحافظة على     المشرع  نص  وبدوره  

 ..... ومحافظ الحسابات    ....يتعين على   «  :وذلك بقولها   المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10القانون  
مـن قـانون     302و   301 تينحت طائلة العقوبات المنصوص عليها فـي المـاد        ت  المهني السر كتم

 لم تنص على العقوبـات المقـررة    قانون التجاري الجزائري     من ال  830/2المادة  ، كما أن     »العقوبات
 المهنـة  سـر تطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بإفشاء « : العقوبات  وأحالتنا هي أيضا على قانون      

  .»على مندوبي الحسابات 

                                                                                               
(1)  Etudes CREDA / op.cit / page 472. 
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يعاقب الحبس من شهر إلى ستة أشـهر  « : على  منه 301/1 المادة وينص قانون العقوبات في  
 احون والصيادلة والقابـالت وجميـع األشـخاص  ـاء والجردج األطب5.000 إلى  500وبغرامة من   

  بــها إلـيهم  دلىالمؤتـمنين بـحكم الواقع أو الـمهنة أو الوظيفة الدائمة أو المؤقـتة على أسرار أ         
  .» القانون إفشاءها ويصرح لـهم بذلكعليهم فيها أفـشوها في غير الحاالت التي يوجب و

دلـى  أكل من يعمل بأي صفة كانت و      « : على  فتنص   فسهنقانون  ال من   302ادة  بينما تنص الم  
 أو شرع في اإلدالء إلى أجانب أو إلى جزائريين يقيمون في بالد أجنبية بأسرار المؤسسة التي يعمـل                 

 إلى  500فيها دون أن يكون مخوال له ذلك يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من                 
  . دينار10.000

سرار إلى جزائريين يقيمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من ثالث أشهر إلـى           وإذا أدلى بهذه األ   
  . دينار1.500 إلى 500سنتين وبغرامة من 

ويجب الحكم بالحد األقصى المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين إذا تعلّقت األسرار بصناعة أسلحة              
  .أو ذخائر حربية مملوكة للدولة

حكم عالوة على ذلك على الجاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقـوق        وفي جميع الحاالت يجوز ال    
  .» من هذا القانون لمدة سنة على األقل وخمس سنوات على األكثر 14الواردة في المادة 

المـؤرخ فـي     136-96مـن المرسـوم التنفيـذي        06كما تـم التأكيد في نـص المـادة         
بير المحاسب ومحافظ الحـسابات والمحاسـب        المتعلق بقانون أخالقـيات مهنة الخ     ،15/04/1996

  . المهنة عند أداء مهامهمسرأنه يجب على أعضاء النقابة االلتزام ببالمعتمد، 
 فـإن منـدوبي     .......« : علـى    13/3مكـرر 715وبدوره نص القانون التجاري في المـادة        

ل والمعلومـات التـي    المهنة فيما يـخص األفعال واألعما سرالحسابات ومساعديهم ملزمون باحترام     
  .»اطلعوا عليها بـحكم مـمارسة وظائفهم 

 في غير الحاالت التي نـص  سرويتـحقق الركن المادي لهذه الجريمة بـقيام األمين بإفـشاء ال 
عليها القانون أو يجـيز له اإلبالغ فيها، ألن المعلومات التي يتوصل إليها المحـافظ أثــناء أدائـه                  

ن قبـيل األسرار التي تظلها مظلة الحماية الجنائية ملمهامه في الشركة تعد.  
 01-10 مـن القـانون   72 المشرع الجزائري حدود كتمان السر المهني في المادة     ولقد أوضح 

حيث أن محافظ الحسابات غير مجبر على التقيـد بـه فـي الحـاالت               المتعلق بالمهن الثالث الجديد     
 تحقيق قضائيين، واجب اطالع اإلدارة الجبائية علـى   سيما بعد فتح بحث أو    الالمنصوص عليها قانونا    

لشهادة أمام  ل المهني بناء على إراد موكليهم، وعندما يتم استدعاؤهم          د بالسر عدم التقي الوثائق المقررة،   
  . من هذا القانون05ضباط والتحكيم المقررة في المادة نلجنة اال

ألسـرار التـي يلــتزم المحـافظ        قانون الشـركات الفـرنسي بطريـقة واضحة ا     كما حدد   
بكـتمانها وهي الوقائع والتصرفات والمعلومات التي توصلوا إلـى معرفــتها بـسبب أدائـــهم               
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لـمهامهم، كما تــشمل أيضا ما أفـضى به صراحة المسـؤولون أو العاملون في الـشركة أو أي                
     حسابات وسمعه وفهمـه     يتمثـل في كل ما عرفه محافظ ال       شخص آخر إلى محافظ الحسابات، فالسر

  .واستـنتجه
وإذا كانت القواعد العامة في قانون العقوبات تقضي بأن جريمة إفـشاء األسرار ال تتحقـق إال                

 بأية طريقـة كانت، فإن الـتساؤل الذي يطرح في هذه الحالـة            سر الغير على ال   بقيام األمين بإطالع  
  حافظ بكتمانها ومن ال يعتبر كذلك ؟من يعتبر غيرا بالنسبة لألسرار التي يلتزم الم: هو 

 نفـسه أو إلـى      سرال إلى صاحب    سرالأن الجريمة ال تتحقق إذا أفضى األمين ب       مما ال شك فيه     
     نائبه القانوني أو إلى أشخاص يالون أيضا من األمناء على      عدصل     ،هنفس سروتعتبر األسرار التي يتو

 غيرا   يعني ذلك أن أي مسـاهم في الشركة ال يعد         هل: ولكن  إليها محافظ الحسابات خاصة بالشركة      
 سربالنسبة لهذه األسرار بحيث يمكن اإلفضاء بها دون وقوع الجريـمة ؟ وما هو الحل إذا أفضى بال                

  ؟ الشركة أو إلى أعضاء مجلس إدارتها أو إلى الجمعية العامة مجتمعة مدراءإلى 
ال مـدرائها  ى مجلس إدارة الشركة أو إلى أحد  إلسريتـفق الفقه في فرنسا على أن اإلفضاء بال      

تقع به الجريمة باعتبارهم ليسوا من الغير في هذا الخصوص، واألصل أن ينطبق القول نفسه إذا تـم                  
س فـي هـذه    إلى الجمعية العامة للمساهمين في اجتماعاتها، ولكـن خــشية أن ينـد      سراإلفشاء بال 

سابات بعـدم اإلفـضاء بأســــرار الـشركة فـي         محافظ الح  لزمياالجتماعات شخص من الغير     
اإلدالء بـها أمامها، كـذلك ال      هو مجبر على    اجتماعات الجمعية العامة إال في حدود المعلومات التي         

حالة تعـدد محـافظي حـسابات       جريمة إذا أفضى المحافظ باألسـرار لمحافظ حسابات آخر في         تعد 
 معلومات عن شركات مـن      عند تقديمه مرتكبا للجريمة    أو إلى مساعدي المحافظ، كما ال يعد      الشركة  

إذا كانت الشـركة تــقوم بإعداد حسابات مدعمة نفسهعالتجم .  
 المهني من طرف محـافظ الحـسابات إذا         سر تقع جريمة إفشاء ال    ،ولكن على العكس من ذلك    

ـّا كانت درجته طالما أنه يفترض في            سرأفضى بال  ه االطـالّع بحكـم      إلى أحد العاملين في الشركة أي
 إلى أحد دائني الشركة أو إلـى  سرا، كما تقع الجريمة إذا أفضى بال    سرعمله على المعلومات التي تعد      

  .وكيل التـفليسة
جريمة إفـشاء ال   وتعد المهني وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات من الجرائم العمديـة            سر 

 اإلفشاء إراديا وعن وعي      هذا  يجب أن يكون   أي ،دى األمين التي ال تقع إال إذا توافر القصد الجنائي ل        
وال يكفي في ذلك الخطأ غير العمدي ولو كان جسـيما وال يهم بعد ذلك نـوع الباعث الـذي دفـع                    

   (1) .بمحافظ الحسابات إلى ارتكاب هذا السلوك
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ـ سر محافظ الحسابات مرتكبا لجريمة إفشاء ال   ال يعد و باب اإلباحـة،   المهني إذا توافرت أحد أس
 وهو األمر الذي أكده الفقه الفرنـسي  سرحيث ال تقع الجريمة إذا تم اإلفشاء بناء على رضا صاحب ال        

           مـن قبــيل     الذي أباح للجمعية العامة التصريح لمحافظ الحسابات بإفشاء بعض المعلومات التي تعد 
لجمعية العامة فـي اجتماعاتهـا      األسرار والتي ال تندرج ضمن المعلومات التي يعلنها المحافظ على ا          

ويرى بعض الفقهـاء أن موافقـة رئـيس     لواجباتـه الرقابـية في الشركة، وفقا ألحكام القانون أداء   
 مرتكبا للجريمـة بمــوجب إلزاميـة       كما ال يعد   ،مجلس اإلدارة تكفي إلباحة اإلفشاء في هذه الحالة       

د فتح بحث أو تحقيق قضائيـين بشـأنهم، كذلك        إطالع اإلدارة الجـبائية على الوثائـق المقررة، وبع      
دعون لإلدالء بشهادتـهم أمام غرفة المصالحة والتأديب والتحكيمستعندما ي.  

ومـا يالحظ هو أن المشرع الجزائري ذكر وأكد في نصوص عديدة على ضـرورة خـضوع           
 التجاريـة بالنــسبة      المهني، ذلك أنه في ظل المنافسة      سرمحافظ الحسابات والتزامه بعدم إفـشاء ال     

للشركات الكبرى التي تحـتكر ميدانا ما فإن ذلك يـشكّل تـهديدا كبـيرا لها مـا يعطـي األهميـة                  
  .القصوى ألسرار الشركة وضرورة المحافظة عليها وكتمانها

  

  جريمة عدم الكشف عن الوقائع الجنحية لوكيل الجمهورية   :ثـانيـا
  

  ما يحدث أمامه من وقـائع إجراميـة،     إزاء ه سكوت عند محافظالتب مسؤولية   توجد حاالت تـر 
 مرتكبـا   على ما الحظه حتـى ال يعـد       عه  طالبإووكيل الجمهورية   لحيث يكون ملزما بالكشف عنها      

والمـادة  من القانون التجاري الجزائـري      13/02مكرر715 ةالذي تضمنته الماد   وهو األمر    للجريمة
شديدة ألنها جعلت مـن     قادات  ـالنتهذه الجريمة   ضت  ر من قانون الشركات الفرنسي، ولقد تع      34/5

  (1). وسلبه الدور الودي ي الشركةمسيرمحبوب عند غير  جعله اممغ  مبلِّمجردالمحافظ 
وأحدثــت   (2) 1935دخلت هذه الجريـمة ألول مرة في التـشريع الفرنـسي سـنة            ولقد أُ 

 بهذا التجريم ألــقى علـى عـاتق         انـشقاقا بـين معارض ومؤيد، حيث يرى البعض بأن المشرع        
محافظ الحسابات عبئا ثـقيال وغير مرغوب فيه وهو أن يقوم بدور الوشـاية بحيـث يكـون عـين                   
الشرطة والنيابة العامة في الشركة كما أنه يهدد المحافظ بعقوبات جسيمة، ويرى الـبعض اآلخـر أن           

 ولقـد  (3) ومحافظي الحسابات،مدراءالالمشرع أراد توفير الحماية لالدخار القومي بالنص على جرائم     
 بالحبس مـن سـنة إلـى خمـس     1966 من قانون الشركات لسنة 457المادة عاقب عليها في نص  
  .  ومائة وعشرون ألف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتينألفينسنوات وغرامة بين 

                                                                                               
(1)  J. Hémard & F. Terré & P. Mabilat / op.cit / page 806  +  N-E. Sadi & Ali Mazouz / op.cit 
/ page 105. 
 

