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الملخص:
يتجسد مفهوم حوكمة الشركة من خالل حتديد جمموعة الضوابط اليت حتدد مسؤوليات وواجبات
أعضاء اإلدارة داخل الشركة مبا حيقق محاية فعالة حلقوق أصحاب املصاحل فيها من خالل وضع آلية حتقيق
التوازن بني األهداف االقتصادية واالجتماعية للشركة من جهة وبني أهداف املسامهني الفردية واجلماعية من
جهة أخرى ،ورغم كفاية قواعد احلوكمة لضمان فعالية جملس اإلدارة إال أن وجود آليات للرقابة الداخلية عن
طريق اجلمعيات العامة والرقابة اخلارجية تعترب من أهم متطلبات احلوكمة وحماورها الرئيسية ،ويعترب مندوب
احلسابات صورة من صور الرقابة باعتباره مراجع مؤهل وحياد ي للتحقق من صحة املعلومات وكافة البيانات
احملاسبية األخرى وممارسة مهنتهم بكل استقاللية ونزاهة. .
الكلمات المفتاحية:
حوكمة الشركات ،الرقابة اخلارجية على الشركات ،مندوب احلسابات.
Abstract:
The concept of corporate governance through a set of controls that define the
responsibilities and the duties of the members of the administration within the company to achieve
an effective protection of the stakeholders ‘rights through the development of a mechanism to
achieve a balance between the economic and social objectives of the company, on the one hand, and
the objectives of the collective and individual shareholders on the other hand. And despite the
adequacy of the rules of governance to ensure the effectiveness of the board of directors, it happens
that the presence of internal control mechanisms through general assemblies and external oversight
mechanisms are considered as one of the most important requirements for governance and its main
axis. The representative of the accounts is considered as a form of censorship as qualified and
impartial auditor to verify the information and all other accounting data, he exercises his
profession with a complete independence and integrity.
Key words: Corporate governance- the external control to the company- The representative
of the accounts
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مقدمة:
يرجع االهتمام حبوكمة الشركات عموما إىل:األزمات املالية واالقتصادية اليت مست
العديد من الدول ،إضافة إىل الرغبة يف احلد من استخدام السلطة اإلدارية يف غري مصلحة
املسامهني وتفعيل جمالس اإلدارة والسعي لتعزيز آليات الرقابة ومن مث ضبط األدوار
والصالحيات وضمان استمرارية وسالمة وقوة املؤسسات وضمان حتقيق قدر معقول من الرحبية
لالستثمارات وصوال إىل تدعيم الشفافية والتأكيد على أمهية اإلفصاح ،وقد تزايدت أمهية
احلوكمة نتيجة العتماد اقتصاديات الدول على القطاع اخلاص ممثلة يف الشركات التجارية
بعد انسحاب الدولة من اجملال االقتصادي باعتبار الدور الكبري هلذه الشركات يف حتقيق معدالت
مرتفعة ومتواصلة من النمو االقتصادي ،فكان ال بد من إجياد قطاع خاص قوي يسهم ليس
فقط يف تدعيم االقتصاد الوطين للدولة ،وإمنا أيضا يف املسامهة يف حتمل األعباء االجتماعية
حتت ما يعرف باملسؤولية االجتماعية للمؤسسة.
وتعمد كل دولة إىل اختيار آليات للحوكمة وتبين مناهج إصالحية وآليات عمل من
شأهنا ت رسيخ نزاهة املعامالت واملعامالت املالية حتديدا بوضع ضوابط ترسم هبا احلد الفاصل
بني املصلحة العامة ومصلحة املسامهني تتناسب مع ظروفها االقتصادية والسياسية
واالجتماعية وتعمل هذه اآلليات على ضمان التوازن بني أصحاب املصاحل مجيعا من مسامهني
