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 تعريف مراقب الحسابات -1

يعد مراقب الحسابات جهازا أوجده المشرع لرقابة الشركة والتدقيق في حساباتها وماليتها، حماية للشركة *   

 .لألغيار ذاتها وللمساهمين أنفسهم و

المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية  98.51 رقم مراقب الحسابات حسب منطوق المادة االولى من القانون*   

مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبة المنشآت التي ال يرتبط  االعتياديةهو الخبير المحاسب و هو من تكون مهمته 

  : معها بعقد عمل، وله وحده أهلية

  إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية ؛ -         

تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت  -         

  والهيئات ؛

 . القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات -         

 : ويجوز له أيضا

  القيام بتقويم الحصص العينية المقدمة على سبيل المساهمة في الشركات ؛ -         

  تحليل وتنظيم األنظمة المحاسبية ؛ -         

  فتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها ؛ -         

إبداء المشورة والرأي وإنجاز األعمال ذات الطابع القانوني والضريبي واالقتصادي والمالي والتنظيمي  -         

 . التي تتعلق بنشاط المنشآت والهيئات

مراقب الحسابات إما شخص ذاتي أو معنوي فقد نص المشرع على تعيينه وجوبا كلما تعلق األمر بشركة  *  

التي نصت  981وذلك من خالل المادة  المتعلق بشركات المساهمة 18 -91المساهمة حيث أكد ذلك القانون رقم 

وتتبع حسابات  ةهد إليهم بمهمة مراقبلحسابات يعيجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقبين ل":  على أنه

مليون درهم، أما الحالة الثانية والمتعلقة  85، أو كلما تعلق األمر بالشركات التي يفوق رقم معامالتها "الشركة

 . باختيارية تعيين مراقب الحسابات فإنها تشمل باقي الشركات

 تعيين مراقب الحسابات -2 

يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبين للحسابات يعهد إليهم بمهمة مراقبة و تتبع  *

، غير أنه يجب على الشركات قانون شركات المساهمة روط المنصوص عليها فيحسابات الشركة وفق الش

و كذلك الشأن بالنسبة للشركات  أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على األقل لالكتتابالتي تدعو الجمهور 

 .االدخارو التأمين و الرسملة و  االستثمارالبنكية و شركات القرض و 
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ال يمكن تعيين األشخاص اآلتي ذكرهم  المتعلق بشركات المساهمة 91.18من القانون رقم  969حسب المادة  *

: كمراقبي حسابات  

امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء المؤسسون وأصحاب الحصص العينية والمستفيدون من  -9

 مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

 أزواج األشخاص المشار إليهم في البند السابق وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ -2

أعاله، أو لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها  9الذين يزاولون لفائدة األشخاص المشار إليهم في البند  -3

وظائف قد تمس باستقالليتهم أو يتقاضون أجرا من إحداها عن وظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا 

 القانون؛

شركات الخبرة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من األوضاع المشار إليها في البنود  -4

بير المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه األخيرة في وضع من وكذا الخ. السابقة

 هذه األوضاع؛

ال يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت  *

 . إلى نفس شركة الخبراء المحاسبين أو نفس المكتب

خالل مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني باألمر الكف فورا عن  التنافيدواعي إذا طرأ أحد * 

مزاولة مهامه وإخبار مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث 

حالة التنافي
. 

*
جلس اإلدارة الجماعية ال يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا كمتصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في م 

في الشركات التي يراقبونها إال بعد انصرام أجل خمس سنوات على األقل منذ انتهاء مهمتهم بها كمراقبين 

أو أكثر من  95%وال يمكنهم خالل نفس اآلجال أن يمارسوا نفس المهام في الشركة التي تملك . للحسابات

 .رأسمال الشركة التي يراقبون حساباتها

مكن لألشخاص الذين كانوا متصرفين أو مديرين عامين أو أعضاء في مجلس اإلدارة الجماعية لشركة ال ي*   

 .مساهمة أن يعينوا مراقبين لحسابات تلك الشركة خالل الخمس سنوات على األقل التي تلي تاريخ انتهاء مهامهم

ين أو ممثلين عنهم بصفة خبراء يمكن لمراقبي الحسابات أن يعينوا حسب اختيارهم وتحت مسئوليتهم مساعد* 

 .أو مساعدين قصد إنجاز عمليات المراقبة، على أن يطلعوا الشركة على أسمائهم

 مدة تعيين مراقب الحسابات -3 

 يتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثالث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين،* 

، ال يمكن أن المتعلق بشركات المساهمة 91.18من القانون رقم  25وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 

 .تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة

 مهام مراقب الحسابات -4

مراقبو الحسابات مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية ومجلس الرقابة علما بما يلي  يحيط مراقب أو*