 (2)  Etudes CREDA / op.cit / page 457. 
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جريمـة إال أن   لهذه الإطالقالم يتطرق  المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10قانون  الورغم أن   
يطلعون، عالوة علـى    و« :  من 13/2مكرر715نـص عليها في المادة      قانون التجاري الجزائري  ال

 من  830ة  نص الماد عاقب عليها في    و،  »ذلك، وكيل الجمهورية باألفعال الجنحية التي اطلعوا عليها         
دج إلـى  20.000يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وبغرامـة مـن     «  : بقولها  نفسه القانون

 أو الذي لم يكـشف إلـى        .....  كل مندوب للحسابات   ،ين فقط ـدج أو بإحدى هاتين العقوبت    500.000
  (1)  .» عن الوقائع اإلجرامية التي علم بـها الدولةوكيل 

 المنحـرفين عـن     مـدراء  وجود نصوص تجريمية في هذا الشأن ليس من شأنه منع ال           مجردو
شركة آملين في اإلفالت من العقاب، وباعتبار محافظ الحسابات الجهة          اإلقدام على التالعب بقدرات ال    

 التي يكنه مـن            مدراءد إليها بمراقبة اإلدارة وال    عهعن طريق ضبط الحسابات، فإن هذه المهمة سـتم 
،  وهنا تـنشأ الحاجة إلى التدخل الفوري إليقافهـا        من البداية  شف أية انحرافات أو تصرفات خطيرة     ك

متـأخرا بمـا ال     سـيأتي    التدخل   أن إذ في الغالب     لجمعية العامة في أول اجتماع لها     الغ ا  إب وال يكفي 
هنا تبدو أهمية اللجـوء الفـوري للنيابـة         من  و يسمح بتجنّب األضرار المحتملة أو بوضع عالج لها،       

  .الية ما كانت لتتحقق بدونهات فعالعامة، كل هذا يضفي على مهمة محافظ الحساب
   : تتمثل فيما يلي لجريمة البد من وجود وقائع إجرامية لم يتم التبليغ عنهاولكي تـتوفر ا

 األفعال التي تقع في نطاق الشركة محل المراقبة فما يحدث من جرائم عدا ذلك ال يلتزم المحـافظ                    -
  .باإلبالغ عنه، والمقصود بالشركة هنا مقرها الرئيسي أو أحد فروعها

 بعد تولي محافظ الحسابات لمهامه في       رتكابها سواء أكان ذلك قبل أم     قت ا  ال يهم في قيام الجريمة و      -
  .الشركة طالما أنه علم بها أثـناء مباشرته لها

 شروع في الجريمة طالما أن المشرع يعاقب علـى          مجرد يستوي أن تكون الواقعة جريمة تامة أو         -
لحسابات إذا توقفت الجريمة التـي      هذا الشروع، لكن فئة من الفقهاء يقولون بعدم قيام جريمة محافظ ا           

لم يبلّغ عنها عند حد الشروع على أساس أن المشرع يجرم عدم اإلبالغ عن الوقائع اإلجرامية ولـيس    
  . عن الشروع في الوقائع اإلجرامية

-       نها القـانون   يستوي أن تكون الجريمة من جرائم القانون العام أو من الجرائم الخاصة التـي تـضم
   (2). لقوانين الخاصة األخرىالتجاري أو ا

                                                                                               
 

ن الجريمة المنصوص   كان من المفروض بالمشرع استعمال مصطلح الحبس بدال من السجن أل(1)
األغلب أن األمر ورد . (لعقوبة المقررة لها ال تتعدى الحبس لمدة خمسة سنواتاعليها جنحة و

  .)سهوا
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وفي حقيقة األمر، ال تتم مساءلة محافظ الحسابات إال في حدود مهامه الرقابية ألنه غير ملـزم                 
ارتكبها المدير، لكن نظرا لعمومية النص يلتزم المحافظ بالتبليغ          .......بالتبليغ عن جرائم سرقة أو قتل       

  .ي نطاق الشركة لتفادي الوقوع في جريمة عدم التبليغعن كافة الوقائع اإلجرامية التي تقع بعلمه ف
أعاله يشمل كافة أنواع الجرائم      830 تضمنته المادة    الذي"  الوقائع اإلجرامية " مصطلح  كما أن   

الوقـائع  " نت مـصطلح     التي تضم  13/2مكرر715نص المادة   من مخالفات وجنح وجنايات، عكس      
 عـدم اإلبـالغ عـن       لـى إدانة محافظ الحسابات ع   ائري  ، لذلك من المفترض بالقضاء الجز     " اجلنحية

 أن الجريـمة ال تـقع إال في حالة عـدم الــتبليغ           رغمالمخالفات والجنح والجنايات على حد سواء       
 عـدم   رنسي الذي أدان محافظ الحسابات علـى      تقفـيا بالقضاء الف  عن الوقائع التي تشكل جنحة وذلك       

   (1). سواء المخالفات والجنح على حد ه عنإبالغ
كما يلتزم المحافظ بالتبليغ دون تقدير لآلثار القانونية المترتبة عن الوقائع من أن تكون الدعوى               

 بوفاة الفاعل، كما ليس من شأنه تقدير ضرورة التبليغ من عـدمها أو              أوقد انقضت بالتقادم أو بالعفو      
   (2). تقدير خطورة الجريمة من هوانها

  

 امتناع محافظ الحسابات عن اإلبالغ حتى ولـو لـم   بمجرده الجريمة ويتحقق الركن المادي لهذ   
   ة، ويتـفق الفقه والقضاء الفرنسيين على ضرورة إعطائه مهلة لذلك علـى أن             يترتب عليه آثار ضار

وقد قضى بأن عدم إخطار النيابـة العامـة رغـم أن             يكون للقاضي تحديدها في كل حالة على حدة،       
كما حكم بأن مضي مدة شهر على        (3)تصحيح الوضع تقع به هذه الجريمة،      مدراءالمحافظ طلب من ال   

وحكم أيضا بأن الجريمة (4) ارتكاب الواقعة اإلجرامية ال يكفي الرتكاب جريمة االمتناع عن اإلبالغ،
تتحقق إن لم يتم اإلبالغ عنها بطريقة تلقائية من طرف محافظ الحسابات وإنما تم ذلك أثـناء التحقيق                 

  . الخ....... (5)د مرور ثالث سنوات من ارتكاب الوقائع اإلجرامية معه بع
 إذ أن الجريمة ال تقع إال فـي     جريمة تتطلب لتحققها قصدا جنائيا    وال يوجد خالف من أن هذه ال      

       هل يكفي العلم بالوقائع لقيـام      : المحافظ، لكن   م بها   ِلـحالة عدم اإلبالغ عن الوقائع اإلجرامية التي ع
  ؟   أم يـجب العلم بأن هذه الوقائع يعاقب عليها القانونالجريمة ؟

                                                                                               
 المرجـع   ،كبـيش محمـود    :، أشار إليه    Besançon ، 03/07/1975 محكمة الجنح، بوزونسون     (1) 

  .119ص  ،السابق
  

(2)  Etude CREDA / op.cit / page 459.  
  

  .120ص ،  المرجع السابق،محمود كبيش :، أشار إليه 24/05/1984،  بوزونسونمحكمة الجنح،  (3)
 

  .120ص ،  المرجع السابق،كبيشمحمود  :، أشار إليه 13/10/1978، محكمة الجنح، الفال   (4)
 

 .121ص ،  المرجع السابق،كبيشمحمود  :، أشار إليه 24/11/1978، جنح، باريسمحكمة ال   (5)
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االعتقاد المنطقي أن العلم بصفة الواقعة اإلجرامية هو بمثابة علم بالوقائع وليس علم بالقـانون               
علـم بالـصفة    وفقا للقواعد العامة، فالعلم بالقانون الذي يفترض في حق المتهم في أية جريمة هـو ال               

  .اإلجرامية لسلوكه هو
 (1)ال يكفي الخطأ غير العمدي لقـيام هذه الجريمة حتى ولو أحدث ذلـك أضـرار جـسيمة،              و

 عم عـدم اكـتـشافه  لكن يجوز االحتماء وراء إهمال محافظ الحسابات في أداء مهـامه حتى يــد         و
للوقائع اإلجرامية ويدرأ بالتالي مسؤوليته الجنائية، ذلك أنه يفترض علم المحافظ بالوقائع مـن خـالل      

 وال يكفي لنفي القصد الجنائي أن يدعي المحافظ أنه اسـتهدف  ،كتشافه لها عند قيامه بوظائفه المألوفة    ا
من عدم اإلبالغ المحافظة على الثـقة في الشركة وعدم إثارة الشكوك حولها أو أنه ابتغى مـن وراء                 

  .الخ ........ لتسوية األمور مدراءذلك إعطاء فرصة لل
  

 أن محافظي الحسابات ناذرا مـا يطلعـون وكيـل الجمهوريـة بالوقـائع      الواقع العملي يؤكد  و
 (2).  الشركةمدراءاإلجرامية في حين أن هذا األخير كثيرا ما يتخذ إجراءات ضد 

  

          معلومات الكاذبة جريمة إعطاء ال :ثـالـثا 

 من سنة   عاقب عليها بالحبس   و 457على هذه الجريمة في المادة      نص قانون الشركات الفرنسي     
  . فرنك120.000 و 2000إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح بين 

ـ   هذه الجريمة أيـضا    01-10كما هو الحال مع الجريمة السابقة، لم يتضمن القانون          و فل ـوتكّ
   يعاقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات        «:بقولها  منه وذلك    830في المادة   قانون التجاري   لبذلك ا 

 كل مندوب للحـسابات     ،دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط     500.000إلى  دج  20.000وبغرامة من   
د إعطاء معلومات كاذبة عن حالة الشركة يتعم....... «.  

إعطاء معلومات حول وضـع     : نين هما   ـويتكون الركن المادي لهذه الجريمة من عنصرين اث       
 علقـا بمعلومـات دقيقـة     الكـذب مت  هذا   ويجب أن يكون     ،صاف هذه المعلومات بالكذب   ـّالشركة وات 

ل المسؤولية   كما أن المحافظ ال يتحم      (3)وواضحة وليس بتقديرات أو تخمينات من محافظ الحسابات،       
  .مدراءطرف الإذا كان الكذب صادرا من 

وال يشترط لوقوع الجريمة أن يكون إعطاء المعلومات قد تم بطريقة علنية كما يستوي أن يـتم                 
 المتصلة بمهمة   تلكالمعلومات  بالمقصود  و،   أو إلى الغير   مدراءمين أو ال  إعطاء المعلومات إلى المساه   

محافظ الحسابات في الشركة مهما كان نوعها أما ما ال يتصل بمهمتـه فـال تقـوم عنـه الجريمـة                     
                                                                                               

  .121ص ،  المرجع السابق،كبيشمحمود  :أشار إليه ، 23/06/1945، محكمة الجنح، لوهافر  (1)
  

(2)  Tayeb Belloula / Droit des Sociétés - 1er Ed / Berti Edition – Alger, 2006 / page 247. 
 
(3)   Etude CREDA / op.cit / page 451. 
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المنصوص عليها في المادة أعاله، فالبد من استبعاد أية معلومات متعلقـة بـشركة أخـرى وكـذلك               
  .طبق على مهام المحافظم المنعدارة والتسيير بموجب اللقة باإلالمعلومات المتع

 لهذه الجريمة يكفي توافر القصد الجنائي العام، ويفترض بموجـب           ولكي يتحقق الركن المعنوي   
ما تفرضه مهام محافظ الحسابات من مراقبة علمه بكذب المعلومات دون اشتراط قصد خاص كاتجـاه   

  .بالشركة أو بالغيرالنية إلى إلحاق الضرر بالمساهمين أو 
 يمكـن   هأنبحكم  واتخذ القضاء الفرنسي موقفا متشددا في هذا الشأن مع محافظ الحسابات            لقد  و

من الموقع الذي يحتله ومن الكفاءة المفترضة فيه والتي تـدفع إلـى االعتقـاد               سوء النية   استخالص  
 إعطائه ثــقة مطلقـة   لمجردن دي كما ُأ(1)بافتراض علـمه بالصفة الكاذبة للمعلومات التي أدلى بها،       

إال أن هناك أحكاما أخـرى رفـضت         (2)لمحاسب الشركة وأهمل التحقق بنفسه من صدق الحسابات،       
  .بت دائما إثبات سوء النية الخطأ الجسيم وتطلّلمجرداإلدانة 

ـ تالطريقة التي قد     هو أن المشرع الجزائري لم يوضح        ما يمكن مالحظته    ى مـن خاللهـا    عط
مـن  الغالـب    أي إذا كانت في التقرير العام أو الخاص أو شفهية، لكن             ولم يحددها  لكاذبةالمعلومات ا 

عن طريق الكتابة ألن محافظي الحسابات ملزمـون بتقـديم          يتم  الناحية العملية أن إعطاء المعلومات      
ذبـة  تقارير مكتوبة للجمعية العامة، وبدوره لم ينص المشرع الفرنسي على إمكانية إعطاء معلومات كا  

شفهيا عن حالة الشركة، وفي غالب األحوال يكون الهدف من المعلومات الكاذبـة التـي يقـدمها أو                  
 وبصفة خاصة تقـديم ميزانيـة       مدراء ال من طرف كبت  يؤكدها محافظ الحسابات هو إخفاء جريمة ارتُ      

يـده  ما يالحظ أن المشرعين الفرنسي والمصري عاقبا محافظ الحسابات في حالة تأك           ، ك غير صحيحة 
واعتبرا أن تأكيد معلومات كاذبـة مـن    (3) معلومات كاذبة ألنه يفترض فيه مراقبة الشركة باستمرار   

  . نفس قبيل إعطائها وتم تصنيفهما كجريمة واحدة وأوردا لهما العقاب نفسه في النص نفسه
  

   بعض الجرائم لم ينص عليها المشرع الجزائري:رابعـا 
  

ن محاسبة محافظ الحسابات عليها وتأكيد مسؤوليته فيها لكن لم         توجد مجموعة من الجرائم الممك    
تضمنتها مختلف التشريعات المشابهة كالمشرع الفرنسي والمشرع المصري،         ينص المشرع الجزائري  
  :وتتمثل هذه الجرائم في 

  
  

                                                                                               
  .113ص ،  المرجع السابق،كبيشمحمود  :أشار إليه ، 18/07/1971،  الجنح، باريسمحكمة   (1) 

  
  .113ص ،  المرجع السابق،محمود كبيش :أشار إليه ، 12/07/1979،  الجنح، باريسمحكمة  (2) 

  
(3)  Etude CREDA / op.cit / page 454. 