وغريهم هبدف حتسني األداء املايل للشركة أوال وقيامها بدور فعال يف االقتصاد الوطين ثانيا.
كما يعمل نظام حوكمة الشركات مبا يرتكز عليه من آليات إدارية ورقابية على وضع
إجراءات خاصة لتسهيل عملية اختاذ القرار ،وعلى القضاء على الفساد املايل واإلداري ،وضمان
محاية مصاحل صغار الشركاء وأصحاب األموال القليلة يف مواجهة القلة من مالكي رؤوس
األموال.
ومن هنا فإن حوكمة الشركات ال تعىن فقط جمرد احترام ما مت وضعه من قواعد
وتفسريها تفسريا ضيقا ،وإمنا هي ثقافة وأسلوب لضبط العالقة بني مالكي الشركة ومديريها
واملتعاملني معها.
وقد وضع املشرع اجلزائري نظما خمتلفة للرقابة يف الشركات التجارية تتناسب مع
األشكال القانونية للشركات ،وتعترب شركة املسامهة وشركة املسؤولية احملدودة متعددة الشركاء
أو أحادية الشريك من الشركات اليت أوالها املشرع عناية وأمهية خاصة ووضع هلا نظاما خاصا
للرقابة الداخلية واخلارجية.
وتعترب الرقابة عن طريق مندوب احلسابات أو ما يعرف أيضا مبحافظ احلسابات ـ
املؤهل قانونا والذي تتوفر فيه الشروط القانونية ـ من بني طرق الرقابة اليت اهتم هبا املشرع
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ووضع هلا أحكاما قانونية تضمن استقالليته كجهاز للرقابة ،وكان أول تنظيم قانوين ملهنة
مندوب احلسابات من خالل األمر  59 / 75املعدل واملتمم للقانون التجاري ،ومل خيصه املشرع
بتنظيم قانوين خاص إال يف سنة  1991من خالل القانون  08 / 91املتعلق مبهنة اخلبري
احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد ،مث القانون  01 / 10الذي ألغى القانون السابق
وال يزال ساري املفعول وال ذي وضع نظاما قانونيا متكامال ملهنة حمافظ احلسابات من خالل بيان
شروطها القانونية والتزامات احملافظ ومسؤوليته يف مواجهة الشركة.
وهتدف هذه الورقة البحثية إلبراز أمهية وفعالية حوكمة الشركات عموما كأسلوب
تنظيمي لتجسيد رشادة املؤسسة ولضمان صدق ونزاهة املعلومة املالية املعروضة ،ودورها يف
احلد من استخدامها بطريقة سلبية متس مبصاحل األطراف الدائمة وذوو احلقوق يف الشركة من
جهة ،وبيان الدور الذي يقوم به مندوب احلسابات يف مراقبة العمليات اخلاصة بالشركة
باعتبار أن الرقابة تشكل إحدى أهم دعامات احلوكمة.
وملعاجلة هذا املوضوع ارتأينا تقسيمه إىل مبحثني نتناول يف املبحث األول اإلطار
املفاهيمي للحوكمة والرقابة اخلارجية على الشركات من خالل بيان تعريفها وأمهيتها يف حياة
الشركات وبيان دعائم حوكمة الشركات ،مث مفهوم الرقابة اخلارجية لنشاط الشركات
التجارية ودورها يف حكامة الشركة من خالل بيان كل من ـتعريف الرقابة اخلارجية وأمهيتها.
أما املبحث الثاين فنتناول فيه التنظيم القانوين لعمل مندوب احلسابات وآليات تدخله
بالرقابة على نشاط الشركة وميزانيتها.
املبحث األول :اإلطار املفاهيمي للحوكمة والرقابة اخلارجية على الشركات
سنحاول من خالل هذا املبحث بيان تعريف حوكمة الشركات وأمهيته يف احلياة العملية
للشركة واملزايا اليت تعود على الشركة من وراء جتسيد هذا املفهوم يف أرض الواقع ،ومتطلبات
هذا التطبيق.
املطلب األول :تعريف حوكمة الشركات
لقد عرَّفت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حوكمة الشركات بأهنا " القواعد اليت
تدير وتتحكم بأعمال املنشآت وحيدد هيكلها توزيع احلقوق واملسؤوليات بني األطرف املختلفة
فيها وهم جملس اإلدارة ،املديرون واملسامهون وأصحاب املصاحل وتضع القواعد واإلجراءات
الالزمة الختاذ القرارات الصائبة ،وعند قيامها بذلك ستحدد أهداف الشركة من خالل هذه
اهليكلة ووسائل حتقيق هذه األهداف ومراقبة أدائها ".1
1