 :تطلب األمر بذلككما 

 عمليات المراقبة والتحقق التي قاموا بها ومختلف االستطالعات التي تولوا إنجازها؛ .9

بنود القوائم التركيبية التي يتبين لهم ضرورة القيام بتغييرات فيها مع إبداء كل المالحظات  .2

 المفيدة حول أساليب التقييم المستعملة في إعداد هذه القوائم؛

 والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها؛ الخروقات .3
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المستنتجات التي تؤدي إليها المالحظات والتصحيحات المذكورة أعاله فيما يخص نتائج السنة  .4

 المالية مقارنة بنتائج السنة المالية التي سبقتها؛

 . بغة جرميةكل األفعال التي بلغت إلى علمهم أثناء مزاولة مهامهم وبدا لهم أنها تكتسي ص .8

إضافة إلى ذلك يقوم مراقبو الحسابات في الشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب بإطالع مجلس القيم المنقولة  

 .على الخروقات والبيانات غير المطابقة للحقيقة التي قد يكتشفونها أثناء مزاولة مهامهم

أو مجلس اإلدارة الجماعية الذي يدعى مراقب أو مراقبو الحسابات إلى حضور اجتماع مجلس اإلدارة *

 .يحصر حسابات السنة المالية المنصرمة، كما يدعون إلى حضور كل جمعيات المساهمين

كما يدعون، إن اقتضى الحال، إلى حضور اجتماعات مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة في نفس الوقت الذي تتم 

 .سالة مضمونة مع إشعار بالتوصلفيه دعوة المتصرفين أو أعضاء مجلس الرقابة وذلك بواسطة ر

يعد مراقب أو مراقبو الحسابات تقريرا يقدمونه للجمعية العامة يتضمن نتائج قيامهم بالمهمة التي أوكلتها * 

 .الجمعية لهم

إذا تملكت الشركة شركة تابعة أو تولت مراقبة شركة أخرى أو شاركت في شركة أخرى في مدلول المادة 

 .لمالية، فإن مراقب أو مراقبي الحسابات يشيرون إلى ذلك في تقريرهموذلك خالل السنة ا 943

 :يجب على مراقب أو مراقبي الحسابات في تقريرهم المقدم للجمعية العامة* 

أن يشهدوا بصحة وصدق القوائم التركيبية وبإعطائها صورة صادقة عن نتيجة السنة  إما .9

 المالية المنصرمة والوضعية المالية للشركة وذمتها المالية في نهاية تلك السنة؛

 وإما أن يشفعوا هذا اإلشهاد بتحفظات؛ .2

 .وإما أن يرفضوا اإلشهاد على الحسابات .3

 .ح المراقبون أسباب ذلكفي هاتين الحالتين األخيرتين، يوض .4

يوردون أيضا في التقرير السالف الذكر مالحظاتهم حول صدق ومطابقة القوائم التركيبية مع المعلومات 

الواردة في تقرير التسيير للسنة المالية وفي الوثائق الموجهة إلى المساهمين التي تتناول الوضعية المالية 

 .للشركة وكذا حول ذمتها المالية ونتائجها

꞉5- مهام مراقب الحسابات في الوقاية الداخلية  

 

 

 اكتشاف و قائع من شأنها اإلخالل باستمرارية المقاولة꞉  هذه الوقائع التي قد يتم اكتشافها مراقب الحسابات

الضرورية و األخطار المحتملة  أو أي شريك قد تكون اقتصادية، مالية، قانونية، و أن يعطي الشروحات

 .مع بيان الحلول الناجعة لتجاوزها و إرجاع المقاولة إلى السكة الصحيحة

 تبليغ الوقائع إلى رئيس المقاولة꞉  على مراقب الحسابات الذي اكتشف الوقائع أن يقوم بتبليغها بسرعة إلى

يام و على رئيس المقاولة أن يقوم أ 5رئيس المقاولة بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل في أجل 

 .يوما من تاريخ توصله بالرسالة 98بتصحيح اإلختالالت في أجل 

  إذا لم يستجب رئيس المقاولة أو لم يصل شخصيا إلى حل، فإن مراقب الحسابات يبعث للجمعية العامة

 .تقريرا يتضمن الوقائع التي تم اكتشافها و النتائج التي تم التوصل إليها

  الزال على الرغم من هذه القرارات متعثر،  االستغاللو رئيس المقاولة أن  الحظ مراقب الحساباتإذا

 .رئيس المحكمة التجارية لى مراقب الحسابات رفع تقرير إلىفيجب ع
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 انتهاء مهمة مراقب الحسابات -6
 

مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين بانتهاء اجتماع الجمعية  تنتهي* 