 - 147 - 

   وضع تقارير كاذبة أو ناقصة -1
 المـشرع   على خـالف  يمة  الفرنسي على هذه الجر   المشرع  لم ينص ال المشرع الجزائري وال       

 ال تقل عن سنتين وغرامـة       بالحبس لمدة وعاقب عليها    159-81انون  في الق أوردها  الذي  المصري  
تتراوح بين ألفي وعشرة آالف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة عقوبة الغرامة في حديها                

    (1) .في حالة العود أو االمتناع عن إزالة المخالفة بعد صدور حكم نهائي
ينطوي العمل الرقابي لمحافظ الحسابات في شركة المساهمة أساسا على تقديم تقارير بالنتـائج           و
 صل إليها عند أدائه لمهامه، وتقدم هذه التقارير لجهات مختلفة على النحو الذي يحدده القـانون              التي تو

المال بـشرط أن ال تزيـد    إصدار السندات يكون بقرار من الجمعية العامة بعد أداء رأس           : ومن ذلك   
قيمتها على صافي أصول الشركة حسبما يحدده محافظ الحسابات وفقا آلخر ميزانية وافقـت عليهـا                 
الجمعية العامة، كما يلتزم المحافظ بتقديم تقرير عن الميزانية وحساب األرباح والخسائر إلى الجمعيـة      

شرات االكتتاب يقر فيـه بـصحتها وعـدم         العامة في اجتماعاتها، ويلتزم كذلك بتقديم تقرير يرفق بن        
 تقارير سنوية إلى محـافظ البنـك         بتقديم مخالفتها ألحكام القانون، كما يلتزم محافظو حسابات البنوك       

   (2).  بيانات معينة عن وضع البنك وعملياتهتتضمنالمركزي 
 يعتمـد  يـث سابات في أدائه لوظيفته الرقابية بح   ر أسلوب وضع التقارير سالح محافظ الح      ويعتب

ومصلحة المـساهمين وفـي إظهـار        أداء الشركة لوظيفتها بما يتفق مع القانون       من أجل تأكيد   اهيعل
 وذلك نظرا للثـقة التـي      وأمام الغير وضعها مع المساهمين وأمام الجهات الرقابية األخرى في الدولة          

د على أنشطة الشركة، من     يحظى بها محافظ الحسابات في هذا الشأن باعتباره الرقيب المباشر والمحاي          
أجل ذلك فإن قيام محافظ الحسابات بتضمين تقاريره بيانات كاذبة أو بإخفاء بعض الوقائع الجوهريـة                
أو بإغفال بيانات معينة في هذه التقارير من شأنه اإلخالل بالهدف من نظام الرقابة بل وتحقيق كثيـر                  

فعال جـرائم خاصـة تـستوجب الجـزاء         من األضرار تحت ستارها، من هنا اعتبر المشرع هذه األ         
  .الجنائي

ويتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بإتيان محافظ الحسابات أحد األفعال الثالثة يجمع بينها أنها              
  : تمثل كذبا في المفهوم العام لهذه الكلمة وهي 

                                                                                               
   .138 ص ، المرجع السابق،محمود كبيش  (1)

  
نك يلتزم بتعيين محافظ ات مساهمة كما أن كل بأن البنوك تتخذ شكل شركعليه رف اعت من الم(2)

سأل جنائيا عن كافة الجرائم التي تخص محافظي من ثم فإن محافظ الحسابات بالبنك يحسابات، و
الحسابات في شركات المساهمة المنصوص عليها في القوانين المختلفة، فضال عن الجرائم التي نص 

د الصادر فيه ألكثر من نص تجريم توقع عليه العقوبة عليها قانون البنوك، وإذا خضع الفعل الواح
    .األشد وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات
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لحـسابات   وضع تقارير كاذبة أي ذكر بيانات غير صحيحة في أي من التقارير التي يلتزم محافظ ا                -
  .بتقديمها ألي من الجهات التي حددها القانون

  .  إخفاء بيانات أو وقائع جوهرية في هذه التقارير-
أن يذكر محافظ الحسابات في تقريـره علـى خـالف           : ومن األمثلة على وضع تقارير كاذبة       

كة، أو أن يـذكر     نظام الشر  على النحو الذي يحدده القانون و      زعتأن األرباح أو الفوائد قد و     بالحقيقة  
في التقرير السنوي الذي يقدمه للجمعية العامة حول الميزانية وحساب األرباح والخسائر أن الـشركة               

  .تمسك حسابات منتظمة على خالف الحقيقة
لزم بذكر بيان أو واقعـة  موإخفاء أو إغفال وقائع جوهرية في التقرير يفيد أن محافظ الحسابات       

  .  أي أنه قدم التقرير ناقصانع عن ذلكة في التقرير ولكنه امتمعين
أو الواقعـة     امتـناع محافظ الحسابات عن تـضمين تقريـره البيـان          بمجردواإلغفال يتحقق   

الجوهرية، أما اإلخفاء فيفترض سلوكا إيجابيا أو حيلة منه يضمن بها عدم كشف الحقيقة بخـصوص                
وهرية أي أية واقعة يكون ذكرها ضـروريا        هذه الواقعة، ويشترط أن يتم اإلخفاء أو اإلغفال لوقائع ج         

لكي يكون التقرير مفيدا في بيان الحقيقة أمام من يوجه إليه، وهذه مسألة موضوعية يقدرها القاضـي                 
  .في ضوء الغرض من التقرير

         هو في حقيقته وضع لتقرير     أو إغفالها   ن  وعلى كل حال فإن إخفاء وقائع جوهرية في تقرير معي
 مجـرد وفقا للقواعد العامة يسوي في قيام الجريمة بين ارتكاب فعل إيجـابي أو                المشرع  ألن ،كاذب

امتناع عن فعل في الحالة التي يلتزم فيها الشخص بإتيان هذا الفعل وهذا ما أخذ به جانب مـن الفقـه          
حيث سوى بـين الكـذب      " أو تأكيدها    إعطاء معلومات كاذبة  "الفرنسي في تحديده ألركان هذه جريمة       

  .  يجابي واالمتناع عن إعطاء معلومة معينة كان يلتزم المحافظ بتقديمهااإل
 بأن يكـون وضـع التقريـر        ، باعتبارها جريمة عمدية   ،ويتحقق الركن المعنوي لهذه الجريمة    

قد تم عن عمد، ولذلك يجب أن تتوافر كافـة عناصـر القـصد              أو إخفاءها   الكاذب أو إغفال الوقائع     
فيجب أن يعلم المحافظ بعدم صحة التقرير أو بـأن          : عامة في قانون العقوبات     الجنائي وفقا للقواعد ال   

التقرير ال يتضمن بيانات جوهرية لذلك ال تقوم الجريمة في حالة الخطأ أو اإلهمال من جانب محـافظ   
  .الحسابات حتى ولو كان جسيما، ويقع على النيابة العامة عبء إثبات القصد الجنائي في هذه الجريمة

  

   التزوير في سجالت الشركة-2
  المتعلق بالمهن الثالث   01-10لم ينص القانون التجاري على هذه الجريمة وكذلك حال القانون           

مـن قـانون     216 وجب الرجوع للقواعد العامة في هذا الشأن حيث تحـدد المـادة              وبالتالي الجديد
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ى العقوبـات المقـررة لهـذه        عل 219طرق التزوير بينما تنص المادة      تحدد   (1)العقوبات الجزائري   
 .الجريمة

أو التوقيع، وإما تزييف الكتابة ب بأن التزوير يكون إما بتـقليد أو 216ولقد ذكرت المادة 
ات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات فيما بعد، باصطناع اتـفاق

ت هذه المحررات عدو الوقائع التي ُأوإما بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف الشروط أو اإلقرارت أ
  .ها أو إلثباتها، وإما بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلهاقيـلتلّ

فقد عاقبت كل من ارتكب تزويرا بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة  219 أما المادة
 مة من أعاله في المحررات التجارية شرع في ذلك بالحبس من سنـة إلى خمس سنوات وبغرا216
، كما يـجوز عالوة على ذلك أن يـحكم على الجاني بالحرمان من حق أو دج20.000 إلى 500

  . من سنة إلى خـمس سنوات على األكثربالمنع من اإلقامة و14أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
  

   االمتناع عن حضور الجمعية العامة أو عن تقديم التقارير التي نص عليها القانون-3
 دفاتر الـشركة وسـجالتها ومـستنداتها وطلـب       حافظ الحسابات في كل وقت االطالع على      لم

البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهامه، ولـه كـذلك أن يحقـق فـي                  
موجودات الشركة والتزاماتها ويتعين على مجلس اإلدارة أن يمكن محافظ الحسابات من كل ما تقـدم،      

 في تقرير   يافظ في حالة عدم تمكينه من استعمال الحقوق المنصوص عليها إثبات ذلك كتاب            وعلى المحا 
 وعلـى   ،يقدم إلى مجلس اإلدارة ويعرض على الجمعية العامة إن لم يقم مجلس اإلدارة بتيسير مهامه              
 عهـا تم اتبامحافظ الحسابات أو من ينوبه أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد من صحة اإلجراءات التي      

في الدعوة إلى االجتماع وعليه أن يدلي برأيه في كل ما يتعلق بعمله كمحافظ حسابات للشركة وبوجه                 
خاص في الموافقة على الميزانية بتحفظ أو بغير تحفظ أو في إعادتها إلـى مجلـس اإلدارة، وعلـى                   

  .محافظ الحسابات أن يتلو تقريره على الجمعية العامة
وعاقـب    جريمة بمقتضى النص العامكل ما سبق ذكرهأن مخالفة ولقد اعتبر المشرع المصري  

ف وعـشرة آال    مالية تتراوح بين ألفي     بغرامة 159-81 من القانون المصري     163المادة  عليها في   
  .جنيه مصري

االمتناع عن حضور الجمعية العامة أو عن تقـديم         باإلضافة إلى ذلك، درس المشرع المصري       
  : وذلك على النحو التالي قانونالتقارير التي نص عليها ال

  

نص المشرع المصري على هـذه الجريمـة فـي المـادة             : االمتناع عن حضور الجمعية العامة       -أ
بـه مـن المحاسـبين الـذين     وعلى مراقب الحسابات أو من ين   «  :159-81قانون  ـ من ال  106/2
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 اإلجـراءات التـي     اشتركوا معه في أعمال المراجعة أن يحضر الجمعية العامة ويتأكد مـن صـحة             
ل مـا يتعلـق بعملـه       دلي في االجتماع برأيه في ك     ـوة إلى لالجتماع، وعليه أن ي     ـ في الدع  تعبِّـاتُ

قة على الميزانية بتحفظ أو بغير تـحفظ أو في إعادتها إلـى            ـبوجه خاص في المواف    للشركة و  امراقب
  (1) . »مجلس اإلدارة

مة يتحقق إما بعدم حضور المحافظ اجتمـاع        ويتضح من هذا النص أن الركن المادي في الجري        
الجمعية العامة وعدم إنابة أي محافظ آخر ممن اشتركوا معه في المهام، وإما بعدم اتخـاذ مـا يلـزم        

     عت في الدعوة لالجتماع، وتقع الجريمة كذلك إذا حضر المحـافظ       للتأكد من صحة اإلجراءات التي اتب
 أي أن   زانيـة  برأيه بخـصوص المي    يدلراءات ولكنه لم ي   به االجتماع وتأكد من صحة اإلج     وأو من ين  

  .المحافظ حضر االجتماع والتزم الصمت
ولم ينص المشرع المصري على صورة معينة للركن المعنوي في هذه الجريمـة لكـن طبـق              
عليها األحكام الخاصة بالجنح الشبيهة بالمخالفات، ومعنى ذلك أنه يستوي أن يحـدث االمتنـاع مـن                

ابات في الحاالت السابقة عمدا أو إهماال، ويفترض أيضا تحقق الركن المعنـوي لحـين               محافظ الحس 
  .إثبات ما يفيد انتـفاء أي خطأ من جانبه

  

، يلتـزم  159-81 من القـانون المـصري   105وفقا لنص المادة    : االمتناع عن تقديم التقارير      -ب
لشركة وسجالتها ومستنداتها وبياناتهـا  محافظ الحسابات في حالة عدم تمكينه من االطالع على دفاتر ا   

أو في حالة عدم إعطائه البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها ألداء مهامه أو مـن     
ا بذلك إلى مجلس اإلدارة وعليه عرض هذا        يباأن يقدم تقريرا كت    ب تحقيق موجودات الشركة والتزاماتها   

لس اإلدارة بتسهيل مهامه، كما يلتزم وفـقا لـنص المـادة           التقرير على الجمعية العامة إذا لم يقم مج       
  .ا عليها قانونوصنصمتضمن البيانات الي بأن يقدم للجمعية العامة في اجتماعاتها تقريرا 106/3

 امتناع محافظ الحسابات عن تقديم التقرير على النحو الالزم، علما أن            بمجردوتقع هذه الجريمة    
لى مجلس اإلدارة ولكن ال شك أنه إذا حـل          إزم بالنسبة للتقرير الذي يقدم      المشرع لم يحدد الميعاد الال    

        الجريمة واقعة، أما التقرير الذي يجـب تقديمـه       موعد انعقاد الجمعية العامة دون أن يقدم التقرير تعد 
  .إلى الجمعية العامة فمن الواضح أنه يقدم في يوم االجتماع على أكثر تقدير

وي في هذه الجريمة أيضا أحكام الجنح الشبيهة بالمخالفات، فيـستوي           وتنطبق على الركن المعن   
أن تقع قصدا أو إهماال ويفترض ثبوت الركن المعنوي إلى أن ينفي محافظ الحـسابات أي قـصد أو                   

من المسؤولية الجنائية بإثبات اإلكراه المعنوي أو أي        برأ  إهمال من جانبه، ويمكنه بطبيعة الحال أن يت       
  (2).  آخرمانع مسؤولية
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  المطـلب الثـاني
  

  مسؤولية مـحافظ احلسابات
  اءدرـم عن االشتراك يف جرائم ال

  
       

قواعد العامة في قانون العقوبات أن يأتي شخص بنفسه النشاط المدني الـذي              لل وفقا–ال يشترط   
 شـخص   ا، إذ من الممكن مساءلة    هسأل عن  يأتي جزء من هذا النشاط حتى ي       تقوم عليه الجريمة أو أن    