ـ هاشم رمضان اجلزائري ،حسني عبد القادر معروف ،ماهية حوكمة الشركات ،جملة العلوم االقتصادية ،العدد
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كما عرفت بأهنا" :جمموعة من اآلليات النظامية واملالية اليت يتم من خالهلا إجياد
وتنظيم املمارسات السليمة للحفاظ على حقوق محلة األسهم واآلخرين من أصحاب املصلحة
وضمان بقاء الشركة يف بيئة األعمال واملنافسة".

1

وعرفها البنك الدويل بأهنا" :األسلوب الذي متارس به السلطة إدارة مصادر الدولة
االقتصادية واالجتماعية من أجل التنمية".

2

ومن مث فهي تعد إطارا يتضمن القواعد اليت حتدد كيفية اختاذ الشركات وخاصة
شركات االكتتاب العام لقراراهتا والشفافية اليت حتكم عملية اختاذ القرار فيها ،ومدى املساءلة
اليت خيضع هلا مديري ورؤساء تلك الشركات وموظفيه واملعلومات اليت يفصحون عنها
للمستثمرين واحلماية اليت يقدموهنا لصغار املستثمرين ،وتتضمن أيضا موضوعات تتعلق بقانون
الشركات وقوانني األوراق املالية وقواعد قيد الشركات بالبورصة ،واملعايري احملاسبية اليت تطبق
على الشركات املقيدة بالبورصة وقوانني مكافحة االحتكار وقوانني اإلفالس كما تتضمن
التشريعات اليت يتعامل معها املسامهون والشركات.

3

ويف ضوء هذه التعريفات ميكن أن نثبت مالحظتني أوهلما االختالف يف تعريف حوكمة
الشركات و الذي ميكن رده إىل سببني يرتبطان حبداثة هذا املصطلح ويكمن األول يف أنه على
الرغم أن مضمون حوكمة الشركات وكثري من املسائل املرتبطة به ترجع يف جذورها إىل أوائل
القرن  19إذ تناولتها نظرية املشروع وبعض نظريات التنظيم واإلدارة ،إال أن هذا املصطلح مل
يعرف يف اللغة اإلجنليزية كما أن مفهومه مل يبدأ بالتبلور إال منذ قرابة عقدين أو ثالثة،
وثانيهما اختالف الزاوية اليت ينظر منها إىل هذا املصطلح فمن َركَن إىل الناحية االقتصادية
ركز على اآللية اليت تساعد الشركة للحصول على التمويل ،وتضمن تعظيم قيمة أسهم الشركة
واستمرارها يف األجل الطويل ومن نظر إىل احلوكمة من الناحية القانونية ألقى الضوء على
طبيعة العالقة التعاقدية اليت حتدد حقوق وواجبات محلة األسهم واملصاحل من ناحية
واملديرين من ناحية أخرى ،أما من نظر إليه من الناحية االجتماعية فألقى الضوء على
املسؤولية االجتماعية للشركة يف محاية حقوق صغار املستثمرين.

4
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 - 2هاشم رمضان اجلزائري ،حسني عبد القادر معروف ،املرجع السابق ،ص . 05
 - 3مراد كواشي ،أمهية احلوكمة يف حتسني األداء الشامل ملنظمات األعمال ،جملة جامعة بابل ،العلوم الصرفة
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وعموما ميكن اعتبارها جمموع السياسات الداخلية اليت ختتارها الشركة لتسيري جهازها
اإلداري مبا يسهل عملية اختاذ القرارات وإضفاء طابع الشفافية واملصداقية عليها مبا حيقق
مصاحل املسامهني فيها واملتعاملني معها من جهة وحيقق خطط وأهداف الشركة ويضمن الشفافية
والتنافسية يف بيئة األعمال من جهة أخرى.
وتشري البحوث والدراسات إىل أن هناك جهودا واضحة وملموسة على املستوى الدويل
فيما يتعلق بتفعيل مفهوم حوكمة الشركات سواء كان ذلك من خالل املنظمات الدولية كمنظمة
التعاون االقتصادي و التنمية والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل هذين اآلخرين بدءا
برناجما مشتركا يهدف إىل تقييم ممارسة حوكمة الشركات على مستوى الدولة قياسا على
املبادئ الصادرة عن منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ويطلق عليه اسم تقارير حول احترام
املواصفات والقوانني "  ،"ROSCومت تطبيقه يف دولتني مها مصر وتركيا ،كما توجد جهود على
املستوى اإلقليمي لتفعيل حوكمة الشركات.