 .التي تبت في حسابات السنة المالية الثالثة

ال يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إال خالل ما تبقى من مدة * 

 .مزاولة سلفه لمهمته

حينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتعين على الجمعية االستماع إلى 

 .المراقب إن طلب ذلك

في المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس  8يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن * 

أو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية العامة على أن  المحكمة بصفته قاضي المستعجالت، بتجريح مراقب

يكون هذا التجريح ألسباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم بالمهام التي كانت 

وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب يمكن لمجلس القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب . موكلة إليهم

 . لمذكورا

يتعين تقديم طلب معلل إلى الرئيس، تحت طائلة عدم القبول، داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ التعيين *

إذا تمت االستجابة للطلب، يستمر مراقب أو مراقبو الحسابات الذين عينهم رئيس المحكمة  .موضوع الخالف

 .من لدن الجمعية العامة في مزاولة مهامهم إلى حين تعيين مراقب أو مراقبين جدد

 إعفاء مراقب الحسابات -7

يمكن إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم في حالة ارتكابهم خطأ أو إذا عاقهم عائق مهما  *

كان سببه، قبل انقضاء المدة العادية لمهامهم من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت وذلك بطلب 

في المائة من  8أو مجلس الرقابة أو من مساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن من مجلس اإلدارة 

 .رأسمال الشركة أو من الجمعية العامة في كل الحاالت

 .كما يمكن لمجلس القيم أن يطلب إعفاء المراقبين بالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب* 

يتم إعفاء مراقب أو عدة مراقبين للحسابات من مهامهم، يتم تعويضهم وفق الشروط المنصوص عليها  حينما* 

 .91.18من القانون رقم  963في المادة 

 مراقب الحسابات يةمسؤول -8

  

 * المسؤولية المدنية

 

 عن الضرر الناتج عن الخطأ واإلهمال المرتكب  األغيار يسأل مراقب أو مراقبو الحسابات تجاه الشركة و

 .من طرفهم خالل مزاولتهم مهامهم

  ال يسألون مدنيا عن المخالفات التي ارتكبها المتصرفون أو أعضاء مجلس اإلدارة الجماعية أو مجلس الرقابة

 .معية العامةما عدا إذا علموا بها حين مزاولتهم مهامهم، ولم يقوموا بالكشف عنها في تقريرهم إلى الج

 

  - دعوى المسؤولية 

 

   تتقادم الدعاوي المرفوعة ضد مراقبي الحسابات بشأن مسئوليتهم بمرور خمس سنوات تبتدئ من تاريخ
  .وقوع الفعل الناجم عنه ضرر أو من تاريخ كشفه في حالة كتمانه



5 
 

 

 ꞉ المسؤولية الجنائية * 

 

  هي8_16من القانون  954والمادة  91_18من القانون  458و 454األفعال المجرمة حسب المواد: 

 : القانونيةجريمة حالة التنافي  -

 

  و مارس او احتفظ عن قصد أيعاقب كل من قبل  91_18للقانون  454المشرع المغربي من خالل المادة

 .بمهام مراقبي الحسابات سواء باسمه الخاص او بصفته شريكا

 

 - جريمة تقديم معلومات كاذبة

 

  درهم أو بإحدى هاتين  955.555إلى  95.555يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من

العقوبتين فقط، كل مراقب للحسابات قدم أو أكد، عن قصد، إما باسمه الخاص أو بصفته شريكا في شركة 

أو التدبير أو لمراقبة الحسابات، معلومات كاذبة بشأن وضع الشركة وكذا عدم إعالمه ألجهزة اإلدارة 

 .التسيير بكل األفعال التي بلغت إلى علمه أثناء مزاولة مهامه وبدا له أنها تكتسي صبغة جرمية

  من القانون الجنائي على مراقبي الحسابات 446يطبق الفصل. 

  

 - جريمة إفشاء أسرار المهنة

 

كل من أفشى األسرار التي توصل إليها بمناسبة ممارسته لمهامه يعاقب طبقا لمقتضيات الفصل446 من 

  .القانون الجنائي بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من ألف ومائتين إلى عشرين ألف درهم

 

 * المسؤولية التأديبية

 

حسب القانون المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة للخبراء المحاسبين الصادر بمقتضى 

ظهير 931-12-9 بتاريخ 5-9- 13 في مادته 65 فإن العقوبات التي يمكن أن يتعرض لها بصفته عضوا 

꞉في المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين هي  

 

 اإلنذار؛ 

 التوبيخ؛ 

 أشهر ؛ 6التوقف عن مزاولة المهنة لمدة ال تتجاوز 

 الحذف من جدول الهيئة ؛ 

  سنوات  95حرمان الخبير المحاسب من الترشح لمناصب انتخابية لمدة. 