ا من األفعال المشار إليها طالما أنه قام بالمـساهمة فـي هـذه    ـّن عن الجريمة رغم عدم إتيانه أي    معي
  (1) .القانون ي يحددهات الشروط ال وتوافرت فيهةمجرمالجريمة بأن لعب فيها أحد األدوار ال

ءلة محـافظ    الشركة وال تتأتى مـسا     اء توجد بعض الجرائم التي يرتكبها مدر      ،من هذا المنطلق  
 هي صـفة المـدير    صفة خاصة في فاعلها و    ب   إما ألن المشرع قد تطلّ     ابات عنها كفاعل أصلي   الحس

ر أن يرتكبه إال شخص له سلطة اإلدارة أو ألن محافظ الحسابات            تصوإما ألن الفعل المادي فيها ال ي      و
  .لم يأت فعال أصليا فيها

ضـه  ل المشرع قـد يعر    بـهد بها إليه من قِ    عوإخالل محافظ الحسابات بواجباته الرقابية التي       
توفرت في سلوكه عناصر االشتراك وفقا      ما  للمساءلة الجنائية عن هذه الجرائم بوصفه شريكا فيها إذا          

 1930للقواعد العامة في قانون العقوبات، وهذا ما جرى عليه القضاء الفرنسي قبل صـدور قـانون                
محافظ الحسابات حيث كان يعاقـب محـافظ الحـسابات          الذي نص للمرة األولى على جرائم خاصة ب       

ت عناصـر االشـتراك فـي       تالشركات طالما ثب   مدراءباعتباره شريكا في كافة الجرائم التي يرتكبها        
 حيث حكم بمسؤولية محافظ الحسابات عن االشتراك في جريمة إصدار أسـهم بالمخالفـة               (2)سلوكه،

  .في جريمة االحتيالوفي جريمة توزيع أرباح وهمية وفي جريمة نشر وقائع كاذبة و نلقواعد القانو
 مـن خـالل     مـدراء مسؤولية محافظ الحسابات عن االشتراك في جرائم ال         لعنصر وسنتطرق

مسؤولية التطرق ألهم تطبيقات    من خالل    وكذلك   مدراءموضع محافظ الحسابات من جرائم ال     توضيح  
  .مدراءمحافظ الحسابات عن االشتراك في جرائم ال
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  اء موضع محافظ الحسابات من جرائم المدر:لفرع األول ا
  

على أنه يمكن مـساءلة      المتعلق بالمهن الثالث الجديد      01-10 من القانون    61/3 المادة   تنص
وال يتبرأ من مسؤوليته فيما يخص المخالفات التـي لـم           « : كما يلي   بصفته شريكا   محافظ الحسابات   

          .  »....................يشارك فيها 
 يجب أن تتوفر أركان معينة لقيام المسؤولية الجنائيـة          ،وفقا للقواعد العامة في قانون العقوبات     و

يقتضي المنطق بيان كيفية تطبيق القواعد العامة عليه قبل الحـديث           لذلك  عن االشتراك في الجريمة،     
  .في الجريمةمن خالل تبيين األركان العامة لالشتراك قوم به عن مسؤوليته، وهو ما سن

  

  ركن الشرعيـ ال:أوال 
  

 ويـشترك فيهـا   مـدراء صعوبات خاصة فيما يتعلق بالجرائم التي يرتكبها ال ال يثير هذا الركن     
محافظ الحسابات، فالركن الشرعي للمساهمة التبعية يفترض عدم مشروعية فعل المساهم األصـلي أو        

  :فترض أمرين  األصلي أو الفاعل يالفاعل، وعدم مشروعية فعل المساهم
قانون أي أن يوجد نـص يعاقـب علـى          الجرمها  ضرورة أن يكون الفعل األصلي من األفعال التي ي        

  .أسباب اإلباحة اءنتـفالفعل، وا
 ال يسأل المحافظ عن االشتراك في جريمة المدير إال إذا كان الفعل المنسوب إلى هـذا                 وبالتالي

اء ورد النص عليها في قانون العقوبات أم في القـانون   سوااألخير من الجرائم المنصوص عليها قانون    
 سأل  اا كانت هذه الجرائم في أغلبيتها جنح      التجاري، ولممحافظ إذا لم تتعـد الجريمـة نطـاق          ال  فال ي

وتطبيقا لـذلك ال   (1)عاقب المشرع صراحة على الشروع فيها،تي يالشروع إال إذا كانت من الجرائم ال  
محافظ عن االشترالسأل ي(2). رتكب من طرف المديراك مثال في الشروع في خيانة األمانة الذي ي   

  

  ركن الماديـ ال:ا ـانيـث
  

              ن وأن  البد لكي يتحقق الركن المادي لالشتراك في الجريمة من أن يتوافر نشاط إجرامي معـي
 االشتراك هـي    تقع نتيجة وأن تتوافر عالقة سببية تربط بين النشاط والنتيجة، والنتيجة اإلجرامية في            

تامة أو الشروع فيها وذلك في الحاالت التي يعاقب فيها المشرع على            بصفة  ارتكاب الجريمة األصلية    
  .الشروع في الجريمة

                                                                                               
 من قانون العقوبات الفرنسي الشروع في الجنح ال يعاقب عليه إال إذا نص              03  حسب نص المادة      (1)

  . المشرع على ذلك صراحة
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علـى  اشتراك المحافظ في المخالفـات      قد حدد القانون صور     ـأما عن السلوك في االشتراك فل     
فالبـد مـن   إذن  ، ال يجرمها القانون لـذاتها سبيل الحصر ألن األفعال التي تقوم بها المساهمة التبعية        

  .م القاضيتحديدها بصفة عامة كي يكون المرجع في تحديدها القانون ال تحكّ
ا كانت وسيلة االشتراك ركنا في جريمة الشريك، وجب على القاضي في أحكامـه بإدانـة                ولم

خلص منها وجـوده، فـإذا      متهم باالشتراك في جريمة أن يبـين طريقة االشتراك والعناصر التي است          
ل دائما اشتراكا معاقبا عليه إذ يجـب  المساهمة في جريمة ال تشكّ ألن خال الحكم من ذلك وجب نقضه     

أن تكون المساهمة قد اتخذت إحدى الصور المحددة في القانون على سبيل الحصر، فالشخص الـذي                
  .كا في نظر القانون الجنائييساهم في الجريمة بغير الطريقة التي حددها القانون ال يعتبر شري

 يتم عادة عن طريق تقـديم العـون أو          مدراءوالواقع أن اشتراك محافظ الحسابات في جرائم ال       
المساعدة في ارتكاب الجريمة، وتثور الصعوبة في حال ما لم يأتي محافظ الحسابات نـشاطا إيجابيـا               

ع عن اتخاذ سلوك كان من شـأنه         في جرائمهم عن طريق االمتنا     مدراءوإنما كان عونه ومساعدته لل    
الحول دون قيام الجريمة أو كان من شأنه أن يوقفها عند حد معين، بمعنى آخر يقتـصر دوره علـى                    

باإلبالغ عنها، فهل يسأل مــحافظ       اإلجرامية بحيث ال يقوم      مدراء إغماض عينيه عن أفعال ال     مجرد
   ؟مدراءالحسابات في هذه الحـالة كشريك في جرائم ال

مـن  نفـسها   61/3في نـص المـادة    بطريقة غير مباشرة    تـنا اإلجابة على هذا التساؤل      ورد
 فيما يخص المخالفات التي لـم  تهأ من مسؤوليوال يتبر « : وذلك بقولها  السالف الذكر 01-10القانون  

فات، وإن لم   يشارك فيها إال إذا أثبت أنه قام بالمتطلبات العادية لوظيفته وأنه بلّغ مجلس اإلدارة بالمخال              
تتم معالجتها بصفة مالئمة خالل أقرب جمعية عامة بعد اطالعه عليها وفي حالة معاينة مخالفة، يثبت                

 مـن   830المـادة   اعتبـرت   ، وزيادة على ذلك     »مختصة  أنه أطلع وكيل الجمهورية لدى المحكمة ال      
ي حين أنه عاقـب محـافظ    ف القانون التجاري الجزائري أن السلوك السلبي جريمة جنائية قائمة بذاتها         

الحسابات على عدم إطالعه وكيل الجمهورية بالوقائع الجنحية أثـناء أدائـه لمهامـه فـي الـشركة                 
  .الخاضعة لرقابته

ناع محافظ الحسابات عن اإلبالغ عـن       ـلم يعاقب بصفة خاصة على امت     فالمشرع الفرنسي   أما  
نص صراحة على اعتبار هـذا الـسلوك       لكنه  ناء مباشرة عمله في الشركة،      ـالجرائم التي يعلم بها أث    

وما يالحظ على المشرع الفرنسي أنه أورد العديد من األحكـام رفـضت             جريمة قائمة بذاتها،    السلبي  
 وهذا ما دعا    (1)إدانة محافظ الحسابات إذا اقتصر سلوكه على اتخاذ موقف سلبي إزاء جريمة المدير،            

 البـد وأن تكـون      مـدراء ة محافظ الحسابات في جرائم ال     به أغلبية الفقه في فرنسا بالقول بأن مساهم       
  .مساعدة أو عون للفاعل إيجابية وبأنه ال يصلح اعتبار الموقف السلبي للمحافظ على أنها
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 التي يعلـم    ةالوقائع اإلجرامي  المدير وعدم اإلبالغ عن   وفي التـفرقة بين االشتراك في جريمة       
، ذكرت إحدى المحاكم الفرنسية صراحة أن جريمة عـدم          بها المحافظ أثـناء مباشرة أعماله بالشركة     

اإلبالغ عن الوقائع اإلجرامية تتطلب عناصر مختلفة عن االشتراك في الجريمة األصلية عن طريـق               
تقديم العون أو المساعدة فهذه األخيرة يجب لتحققها وجود فعل إيجابي يمثل عونا أو مساعدة للفاعـل                 

متناع المستقل عن أي تدخل في ارتكاب الجريمة األصلية، ولقد انتهت           األصلي أما األولى فتتحقق باال    
         هذه المحكمة في هذا الحكم إلى أنه يجب أن يبر       ب الـضريبي   أ من تهمة االشتراك في جريمة التهـر

محافظ الحسابات الذي يرفض التصديق على الميزانية والذي نصح بإجراء مراجعة كاملة للحـسابات              
 محاسبة مقنعة، ولقد أضافت المحكمة في حكمها أن هذا السبب هو الـذي دفـع             من أجل التوصل إلى   

التي لـم يـساهم فيهـا       " عدم اإلبالغ عن الوقائع اإلجرامية      " بالمشرع إلى خلق جريمة خاصة هي       
   (1).  في الجرائم الخاصة بمحافظ الحساباتسابقا تمت دراستهامحافظ الحسابات والتي 

يوجد ما يحول دون قيام الركن المادي الـالزم لمـسؤولية محـافظ    ويستخلص مما سبق أنه ال  
 اتخاذ موقف سـلبي، فـإذا كانـت         مجرد إذا كان سلوكه     مدراءالحسابات عن االشتراك في جرائم ال     

أن العون أو المساعدة ال يكون إال بفعل إيجابي،         تقضي ب القاعدة العامة في الفقه والقضاء الفرنسيـين       
حاالت كون الفعل السلبي صادر من شخص تقتضي مهنته بذل عنايـة خاصـة       فقد استثـنى من ذلك     

  .لمنع وقوع الجريمة
     عن القيـام بالتزاماتـه      هن تخلّف أل  من قبيل هؤالء األشخاص    وال شك أن محافظ الحسابات يعد 

ا أو  وكل ما يهم هو إثبات أن هذا االمتناع كان سابق          ، فيها اساهمم عتبر ي وبالتالي الجريمة   ل وقوع سهي
 حتـى نـستطيع   معاصرا للجريمة األصلية وليس الحقا عليها وأن يثبت وجود عالقة السببية بـينهما             

  .أن هذا االمتناع قد سهـل وقوع الجريمة األصلية بأية طريقة كانتبالقول 
  

  الـركن المعنوي :ثا ـالـث
  

في الفعـل الـذي     يعاقب كشركاء   «  : اآلتي الفرنسي على     من قانون العقوبات   60ادة  تنص الم 
يك الذين ـأولئ ف على أنه جناية أو جنحة     ـكي ..... فعل أو يقدمون تعليمات    ـضون على هذا ال    يـحر

 وأولئك الذين يقدمون أسلحة أو أدوات أو كل وسيلة أخرى يمكن استخدامها فـي               ...من أجل ارتكابه    
 عن علم، مرتكـب أو مرتكبـي        ك الذين يساعدون أو يعاونون،    ـوأولئ. ارتكاب الفعل مع العلم بذلك    

  .» ...الفعل 

                                                                                               
  .33، المرجع السابق، ص محمود كبيش  (1)
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 االشتراك يتطلب بالضرورة تـوافر سـوء        ن من هذا النص أن    اوخلص الفقه والقضاء الفرنسي   
النية لدى الشريك حتى يسأل عن الجريمة التي يرتكبها الفاعل األصلي، فال توجد مساهمة تبعيـة إال                 

   . ثبات القصد الجنائي وإال كان حكمها باطال لذلك فعلى المحكمة إي الجريمةف بالمشاركة الواعية
، اسـتقرت محكمـة     مـدراء خصوص مسؤولية محافظ الحسابات عن االشتراك في جرائم ال        بو

النقض الفرنسية على ضرورة توفر القصد الجنائي لدى محافظ الحسابات لمساءلته عن االشتراك فـي        
فيجب إثبات أن محافظ     (1)لو كان جسيما،  هذه الجرائم وعلى عدم االكتفاء بالخطأ غير العمدي حتى و         