1

املطلب الثاني :أهمية حوكمة الشركات
إن الشركات اليت تطبق مبادئ احلوكمة تطبيقا فعاال تعزز مستوى الثقة واالطمئنان
لدى مسامهيها على استثماراهتم ،ألن ذلك يعد مؤشرا على دراية جملس اإلدارة باملخاطر اليت
من املمكن أن تؤثر على بالشركة وقدرهتا على إدارة هذه املخاطر ،واحلد منها مما يساعد
املستثمر على اختاذ القرار االستثماري مع مراعاة املعايري األساسية األخرى لالستثمار ،ذلك أن
ممارسة الشركات للحوكمة ممارسة فعالة تؤدي إىل جذب املستثمرين واكتساب ثقتهم ملا هلا من
ميزات أمهها توفري العدالة والشفافية جلميع أصحاب املصاحل ،يف الغالب يلجؤ املستثمرون إىل
أصحاب اخلربات إلدارة أعمال الشركات اليت يستثمرون هبا نظرا إىل افتقارهم للوقت الكايف
واخلربات الالزمة إلدارة تلك الشركات ،ومن هذا املنطلق تربز احلاجة إىل تطبيق احلوكمة
اليت تعزز ثقة املالك بأن جملس اإلدارة واإلدارة التنفيذية للشركة ملتزمون بتحقيق أهداف
الشركة واحلفاظ على حقوقهم ،غري أن ما ميثل حتديا يواجه املسامهني هو أن أصحاب اخلربات
من املديرين ليسوا يف الغالب من املسامهني يف الشركة فمن احملتمل أن يغلب املدير مصاحله
اخلاصة على مصاحل املسامهني كما من املمكن أن يغلب مصاحل فئة منهم ،ومن هنا تربز احلاجة
إىل تطبيق حوكمة الشركات وذلك ببناء األدوار اليت هتدف إىل تكامــــل وتعـزيز العالقة بني

1

 -عوض بن سالمة الرحيلي ،جلان املراجعة كأحد دعائم حوكمة الشركات " حالة السعودية " ،جملة جامعة

امللك عبد العزيز ،اإلقتصاد ولإلدارة م  22ع  ،1ص .188
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إدارة الشركة واملسامهني فيها،
والشفافية.

ومجيع أصحاب املصاحل ومن مث حتقيق مبدأ العدالة

1

كما يؤدى إتباع املبادئ السليمة حلوكمة الشركات إىل إجياد اآلليات املناسبة ضد
الفساد ،مع تشجيع الشفافية يف احلياة االقتصادية ،وقد أثبتت األزمات املالية املتتالية اليت
مست العديد من الدول أن حوكمة الشركات ليست جمرد قيم أخالقية تتمسك هبا الشركات ،بل
ميكن اعتبارها أكرب داعم لقطاع األعمال ومساهم بشكل فاعل يف زيادة التنافسية يف السوق،
حيث أن حوكمة الشركات تساعد على جذب االستثمارات سواء األجنبية أو احمللية من خالل
تدعيم الثقة يف احلياة االقتصادية للبلد ،وتساعد يف احلد من هروب رؤوس األموال ،ومكافحة
الفساد الذي يدرك كل فرد اآلن مدى ما ميثله من إعاقة للنمو ،فاحلوكمة هي أكرب ضمان
للمستثمر الذي يبحث عن بيئة آمنة الستثماراته ،كما تعترب أحد أهم أسباب زيادة إتاحة
التمويل ،وتوفر إمكانية احلصول على مصادر أرخص للتمويل ،وهو ما يزيد من أمهية احلوكمة
بشكل خاص بالنسبة للدول النامية واليت حتتاج إىل رفع الثقة يف اقتصادها لتشجيع املؤسسات
الدولية املالية على منحها التمويل الكايف للنهوض باقتصادها.

2

و من هنا هتدف احلوكمة إىل حتقيق جمموعة كبرية من األهداف لو طبقت بشكل سليم
ألدت دون شك إىل رفع أداء الشركات ومساعدهتا على حتقيق أهدافها املرجوة ،وتفادي تضارب
املصاحل وكل التصرفات غري املقبولة ماديا وأخالقيا وإداريا.
املطلب الثالث :الدعائم األساسية حلوكمة الشركات
يرتبط نظام حوكمة الشركات مبجموعة من الدعائم واملرتكزات األساسية اليت يوفر
وجودها قياسا جلودة احلوكمة يف أي شركة وموثوقيته يف ظل إطار من املمارسات والقواعد،
ومن هذه الدعائم واملرتكزات ما يلي:
الفرع األول :اهليكل التنظيمي للشركة
يكفل وجود هيكل تنظيمي دقيق ألي شركة فعالية وموثوقية نظام احلوكمة ،وجيب
بالضرورة كفالة التوزيع العادل للمسئوليات وتوضيح حدود الصالحيات داخل اهليكل التنظيمي
لتفادي تداخل االختصاص وضمان سريورة العمل بشكل سلس وسهل ،وتوضيح إجراءات
تفويضها ،كما جيب حتديد أسس اختيار األشخاص الكفوئني لكل من اإلدارة العليـــا وجملــــس