 ويفترض في ذلك ضـرورة    (2) الحسابات قد أتى فعله وتوافرت لديه الرغبة في تسهيل جريمة المدير          
   االشتراك في جريمة نصب فال يكفي أن       ك  ن للجريمة األصلية، فإن أتى فعال     علم المحافظ بالفعل المكو

انية وعالقته بتأكيد البيانات الواردة فيها وإنما يجب أن يعلم          يعلم محافظ الحسابات بالصفة الكاذبة للميز     
    صل له، أي أن تكون له رؤية واضحة لكـل عناصـر             بطريقة محددة بالغرض الذي يراد بالكذب التو

  .الجريمة وأن تكون إرادته واضحة في اتجاهها إلى تحقيق هذه العناصر
 أن يعلم أيضا بأفعاله هو حتى يتحقق         المحافظ بعناصر الجريمة، وجب    موإضافة إلى وجوب عل   

القصد الجنائي أي أن يعرف أن من شأن فعله تسهيل هذه الجريمة، وال يكفي في هذه الحالـة الخطـأ           
غير العمدي أو اإلهمال لمساءلته عن االشتراك في الجريمة رغم أن القضاء الفرنسي أصدر بعـض                

 قـررت  حيـث ي إلى جريمة يثبت علمه بهـا،       اإلهمال الذي يؤد   مجرداألحكام عاقبت المحافظ على     
ن عناصر جريمة إعطاء معلومات غير       أل محكمة النقض الفرنسية أن محافظ الحسابات يسأل كشريك       

 تقرير أعطـى ثــقة   قدمصحيحة قائمة بالنسبة له طالما لم يقم كلية بواجباته الوظيفية في الشركة أو       
   (3). مطلقة للمحاسب المعتمد

لفقهاء الفرنسيين أن هذه األحكام لم تـنكر ضرورة توافر القـصد الجنـائي        ويرى البعض من ا   
      (4). لدى محافظ الحسابات ولكنها افترضت توافره من خالل اإلهمال في أداء واجباته

  
  
  

                                                                                               
، المرجع محمود كبيش: ار إليه ـ، أشParis ،16/05/1974 الجنح الفرنسية، باريس  محكمة (1)

  .41السابق، ص 
  

المرجع السابق، ، كبيشمحمود : ، أشار إليه 27/06/1983رنسية، ـ النقض الجنائية الفمحكمة  (2)
  .41ص 

  
، المرجع السابق، كبيشمحمود : ، أشار إليه 12/07/1979رنسية، ـ النقض الجنائية الفمحكمة  (3)

  .43ص 
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  مسؤولية محافظ الحسابات أهم تطبيقات :الفرع الثاني 
  اء عن االشتراك في جرائم المدر

  
أو في   شركات عدد من الجرائم ورد النص عليها في قانون العقوبات          ال مدراءنسب ل تُـيمكن أن   

القوانين الخاصة، هذه الجرائم ليس من الممكن دائما مساءلة محافظ الحسابات عنها كفاعل أصلي إمـا      
 أو ألن محافظ الحسابات لم يأت فعال أصـليا          ،ألن المشرع اشترط ارتكابها من شخص يقوم باإلدارة       

على أحد أفعال المساهمة التبعية التي إذا توفرت أركانها فإن محـافظ الحـسابات              فيها واقتصر دوره    
   سواء من  محافظ  ال المتصور اشتراك    مدراءجرائم ال تكون  و،  ل عنها بهذه الصفة   أسيكون شريكا فيها وي
متعلقـة بـشركات    الصـة خاها بعض القوانين تاصة التي تضمن من الجرائم الخ أمجرائم القانون العام    

  .اهمةالمس
  :محافظ فيها إخالل بواجبات الرقابة ال نستعرض أهم الجرائم التي يتحقق باشتراك فيما يليو
  

    جريمة االحتيال :أوال 
   

كل من « :  على هذه الجريمة بقولها (1)  من قانون العقوبات الجزائري372 ةنصت الماد
فات أو أوراق مالية أو وعود أو  أموال أو منقوالت أو سندات أو تصريقـصل إلى استالم أو تلّتو

مخالصات أو إبراء من التزامات أو إلى الحصول على أي منها أو شرع في ذلك و كان ذلك 
باالحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أو الشروع فيه إما باستعمال أسماء أو صفات كاذبة أو 

 أو في وقوع حادث أو أية واقعة سلطة خيالية أو اعتماد مالي أو بإحداث األمل في الفوز بأي شيء
أخرى وهمية أو الخشية من وقوع شيء منها يعاقب بالحبس من سنة على األقل إلى خمس سنوات 

  . دينار20.000 إلى 500على األكثر وبغرامة من 
 حصص أو أذونات أو سندات أو أسهم إصدار بقصد الجمهور وإذا وقعت الجنحة من شخص لجأ إلى

 إلى الحبس مدة تصل أن فيجوز صناعية أو تجارية مشروعات أو لشركات سواء مالية أية سندات أو
  . دينار200.000 إلى والغرامة سنوات عشر
 الواردة الحقوق جميع من بالحرمان الجاني على ذلك على عالوة يحكم أن يجوز الحاالت جميع وفي
 على سنوات وخمس ألقلا على سنة لمدة وذلك اإلقامة من وبالمنع بعضها من أو  14المادة في
  .» ثركاأل
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 ين تطبيق هـذ  يكون لنووعاقب على مرتكبها،    الجريمة   الفرنسي على هذه     المشرع بدوره نص 
 بل بطريقة غير مباشرة على أسـاس االشـتراك فـي            شرة على محافظ الحسابات بطريقة مبا     ينالنص
  .عال التي تقع بها جريمة االحتيالاألف

 الواردة في النصوص السابقة ال يتـصور اشـتراك محـافظ    والحقيقة أن بعض صور االحتيال   
 إنـشاء   بغيـة ومن ذلك إيهام الغير بوجود مشروع كاذب والذي يتجسد في االحتيـال              الحسابات فيها 

مع ذلك من المتـصور  ، وفيهامارسا  في إنـشائها بصفته م    دعسامحافظ ي الن  أللقواعد  لشركة بمخالفة   
 إعطاء مشروع قائم وحقيقـي مظهـرا خـداعا بقـصد     فيشاطه  بنأو   زيادة رأس المال     في مساهمته

  .يدعم إعالنا ماليا كاذبا أو سعرا وهميا لألوراق المالية في البورصة  أو أنالتحايل أو الغش
كافة عناصـر  توفر ت يجب أن مة التي يرتكبها المدير جريهذه ال محافظ كشريك في    الولكي يسأل   

 صورة المساعدة أو العون للمـدير علـى ارتكـاب           ها يتخذ سلوك  فعله، وعادة م  المساهمة التبعية في    
الجريمة وأوضح األمثلة على ذلك أن يقدم تقريرا كاذبا بالميزانية من أجل تمكين الشركة مـن زيـادة      

 أو أن يقـوم بالتـصديق علـى         (2) تقديم أرباح صورية دون ميزانية    أن يقوم ب   أو   (1) عدد المساهمين 
ـ     بل إن المـساعدة قـد     وهمي لألوراق المالية في البورصة،      يذ تحديد سعر    إعالن مالي كاذب أو تحب

 أثـناء مباشرة عملـه بالـشركة   بنفسهويكتشفها  جريمة التي يرتكبها المديرهذه المحافظ في التقع من   
 الحيلولة دون ارتكاب جريمة أو إتمامها علـى النحـو           ذلكويمتنع عن اإلبالغ عنها إذا كان من شأن         

   .مدراءانه عند دراسة القواعد العامة بخصوص اشتراك محافظ الحسابات في جرائم الالذي سبق بي
إذا كـان    ا كانت النتيجة في المساهمة التبعية هي ارتكاب الجريمة األصلية أو الشروع فيها            ولم

 فالبد أن تقع جريمة النصب حتى تتم مـساءلة المحـافظ باعتبـار أن النـشاط                 ،الشروع معاقبا عليه  
مي في هذه الجريمة يكون بالتدليس أي تشويه الحقيقة بشأن واقعة يترتب عليها الوقـوع فـي                 اإلجرا

  .الغلط وتكون وسيلته غالبا في موضوعنا استخدام طرق احتيالية
ـ      ذا فإ ،يس أن يأتي الجاني نشاطا إيجابيا     ويفترض في التدل    يوقـع   ا سـلبي  ا اتخـذ المـدير موقف

 تدليسا وال تقع به جريمة النصب، وبالتـالي         ال يعد فإن ذلك    المساهمين في الغلط بشأن وضع الشركة     
  .ال يسأل المحافظ عن االشتراك في هذا السلوك السلبي

وتفترض الطرق االحتيالية أن يكون للكذب غاية معينة حددها القانون الفرنسي بإحداث األمـل              
جاح أو وجـود حـادث أو   النعن وجود مشروع كاذب أو القدرة على االئتمان الوهمي أو الخوف من      

 الشركات هي اإليهـام بوجـود       اءرل مد بـوالصورة الغالبة التي يقع بها االحتيال من قِ       حدث وهمي،   
  .رباح على خالف الحقيقةألوضع أفضل للشركة مما هي عليه في الواقع أو تحقيقها 

                                                                                               
(1)  R. Castell & F. Pasqualini / op.cit / page 90. 
 

(2)
 الطبعة –الفقه اإلسالمي في ضوء القانون الوضعي و الشركات المساهمة،علي نديـم الحمصي   

  .133 ص ،2004 – بيروت ،النشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية للدراسات و، األولى
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لقـانون وهـي   ولكي تكتمل لجريمة االحتيال أركانها يجب أن تتحقق إحدى النتائج التي حددها ا      
، كما يجب أن تتوفر عالقة السببية بين التـدليس وسـلب            أو بعضها  غيرالالتمكن من سلب كل أموال      

سببية بين فعل االشتراك    العالقة  ال إثباتيجب  و (1)،أموال الغير وفقا لقواعد العامة في قانون العقوبات       
إذا كانت وسيلة االشتراك هـي      ف،  الذي أتاه محافظ الحسابات وبين جريمة النصب التي ارتكبها المدير         

    ن فيجب لمساءلته كشريك أن يثبت استناد المدير إلى هذا التقريـر مـن              قيام المحافظ بتقديم تقرير معي
أجل إيهام الغير بتحقيق الشركة ألرباح وهمية، أما إن استند المدير إلى هذا التقرير في تـدعيم كذبـه        

 إال إذا ثـبت بأن امتناع المحافظ عن التـدخل أو عـن              محافظ الحسابات يسأل عن هذه الجريمة      الف
، ولقـد حكـم     ا يمكن مساءلته عن االشتراك فيها     حول دون وقوع الجريمة فهن    الاإلبالغ كان من شأنه     

إذا كانـت    محافظ الحسابات يعد شريكا فـي جريمـة االحتيـال            بأن  هذا الصدد  القضاء الفرنسي في  
قد قصد بها تدعيم ثــقة المـساهمين فـي           ِعلمهـ وب طرفهمن  المقدمة  الثابت عدم صحتها    التقارير  

(2) .خرين بتحقيق أرباح كبيرةالشركة ووعد المد 

 عمدية فإنه يجب أن يتوفر لدى محافظ الحسابات العلـم         الم  ائجرمن ال وباعتبار جريمة االحتيال    
ـ              ال التـي ارتكبهـا     واإلرادة ليس في سلوكه هو فقط وإنما أيضا بالنسبة لكافة عناصر جريمة االحتي

 فال يكفي أن يعلم محافظ الحسابات بالصفة الكاذبة للميزانية وعالقته بتأكيـد البيانـات        ، الشركة مدراء
       ـالواردة فيها، وإنما يجب أن يعرف بطريقة محددة ما هو الغرض الذي ياد بالكذب التوصـل إليـه   ر

ا كان تقرير المحافظ أحد العناصـر       وأن يكون لديه رؤية واضحة لكافة عناصر جريمة االحتيال، فإذ         
هـا،  علـم ب كون على  يسأل عنها يجب أن ي     لكي من أجل جريمة االحتيال فإنه       مدراءالتي استخدمها ال  

 (3). كما يجب أن تتوفر لديه الرغبة في تسهيل عملية النصب

بـه   ال يكفي علم محافظ الحسابات بالصفة الكاذبة للميزانية وللتقرير الـذي يؤكـد                ،باختصار
المعلومات الواردة بها ولكن يجب أن يعرف بطريقة محددة الهدف من الكذب وأن تكون لديـه رؤيـة     
واضحة على كل عناصر جريمة النصب وأن تتوافر لديه الرغبة في ارتكابها، ومـن بـاب أولـى ال      

 في جريمة النـصب حتـى   هابات في خطأ غير عمدي لكي يسأل عن اشتراك    سيكفي وقوع محافظ الح   
  (4) . كان هذا الخطأ جسيما ألن جريمة النصب عمدية وتتطلب القصد الجنائي بكل عناصرهولو

  

                                                                                               
  .48  صالمرجع السابق، ،محمود كبيش  (1)

 
محمود كبيش، المرجع السابق، : ار إليه ـ، أش05/06/1975 النقض الجنائية الفرنسية، محكمة  (2)

  .49ص 
  

  .49محمود كبيش، المرجع السابق، ص : ، أشار إليه 16/06/1982 الجنح الفرنسية، محكمة  (3)
  

ـ                (4) فت ـالغالبية العظمى لألحكام في فرنسا كانت حاسمة في ضرورة توافر القصد الحنـائي، واكت
  . إلقامة مسؤوليته عن االشتراك في جريمة االحتيالأحكام ناذرة بإهمال محافظ الحسابات
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   جريمة خيانة األمانة :ثـانيـا 
  

من قانون العقوبات على     376/1جريمة خيانة األمانة في نص المادة       ف المشرع الجزائري    عر
أو أوراقا مالية أو مخالصات أو أيـة        د بسوء نية أوراقا تجارية أو نقودا        ل من اختلس أو بد    ك« : أنها  

مت إليه إال على سـبيل اإلجـازة أو         محررات أخرى تتضمن أو تثبت التزاما أو إبراءا لم تكن قد سلّ           
الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو عارية االستعمال ألداء عمـل بـأجر بـشرط ردهـا أو تقـديمها أو                  

ا بمالكيها أو واضعي اليد عليهـا أو حائزؤهـا      الستعمالها أو الستخدامها في عمل معين وذلك إضرار       
 500بغرامة من    من ثالثة أشهر إلى ثالث سنوات و       يعد مرتكبا لجريمة خيانة األمانة ويعاقب بالحبس      

  .دينار 20.000إلى 
 في الواردة لحقوقحق أو أكثر من ا من بالحرمان الجاني على يحكم أن عالوة على ذلك يجوزو

  .» ثركاأل على سنوات وخمس األقل على سنة لمدة وذلك قامةاإل من وبالمنع  14المادة
شـخص  أي  « :  من قانون العقوبات الفرنسي جريمة خيانـة األمانـة           408كما عرفت المادة    
لكين أو الحائزين سندات أو مبالغ أو بضائع أو تذاكر أو مخالـصات أو              ابالم اختلس أو ألحق أضرارا   

مت إليه إال على سـبيل اإلجـازة أو   لّو مخالصات لم تكن قد س  أية مكاتبات أخرى متضمنة التزامات أ     
     دها أو من أجل استخالوديعة أو الوكالة أو الرهن بـحيث يكون ملتزما برد   ن امها فـي غـرض معـي

  (2).  » 406يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 
غ النقديـة أو ألمـوال      وتتحقق جريمة خيانة األمانة من خالل االستعمال غير الصحيح للمبـال          

 والواقع أن محافظ الحسابات ليس من األشـخاص         (3)ل أعضاء اإلدارة،  بـالشركة في كل وقت من قِ     
 عليـه  ال تحتم    فيهاوطبيعة عمله   ن مهمته في الشركة     ألفترض ارتكابهم لجريمة خيانة األمانة      الذين ي

يحول دون إمكانية مـساءلته عـن هـذه       ال   هذا األمر  لكن   (1)حيازة األشياء التي نص عليها القانون،     
  . أو مسؤولي الشركة الذين يمكن أن يكونوا فاعلين فيهادراءالجريمة كشريك لم

 عن خيانة األمانة الواقعة علـى أمـوال الـشركة أضـفى             مدراءومن أجل تأسيس مسؤولية ال    
ويـرى   شركة، الوكالة على مهام المدير في ال صفة 1966نة  المشرع الفرنسي في قانون الشركات لس     

                                                                                               
 من قانون العقوبات الفرنسي تقر عقوبة الحبس من شهرين إلى عامين و غرامة مالية               406المادة   (2) 

وعشرة آالف فرنك، وقرر المشرع رفع قيمة الغرامة إلى ربع قيمة األضرار الناتجة              تتراوح بين ألف  
 .  قصى للغرامة المشار إليهيجب ردها إذا كان لم يجاوز الحد األعن الجريمة أو األشياء التي 

  
 ،2004 -، بيروت    منشورات الحلبي الحقوقية   ، قانون األعمال والشركات   ،سعيد يوسف البستاني    (3) 

  .411ص 
لكن ليس هناك ما يـحول دون مساءلة محافظ الحسابات كفاعل أصلي في جريمة خيانة األمانـة                  (1)

الت الخاصة كما في حالة اختالس المستندات المسلمة إليه بمناسبة أدائه لعملـه، إال أن               في بعض الحا  
  .مثل هذه الفرضيات ناذر حدثها
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فقهاء القانون التجاري في مصر كذلك أن أعضاء مجلس اإلدارة في شـركات المـساهمة يعتبـرون                 
باختالس أموال الشركة أو تبديدها أو استعمالها فـي         اء   فإن قيام المدر   بالتالي و (2)وكالء عن الشركة،  

  .غير الغرض المخصص لها وهو مصلحة الشركة تقوم به جريمة خيانة األمانة
 الشركات الذين ال يترددون     مدراءعتبر جريمة خيانة األمانة من الجرائم الشائعة التي يرتكبها          وت

، كل هذا من شأنه تعـريض   أموالهم الخاصةأنها استعمال أموال الشركة كما لو  فيفي بعض األحيان    
لـشركة   تـصفية ا  الموظفين لفقد وظائفهم في حالة وتعريضمصالح المساهمين والغير ألضرار بالغة      

  .   أن كل هذا يلحق الضرر باقتصاد الدولة بأكملهفي وال شك 
محافظ الحسابات بالشركة بأن يكون فاعال في جريمـة خيانـة           عالقة  ال تسمح   وكقاعدة عامة،   

من الصفات التـي    صفة  األمانة، فال يمكن وصف هذه العالقة بأنها عالقة وكالة كما ال تتوفر فيه أي               
قة بهذه الجريمة والتي يجب توفرها في فاعلها، وبالتالي ال يمكن مـساءلة             وردت في النصوص المتعل   

 وتكون وسيلته في االشـتراك  (3)،مدراءمحافظ الحسابات في جريمة خيانة األمانة إال بوصفه شريكا لل    
 تحقـق اشـتراكه أيـضا عـن طريـق      يةغالبا هي المساعدة على ارتكابها وهذا ال يحول دون إمكان    

  .حريضاالتـفاق أو الت
 سأل محافظ الحسابات عن االشتراك في جريمة خيانة األمانة يجب أن تتوفر فيه كافـة               وحتى ي

المدير  ل التي يستخدمها  يـعناصر االشتراك في هذه الجريمة وفقا للقواعد العامة، فيجب أن يعلم بالحِ           
ية كانت أم سلبية سابقة     إيجابقبل تـنفيذ الجريمة أو في لحظة التنفيذ، ويجب أن تكون أفعال االشتراك             

  (4).  معاصرة الرتكاب الجريمة األصليةأو
 إذا وعليـه ، خالفـا لجريمـة النـصب    مانة إال إذا كانت تامة    ب على جريمة خيانة األ    عاقَال ي و

عنهـا  محـافظ الحـسابات   اقتصرت أفعال المدير على الشروع فال يسأل عن هذه الجريمة وال يسأل            
 (1) .الشرعي في المساهمة التبعية وفقا للقواعد العامة في قانون العقوباتبالتبعية النتـفاء الركن 

ابات عن االشتراك في جريمة خيانة األمانـة ال ينفـي أن   القول بمسؤولية محافظ الحسوأخيرا،  
أفعاله ذاتها قد تكون إحدى الجرائم الخاصة به، وفي هذه الحالة ستتعدد جرائمه تعددا معنويا وستطبق                

  .قوبة األشديه الععل
  

                                                                                               
 .329 ص ،1979 مصطفى كمال طه، مبادىء القانون التجاري،  (2)

  
(3)  D. Vidal / op.cit / page 247. 
 

افظ الحسابات و قال بمسؤوليته عن خيانـة        فى المشرع الفرنسي بالسلوك السلبي من قبل مح       ـاكت  (4)
يتخذ السلوك في هذه الحالـة صـورة عـدم    العلم بقيام المدير باالختالس، و سكوته مع    بمجرداألمانة  

  .اإلبالغ أو عدم محاولة وقف األفعال التي يأتيها المدير
  .57، المرجع السابق، ص محمود كبيش  (4)
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    الخاصةاءاالشتراك في بعض جرائم المدر :ثـالـثا 
  

 الشركة بحيث تشترط صفة خاصـة       مدراءتنص قوانين شركات المساهمة على جرائم خاصة ب       
في الفاعل وهي صفة المدير حتى تقع هذه الجرائم، ويأتي محافظ الحسابات سـلوكا يمثـل مـساهمة                

 كافة عناصر االشـتراك     ه فإذا توفرت في حق    ،ما يكون تسهيال لها   تبعية في أي من هذه الجرائم غالبا        
وفي هذه الحالة يكون محافظ الحسابات       في الجريمة التي يرتكبها المدير فإنه يسأل عنها بهذا الوصف         

فيها، أصليا  جريمة المدير بوصفه شريكا فيها وجريمته الخاصة بوصفه فاعال          : مسؤوال عن جريمتين    
  .دد تعدد معنوي للجرائموبالتالي نكون بص

توزيع أرباح  : تصور مساهمة محافظ الحسابات فيها       والتي ي  مدراءومن أهم الجرائم الخاصة بال    
            ر بأمانة عـن   وهمية على المساهمين والقيام بنشر حسابات ختامية أو بتقديم حسابات للمساهمين ال تعب

قيقية خالل السنة المالية التي قدمت فيهـا        الوضع المالي الحقيقي للشركة أو ال تعكس قيمة أصولها الح         
ألهـداف   وأغراض تتعـارض مـع مـصلحتها        ألأو حقوقها   هذه الحسابات، استخدام أموال الشركة      

شخصية أو لمصلحة شركة أو مشروع له صالت خاصة به بطريق مباشر أو غير مباشر، اسـتخدام                 
 شخصية أو لمصلحة شـركة أو       ه ضد مصلحة الشركة ألغراض    تفيلة له بمقتضى وظ   السلطات المخو 

نة بطريق مباشر أو غير مباشرمشروع تربطه به مصلحة معي      .  
 مـن  مـدراء المصادقة على ما أتاه البوغالبا ما تكون مشاركة محافظ الحسابات إما بالتوقيع أو        

ـ                  ندات أعمال إجرامية أو بتقديم تقارير أو بيانات كاذبة لتسهيل هذه األعمال أو بـالتزوير فـي مـست
الشركة أو باتخاذ موقف سلبي حيال جريمة المدير في وقت كان يجب عليه أن يأتي سـلوكا إيجابيـا                   
باإلبالغ عنها أو إخطار جهات أخرى لمنع وقوع الجريمة أو إتمامها، وعلى هـذا األسـاس حكمـت          

هـا   شريك في الجريمة التـي ارتكب     بأن محافظ الحسابات   30/11/1978الفرنسية في   محكمة النقض   
  (1). ف في استعمال أموال الشركة بالتعسمدراءال

عاقب المشرع على هذه األفعال باعتبارها جرائم خاصة بمحافظ الحـسابات يكـون فيهـا               إذن  
فاعال، لكن القول بقيام مسؤوليته عنها باعتباره شريكا أيضا ال يخلو من فائدة إذ يسمح ذلك بمـساءلته          

ذ سلوكه مظهرا ال تـنطبق عليه نصوص التجريم الخاصـة بـه   جنائيا عن هذه الجرائم حتى ولو اتخ   
  .ق عليه وفقا للقواعد العامةبوكانت قواعد االشتراك تنط

                                                                                               
(1)  Etudes CREDA / op.cit / page 480. 
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  خامتــة

  
  

 تحولت منفي وقت وجيز أنها من المعلوم أن تطور مهنة محافظ الحسابات أمر مميز بحيث 
وبلغت تطورا كبيرا وازدادت مكانتها في مختلف  مهمة للحفاظ على المصالح العامة إلىخدمة صديق 

ت ـتي تبنّوهذا في الدول الة التنظيمات االقتصادية بصفة عامة وفي الشركات المساهمة بصفة خاص
فكرة المراقبة الخارجية والمستقلة كأداة فعالة لحماية مصالح المساهمين والغير الذي يتعامل مع 

 ودقيقة حياة االقتصادية بمعلومات صحيحةمد كل الشركاء في الـالشركة من خالل إعالم هادف ي
 أي استثمار مالمجال أماعن أي شركة ويبـين مكانتها ووزنها الحقيقي في األسواق المالية مما يفسح 

واإلنتاجية أو أمام أي شخص يريد االكتتاب في أسهم  من شأنه أن يؤدي إلى تطوير قدراتها المالية
  .هذه الشركة على أساس سليم

من طرف مهنيين محترفين مستقلين متمتعين بجهاز مهني س تُمار المهنة هذهوبالتالي أصبحت 
اماتهم مع ة بالمهنة إلى جانب تعزيز استقالليتهم وتحديد التزيهتم بمختلف الميادين التي لها عالق

في المقابل أوجب عليهم المشرع حماية لمصالح الشركة الخاضعة لرقابتهم توسيع مجال تدخلهم، و
بكتمانهم للمعلومات التي يطّلعون عليها أثناء أدائهم لمهامهم فيها وهو األمر الذي ترجمه من خالل 

  . المهنيظ الحسابات بالسرنصه على التزام محاف
سندت لمحافظ الحسابات إضافة إلى اإلشهاد على صحة وانتظامية ومن أهم المهام التي ُأ

الحسابات إجراءات اإلنذار التي يقوم بها في الحالة التي يكتشف فيها أن استمرارية نشاط الشركة 
ه محافظا للحصص أو تعيينه للقيام سند للمحافظ مهام أخرى كتعيينمهددة، وال يتوقف األمر هنا فقد تُ

وفي األخير فت فيها،بمراقبة بعض العمليات التي تعتقد األقلية من المساهمين أن األغلبية قد تعس 
هم جه للجمعية العامة السنوية للمساهمين إلطالعج المهام الموكلة إليه بإعداد تقرير عام سنوي يوتوي

 هذه المهام محددة ومنظمة قانونا وتعتبرية واالجتماعية، واالقتصادعلى وضعية الشركة المحاسبية 
  بالتزاماته المهنية فإنهإذا لم يقم المحافظ بواجباته وأخّلف تحكمها مجموعة من القوانين والتنظيمات

   . عن تصرفاته أو جنائياتأديـبيا  أو يكون مسؤوال مدنياعندئذ
عن اهتمام الجزائر بالدور الممكن أن يلعبه  )الغرفة الوطنية حاليا(ويعبر إنشاء منظمة وطنية 

محافظ الحسابات للنهوض باالقتصاد الوطني خاصة في ظل التفتح على القطاع الخاص الذي تغيرت 
نظرة المشرع إليه حيث أخذ موقفا جديدا اتجاه الشركات التجارية بصفة عامة ورقابة هذا النوع من 

ية وصرامة للدور الذي يؤديه محافظ الحسابات تم أكثر فعال الشركات بصفة خاصة، وقصد ضمان
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إنشاء منظمات جهوية لرفع الخناق عن المنظمة الوطنية سعيا لتطبيق تسيير جدي وفعال انطالقا من 
  .تنظيم ال مركزي
 القانون  المتضمن75/59م لألمر ل والمتم المعد08-93المرسوم التشريعي وبصدور 

ص القانونية المتعلقة بهذه المهنة تظهر لنا رغبة المشرع في التجاري وكذا صدور مختلف النصو
يفة مع القواعد المعمول بها عالميا خاصة مع سياسة التفتح جعل محافظة الحسابات مهنة متكّ

االقتصادي التي تتطلب أن تكون قواعد المحاسبة أكثر تطورا وذلك بنصه على العديد من االلتزامات 
واجب الكشف عن الوقائع داري للهيئة المعنية بالرقابة وخل في التسيير اإلالقانونية السيما عدم التد

ت إلى هذا االلتزام إال أنه ذو أهمية بالغة، جهرغم االنتقادات التي وأنه الجنحية لوكيل الجمهورية إذ 
  .وبمقابل هذا االلتزام بجب أن يتمتع المحافظ بالحصانة الالزمة

ع سات ، التجاريم للقانونوالمتم ل المعد07/02/2005  المؤرخ في05/02األمر بصدور و
 ألن أغلب الشركات التجارية الموجودة في ل ملفت لالنتباهمجال عمل محافظي الحسابات بشك

   .الجزائر تأخذ شكل شركات ذات مسؤولية محدودة
كة  األمان في شركات المساهمة فعندما تخرج إدارة الشراميعتبر محافظ الحسابات صمإذن 

أو يكتشف  على أحكام القانون أو تخالف نظام الشركة األساسي أو عندما يالحظ تالعبا في حساباتها
والخسائر ال تعطي  أن حسابات األرباحعن مركز الشركة المالي الحقيقي ور أن ميزانيتها ال تعب

أنها تجري ن له يـصورة عن حقيقة أرباح الشركة أو خسائرها عند نهاية السنة المالية أو تب
صل إليها في تقريره إلى  فعلى محافظ الحسابات أن يكشف عن هذه النتائج التي تو،توزيعات صورية

  .الجمعية العامة للمساهمين
ها في الحياة االقتصادية ركنها من لعب دوبالمكانة التي تمفي الجزائر ولم تحظى هذه المهنة 

ف االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي لمختلف المؤسسات العمومية وهذا راجع إلى الظرو
صاحبت التحول االقتصادي في الجزائر من اقتصاد مسيـر مركزيا مع مختلف أشكال الوصاية إلى 

الطلب، لذلك فقد واجهت مهنة محافظة الحسابات العرض و يخضع إلى قواعد السوق واقتصاد حر
  : التالية الصعوبات

الشركات باإلضافة إلى عدم وجود دية وبالتالي كل المؤسسات وقتصا الركود الذي عرفته الحياة اال-
لعل هذا العنصر مة لسير عجلة النمو االقتصادي، وسوق مالية تتكفل بتوفير رؤوس األموال الالز

  .يمثل أهم العراقيل التي واجهتها مهنة محافظة الحسابات والذي تزامن مع إصدار القانون المتعلق بها
ونسبة   إذ أن أغلبها مملوك للدولةات مساهمة تحتوي على العديد من المساهمينعدم وجود شرك -

م دون  أو أنها مملوكة ألفراد تجمعهم روابط عائلية يؤسسونها فيما بينهالمساهمين فيها ضعيفة جدا
كن لمحافظ الحسابات لعب دوره على أكمل وجه محاجة للجوء لالدخار العلني، في هذه الحالة ال ي

  .ساهمينمره ممثال للباعتبا
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النزعة المحاسبية رغم ما  الواقع العملي أن محافظي الحسابات بحكم تخصصهم تسيطر عليهم يثبت -
عدم وجود تعاون بين لتتطلبه المهنة من تكوين قانوني يفتـقره أغلب الممارسين لها في الجزائر 

  .االقتصاديين والقانونيين من أجل ترقية المهنة
ر كافي يضمن الدفاع عن المهنة ألن عدم التسلسل وعدم التكامل في القوانين تنظيم مهني غي -

، يضاف مختلف اإلدارات والجهات القضائية والتنظيمات المسيرة لها جعلها في موقف ضعف أمام
ن إلى نقص التكوين واإلطالع من طرف محافظي يالخبرة راجعإلى هذا نقص في الكفاءة و

  .الحسابات
وتوجيهاته أو  و تجاهلها وعدم األخذ بنصائحه أو تحفظاتهأوظيفة محافظ الحسابات  استيعابعدم  -

، فكم من مرة يقوم محافظ  ال يحمد عقباهل قد يؤدي إلى ملعدم جدواها في بعض األحيان األخرى
ن أن الشركة يـلشركة ما وبعد مدة قصيرة يتبوانتظامها الحسابات باإلشهاد على صحة الحسابات 

  .تخذ متابعات أو إجراءات ضد محافظ الحسابات مفلسة وال تُعاجزة أو
الشركات ذات المسؤولية   أغلب الشركات الموجودة في الجزائر تتخذ شكلواقع الحال يؤكد بأن -

 تعيين محافظ  عليهاالذي فرض 05/02األمر  صدورمن هذا المنطلق ولّـد  ،)SARL(دة المحدو
 تضاعفتقد ثبت أن أعمالهم  ما يؤكده الواقع العملي الذي ي على ممارسي المهنة وفقاضغطبات اسح

  .بقمقارنة بما كان عليه الحال في السا
ناء أداءهم لمهامهم ـ من المعلوم أن محافظي الحسابات يتمتعون باستقاللية في مواجهة الشركة أث-

فرض عليهم القانون  إذ يهم،قادهم للهيئة التي عيـنتـقون أتعابـهم مقابل انتـتلّيحيث أنهم فيها 
ناء قيامهم بمهامهم، في المقابل يجب ـظام وعدم الدقة الممكن أن يكتشفوها أثـاإلقرار بعدم انت

ـ بالمثل الممكن أن يتعرضوا لها من ِقحمايتهم من إجراءات الردبرين الغاضبين خاصة إذا ل المسي
ن محافظ الحسابات في  الهيئة التي تعيعلمنا أنهم المسيطرين على الجمعية العامة العادية باعتبارها

  الصعوبة بما كانمنيجعل وبها والمساس  تهاستقالليعلى وهو أمر من شأنه التأثير  أغلب الحاالت
  .فادي ذلكـت

هذه الوضعية أدت بالمشرع إلى محاولة تغطية النقائص المسجلة واتباع أنجع السبل ألن 
ل أكثر من ضرورة بالنسبة للمؤسسات العمومية في ظل شكّالمراقبة التي يمارسها محافظو الحسابات ت

القوانين التي تنظمها، ونظرا لهذه الضرورة التي يمثلها محافظ الحسابات فقد جرى تنظيم المهنة في 
مة أو من التشريع الجزائري بشكل يسمح لها باحتالل مكانة هامة في التنظيم الهيكلي لشركة المساه

جية لشركات  إرادة المشرع الجزائري نحو تحرير المراقبة الخاروتتجه ،خالل المهام المكلف بها
باقي التنظيمات االقتصادية بصفة عامة من كل القيود وكافة العراقيل التي المساهمة بصفة خاصة و

فكرية محددة ممارس للمهنة على شهادات علمية واليتها لذلك لجأ إلى فرض توفر التؤثر سلبا على فع
التطبيقية، كما عمل  من الربط بين المعارف النظرية وهكنامه بالتداريب المهنية التي تمزيادة على قي
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لشركة التي اري مسيل بـعلى استقاللية المحافظ من خالل تحريره من أي ضغط أو مساومة من ِق
يراقبها قصد جعله في منأى عن كل شكل من أشكال المساومة أو التهديد، إضافة إلى كل هذا خصه 

لمهنة في نقابة واحدة تدافع عن مصالحهم وتمثلهم انظيم مهني خاص يجمع كل ممارسي ـلمشرع بتا
  .تضبط المتطلبات المهنية الواجب على كل محافظ القيام بهاوأمام مختلف الهيئات 

ويرتبط تطور المهنة بالتطور االقتصادي واالجتماعي للمؤسسات العمومية ومدى مواكبتها 
 تات من خالل خروجها من التسيير البيروقراطي والقرارات اإلرتجالية التي ال تمللتطورات والتحدي

القتصاد السوق بصلة، وال يتأتى ذلك إال عن طريق اتباع طرق التسيير المجدية والرقابة الفعالة مع 
  .ةاالبتعاد عن كل ما يعرقل تطورها نحو اقتصاد متفتح قائم على أساس المنافسة والتكامل والفعالي

 ما يتعلق بتنظيمهافي النقائص السيما بعضأن هذه المهنة ال زالت تعاني  رغمعلى العموم و
 إال إلى حد اآلن،يواكب التغييرات الحاصلة وذلك من خالل عدم إصدار مرسوم خاص بأخالقياتها 

لموجودة ا تتماشى مع المعطيات ار على أنهفسـيمكن القول بأن اإلجراءات المتخذة بالجزائر تُ أنه
كل هذا ال ، ن تنظيم مهني قوي يحقق المراقبة الفعالةاضمصحيح للقوانين والتطبيق التكريس  بغية

يمنعنا من القول وبدون تحفظ بأن النصوص التشريعية الجزائرية حققت ما لم تحققه بعض الدول 
زائري للدور العربية التي سبقتنا في ميدان محافظة الحسابات وهذا يدل على تفطن المشرع الج

الممكن أن يلعبه محافظ الحسابات في الهيئات المعنية بوجوده، فالرقابة التي يقوم بها تعتبر كجهاز 
تتعدى مراقبة الحسابات إلى أصبحت  مهمته حيث أنواقي ضد أي تالعبات قانونية أو اختالسات 

 م كانت جبائية مالية أمراقبة مختلف الجوانب التي من شأنها أن تساعد على استمرار الشركة سواء
قانونية، لذلك فإننا نعتبر أن إطالق تسمية محافظ الحسابات عليه ال تعكس حقيقة المهام التي يقوم بها 

   ".مـحافظ الشركة" األمر الذي أدى بالفـقه في فرنسا إلى اقـتراح تسمية جديدة هي 
صدار قانون جديد خاص وال يمكن إغفال النقلة التي قام بها المشرع الجزائري من خالل إ

 وفق المشرع في لقدنها القانون الملغى، وونية التي تضمقانال الفراغات حاول من خالله سدبالمهنة 
ى الخطوط العريضة وشملها بنصوص قانونية واضحة وصريحة وترك حيث غطّب بعيد إلى حدذلك 

  .نفيذيةتـالمراسيم ال الذي جاء بعد ذلك بصدور الثانوية للتـنظيماألمور 
  :ة ن الجديديانولق اب للمشرع فيحستُالتي ط انقالأهم من و

فصلها ، حيث  بدل المنظمة الوطنية للمهن الثالث هيئة وطنية خاصة بكل مهنة على حدةءانشإ - 
مستقلة عن المهنتين األخريين ومن شأن ذلك خص محافظي الحسابات بغرفة وطنية عن بعضها و

األمر الذي سيسمح لها بالتحكم أكثر في  كبيرتين وراحةفعالية ة ومنحها ئياستقاللية للهأكثر إعطاء 
باعتبار أنها ستكون ملزمة بالسهر سرعة في القيام بمهامها لكنه بالمقابل يفرض عليها ال ،الممارسين

  . وال غيرعلى متطلبات مهنة محافظي الحسابات فقط
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 ، ما ينص عليه القانونوفق أتعابه ىحيث يتلقبأتعاب محافظ الحسابات الخاص بنظام ال عدم تغيير -
ما ينتظره من على  أن المحافظ مجبر على التركيز فقط على مهامه وبحيث نقطة إيجابية هذ هعدتو

فكير في قيمة األتعاب التي قد يتحصل عليها خاصة إذا كانت الشركة ـ التِعوضأشغال في الشركة 
وربما قد والسعي وراءها  طلب أتعاب كبيرةباب الطمع  ما قد يفتح بضخم رقم أعمال ة وتحققكبير

  .يؤدي به ذلك إلى إهمال أشغاله في شركات صغرى أخرى تحت مجال رقابته
محافظ الحسابات من خالل التطرق إلى الخطأ التأديبي والعقوبـات       لالمسؤولية التأديبية   تطرق إلى   ال -

  .أغفل ذكر العقوباتالقانون الملغى الذي  على محافظ الحسابات على عكس سلّطالتي تُالتأديبية 
الخاصة بالمهنة على عكس ما كان عليه الحال بعد مراسيم التـنفيذية التأخر في إصدار العدم  -

  .صدور القانون المتعلق بالمهن الثالث الملغى
  : هذه القوانين الجديدة ب على المشرع فيحستُ أهم النقاط التي أما

سابات باالستعانة بمعاونين بصفة مؤقتة من أجل القيام بمهمـة محـددة أو              عدم السماح لمحافظ الح    -
تكليف خبير للقيام بخبرة في مجال محدد، وربما كان من األجدر بالمشرع فتح هـذا المجـال تحـت                   
مسؤولية محافظ الحسابات بهدف إعطائه أكثر حرية في القيام بعمله على أحـسن وجـه مـع إبقـاء                 

اون قائمة من أجل حثه على القيام بعمله بإتقان وتـفادي التعرض لعقوبات قد             مسؤولية الخبير أو المع   
بمسيرته المهنيةتضر .  

كيفية جديدة تضمنها المرسـوم التنفيـذي        تعقيد إجراءات تعيين محافظ الحسابات من خالل إدراج          -
ـ فمن جهة    المتعلق بتعيين محافظي الحسابات وذلك على أساس دفتر للشروط،           11-32 هـذا  ل  يعرق

 هـو حمايـة لالقتـصاد     لكن من جهة أخرى،دها ِعـوض تيسيرها والرقي بها يـقيالمهنة و اإلجراء  
  .هظ على استقراراحفهدف إلى الي الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات النزيه  إذا ما سلّمنا بأنالوطني

  . عدم النص على مدة تقادم دعوى المسؤولية ضد محافظ الحسابات-
هادات قضائية في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بأنواع المسؤولية الممكن انعقادها علـى               غياب اجت  -

  .محافظ الحسابات
 المتعلق بـالمهن   01-10 من القانون    61نص المادة   بين  ريع  شالتـوجود تـناقض غير مبرر في       -

 نص المادة   وبين) ى المتعلق بالمهن الثالث الملغ    08-91 من القانون    45وقبلها المادة   (الجديد  الثالث  
 المتضمن قانون أخالقيات المهن     15/04/1996 المؤرخ في    136-96نفيذي  ـ من المرسوم الت   13

 متضامنا تجاه الكيان أو تجاه الغير عن كـل ضـرر           يعدو« : على  ، حيث تنص المادة األولى      الثالث
في حالة تعيين أكثـر مـن       « :  على   أما المادة الثانية فتـنص   ،  » ينتج عن مخالفة أحكام هذا القانون     

والغريـب فـي   ، » محافظ للحسابات يقوم كل واحد منهم بمهمته ويتحمل شخصيا مسؤولية ذلك كاملة       
باعتبار أن المـشرع قـد      در في وقت الحق      ص قد 136-96نفيذي  ـالمرسوم الت األمر هنا أن نص     
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ول مـراد المـشرع    وهو األمر الذي يطرح عالمة استـفهام ح1991أصدر القانون الملغى في سنة      
  . يبقى أمرا غير مبرر إطالقاوبالتاليمن وراء ذلك 

ه كان مـن   تسجيل العديد من األخطاء اإلمالئية في فحوى القوانين المعمول بها في هذا الشأن، ولعلّ       -
أو عـدم    األجدر بالمشرع تقصي هذه األمور لعدم الوقوع في إحراج جراء عدم تناسـق النـصوص              

  . فهمها بشكل صحيح
  

عت في مهام   ما يمكن استخالصه في األخير أن مختلف التشريعات بقدر ما دعمت ووس
 لكن ذلك من شأنه عدم فتح الباب أمام سلطات محافظي الحسابات بقدر ما زادت في مسؤوليتهمو

 هناك  أنوالمالحظ للتعسف في أعمالهم أو إهمال أشغالهم وعدم منحها األهمية التي تتطلبها،هؤالء 
إحداث تغيير جاهدا  وحاول دها في القانون الجديدجس و الجزائريليها المشرعفطن إـ عديدة تارأمو

  .إيجابي وهو األمر الذي أعتبره قد حصل باعتباره قد غطى مختلف جوانبها
 فإن ،لمستوى المرغوب منها بلوغه حد اآلن إلى ا إلىتقيرلم ت مهنةهذه البار أن ن باعتلك
  .نظمهاـ وعلى القوانين الجديدة التي تالوحيد بأن يحكم عليهاهو الكفيل المستقبل 
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 جريدة رسمية عدد الجزائري، المدنيقانون التضمن ي 26/09/1975 في الصادر 58-75 األمر -15
  .30/09/1975 مؤرخة في 78
 101 جريدة رسمية عدد ،القانون التجاريتضمن ي 26/09/1975 المؤرخ في 59-75 األمر -16

  .1975 ديسمبر 19مؤرخة في  
جريدة  ، الجزائرينون التجاريم للقال والمتم المعد12/01/1988 المؤرخ في 04-88القانون  -17

  .13/01/1988 المؤرخة في 02 رسمية عدد
جريدة  ،1970قانون المالية لسنة تضمن ي 31/12/1969 الصادر في 107-69األمر رقم  -18

  .1969 ديسمبر 31 مؤرخة في  110 رسمية عدد
جريدة رسمية ، 1985قانون المالية لسنة تضمن ي 24/12/1984 الصادر في 21-84القانون  -19
  .31/12/1984المؤرخة في  72 عدد
 مجلس بممارسة وظيفة المراقبة من طرفتعلق ي 01/03/1980 الصادر في 05-80 األمر -20

  .04/03/1980 مؤرخة في 10 جريدة رسمية عددالمحاسبة، 
تعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه ي 30/05/1998 في  المؤرخ01-98القانون العضوي  -21

  .01/06/1998المؤرخة في  37 جريدة رسمية عدد وعمله،
  

  القـرارات    
 30 عدد يدة رسميةالحسابات، جر مندوبيأتعاب تحديد المتعلق ب 09/10/1993 في الصادرار  القر-01

  .15/05/1994المؤرخة في 
 14 عددجريدة رسمية  ،محافظي الحساباتأتعاب سلّم  المتعلق ب07/11/1994 في  الصادرقرار ال-02

  .12/03/1995المؤرخة في 
والشهادات وكذا الموافقة على اإلجازات تضمن ي 24/03/1999 الصادر في 51-99 رقم قرارال -03

محاسب والمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات شروط الخبرة المهنية التي تخول الحق في ممارسة 
  .12/05/1999 المؤرخة في 23 عددريدة رسمية  جالمعتمد،
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  ملخصالـ

  
  

 داةاأل وأصحبت تمثل إلى يومنا هذارا كبيرا منذ نشأتها تطو مهنة محافظ الحسابات عرفت
المركز تبـيين   هواوالهدف منه، الذي يتعامل مع الشركةوالغير مصالح المساهمين لحماية  المثلى

على التعامالت والمصداقية الشفافية   إضفاءمن أجلفي األسواق المالية المالي لشركات المساهمة 
  .قوم بهاتي ت الالمالية

مجموعة من  في من خالل تنظيمها لهذه المهنةوالجزائر كغيرها من الدول أعطت أهمية 
رغم و ،المستوى الوطني والجهوي على هابتنظيموإنشاء هيئات مكلّفة  العامة والخاصةنين اوالق

تميز التشريع  التي  نقص الخبرة إلى ذلك رجاع إناأنه يمكنالمسجلة على هذا المستوى إال النقائص 
سمح بالحكم عليها ت أمثلة واقعيةعدم وجود ل انظر  القائمين على هذه المهنة حتىفي هذا المجال أو

ويتم ال تلجأ لالدخار العلني الموجودة في الجزائر باعتبار أن األغلبية الساحقة لشركات المساهمة 
  .الواحدةأفراد العائلة  بين تأسيسها

 المؤرخ في 05/02األمر م الظروف التي صاحبت التحول االقتصادي في الجزائر إال أن ورغ
07/02/2005المعد جال  منح هذه المهنة نَـفَسا جديدا بتوسيعه لم التجاريم للقانونل والمتم

من  التي تعد الشكل القانوني األكثر استعماال محدودةالمسؤولية الشركات ذات ممارستها ضمن ال
  .الشركات التجارية الموجودة في الجزائر طرف

ورغم اآلثار الخطيرة التي قد تنجم عن الوظائف العديدة التي يؤديها محافظ الحسابات إال أن 
المشرع أغفل، سواء عن جهل أم عن قصد، تنظيم كافة الجوانب القانونية لهذه المهنة من خالل 

ـّد الثغرات المسجل ة على مستوى النصوص المتعلقة تخصيص قانون مستقل وخاص بها وس
بالمسؤولية باعتبارها عنصرا هاما في تحديد معالمها، ويرجع ذلك إلى غياب قواعد قانونية دقيقة 

  .واجتهادات قضائية في هذا المجال بسبب نقص خبرة أصحاب المهنة والقضاة على حد سواء
من  ف واإلمكانيات المتاحةحسب الظروهذه المهنة  تأمين دتاأر واقع األمر أن الجزائر ويؤكد

ممارستها في أحسن  لمن أج اإلطار القانوني المناسب منحها حرص المشرع الجزائري على خالل
بدور لإلشادة يدفعنا  كل هذا، تؤثر عليهاوالممارسات التي من مختلف الضغوط ايتها موحالظروف 

بصفة لو وتأطير هذه المهنة استطاعت في ظرف وجير باعتبارها في هذا المجال  ةالجزائريالدولة 
  . المجال هذافينا ـبقتس التي عجزت عن ذلك رغم أنهاالعديد من الدول العربية عكس  غير شاملة

  
  



Le résumé 
 
 
 

La profession du commissaire aux comptes a connu un développement 
notable depuis sa création jusqu’à ce jour et elle est devenue l’outil idéal pour 
protéger les profits des actionnaires et du tiers traitant avec la société aux fins de 
montrer la situation financière des sociétés par actions au sein des marchés 
monétaires pour conférer de la transparence et de la crédibilité aux transactions 
financières qu’elles entreprennent. 

 
 
L’Algérie, comme les autre pays, a donné une grande importance à cette 

profession en la régissant dans un ensemble de lois générales et privées et de par 
la constitution d’organes chargés de son organisation au niveau national et régional, 
et malgré les insuffisances affichées à ce niveau, on peut lier cela au manque 
d’expérience qui caractérise la législation dans ce domaine et même des décideurs 
de cette profession, vu l’inexistence d’exemples réels permettant de la juger 
considérant que la grande majorité des sociétés par actions se trouvant en Algérie 
ne recourent pas à l’épargne publique et sont constituées entres les membres d’une 
seule famille. 

 
 
Et malgré les conditions qui ont accompagné le changement économique en 

Algérie, l’ordonnance 05/02 du 07/02/2005, modifiant et complétant le code de 
commerce, a donné à cette profession un souffle nouveau en élargissant son 
champ d’exercice au sein des sociétés à responsabilité limitée qui constitue la 
forme juridique la plus usitée par les sociétés implantées en Algérie. 

 
 
Et malgré les conséquences graves qui peuvent résulter des multiples 

missions qu’exerce le commissaire aux comptes, le législateur a omis, soit par 
ignorance ou par franche intention, l’organisation des aspects juridiques de cette 
profession en attribuant une loi propre et distincte à celle-ci et en comblant les 
lacunes au niveau des textes relatifs aux responsabilités comme étant un élément 
important dans la détermination de ses repères. Ceci revient à l’absence de règles 
juridiques précises et des jurisprudences dans ce domaine en raison du manque 
d’expérience des hommes de la profession au même titre que la justice. 

 
 
La réalité confirme que l’Algérie a voulu assurer cette profession selon les 

conditions et les moyens disponibles du fait que le législateur algérien veille à lui 
conférer le cadre juridique convenable pour son exercice dans de meilleures 
conditions et la protéger des différentes pressions et pratiques qui l’affectent. Le 
tout nous pousse à rendre hommage au rôle de l’Etat Algérien dans ce domaine 
étant capable, dans un laps de temps, à encadrer cette profession, même de 
manière incomplète, contrairement à plusieurs pays arabes qui n’y sont pas 
parvenus en dépit de leur développement avancé dans ce domaine. 



The abstract 
 
 

 
The profession of the auditor experienced a notable development since its 

creation so far and it became the ideal tool to protect the profits from the 
shareholders and the third treating with the company for purposes to show the 
financial position of the joint stock companies within the money markets to confer 
transparency and credibility on the financial affairs which they undertake. 

 
 
Algeria, like the other country, gave a great importance to this profession by 

governing it in a whole of general and deprived laws and from the constitution of 
bodies charged with its organization at the national and regional level, and in spite 
of the insufficiencies posted on this level, one can bind that to the lack of experience 
which characterizes the legislation in this field and even of the decision makers of 
this profession, considering the inexistence of real examples making it possible to 
consider it considering that the great majority of the joint stock companies being in 
Algeria do not resort to the public saving and are made up enter the members of 
only one family. 

 
 

And in spite of the conditions which accompanied the economic change in 
Algeria, ordinance 05/02 of the 07/02/2005, modifying and supplementing the 
commercial law, gave to this profession a new breath by widening its field of 
exercise within the limited liability companies which constitute the legal form most 
used by the companies established in Algeria. 

 
 
And in spite of the serious consequences which can result from the multiple 

missions that the auditor exerts, the legislator omitted, that is to say by ignorance or 
frank intention, the organization of the legal aspects of this profession by allotting a 
law clean and distinct to this one and by filling the gaps with the level from the 
relative texts with the responsibilities as being an important component in the 
determination for his reference marks. This returns to the absence of precise legal 
rules and jurisprudences in this field because of the lack of experience of the men of 
the profession as well as justice. 

 
 
Reality confirms that Algeria wanted to ensure this profession according to the 

conditions and the means available owing to the fact that the Algerian legislator 
takes care to confer to him the suitable legal framework for his exercise under better 
conditions and to protect it from the various pressures and practices which affect it. 
The whole puches us to pay homage to the role of the Algerian State in this field 
being able, in an amount of time, to frame this profession, even in an incomplete 
way, contrary to several Arab countries which did not reach that point in spite of 
their development advanced in this field. 
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