 - 1حوكمة الشركات  ،منشورات هيئة السوق املالية ،اململكة العربية السعودي ،ص . 04
2

 -حممد حسن يوسف ،حمددات احلوكمة ومعايريها مع إشارة خاصة لنمط تطبيقها يف مصر ،منشورات بنك

اإلستثمار القومي يونيه  ، 2007ص ص  14ـ .15
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اإلدارة ،وحدود كل من الواجبات واملسؤوليات امللقاة على عاتقهم مع التركيز على نطاق
الصالحيات اليت يتمتعون هبا.

1

الفرع الثاني :اإلفصاح والشفافية واحلفاظ على القيم األخالقية
وهو ما ميثل مقياسا هاما ملدى فعالية وكفاءة وموثوقية نظام احلوكمة يف أي شركة
ألنالعدالة يف توزيع املعلومات الصحيحة والواضحة والكاملة يف الوقت املناسب لكل طرف له
عالقة بالشركة يعزز من مدى الثقة بنظم إدارة الشركات وآلية توجيه العاملني فيها ومراحل
اختاذ القرار ات ومدى القدرة على إدارة التفاعل يف الشركة استنادا إىل املعلومات اليت مت
اإلفصاح عنها بالتقارير والبيانات املالية السنوية واألسس احملاسبية املعتمدة.

2

و تكمن القيم األخالقية يف مراعاة كافة مصاحل األطرف وضرورة االعتراف هبا مما
يعزز الثقة بني الشركاء وجملس اإلدارة وأصحب املصاحل املختلفة.

3

الفرع الثالث :نظم الضبط والرقابة داخل الشركة
حيث جيب أن تتمتع السلطات التنظيمية والتنفيذية والرقابية بالصالحيات الكافية
والزناهة واملوارد الالزمة للقيام بواجباهتا بطريقة مهنية وموضوعية وينبغي أن تتخذ
اإلجراءات الرقابية يف الوقت املناسب.

4

الفرع الرابع :األنظمة والتشريعات القانونية
جيب يف إطار حوكمة الشركات تعزيز وجود أسواق شفافة وعادلة وتوزيع فعال للموارد،
وجيب أن تكون متسقة مع سيادة القانون من خالل تطوير إطار حلوكمة الشركات ووضع
املتطلبات القانونية والتنظيمية اليت تؤثرعلى ممارسات حوكمة الشركات وأن تكون متسقة مع
سيادة القانون وشفافة وقابلة للتنفيذ وتقسيم املسؤوليات مبا خيدم املصلحة العامة.

5

الفرع اخلامس :األسواق التنافسية
تعطي األسواق التنافسية مفهوما للفرص املتكافئة للجميع يف العمل على دعم
واستمرارية أنشطة الشركات وتعزيز أعماهلا ،حيث تبني معطيات األســــواق التنـــــافسية أهم

 - 1على الدوغجي ،حوكمة الشركات وأمهيتها يف تفعيل جودة ونزاهة التقارير املالية ،جامعة بغداد ،كلية اإلدارة
واإلقتصاد ،قسم احملاسبة ،ص ص  15ـ .16
 - 2علي الدوغجي ،املرجع السابق ،ص ص  15ـ . 16
 - 3نفس املرجع ،ص ص  15ـ . 16
4

 -جليل طريف ،مبادئ الـ  G20ـ للحوكمة ،أخبار اإلحتاد " حوكمة الشركات الفرص والتحديات " ،اإلصدار

رقم  11أكتوبر ـ توفمرب ـ ديسمرب  ،2015ص .04
 - 5جليل طريف ،املرجع السابق ،ص .04
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الضرورات واإلرشادات للحفاظ على استمرارية الشركة وقوة طرح منتجاهتا وخدماهتا
للعمل على البقاء يف هذه األسواق وعدم اخلروج منها.

1

املطلب الرابع :مفهوم الرقابة اخلارجية لنشاط الشركات التجارية
يرجع تاريخ اهتمام املشرع اجلزائري بالرقابة اخلارجية على الشركات التجارية من
خالل أول صدور للقانون التجاري اجلزائري حيث نص عليه كآلية للرقابة على شركة املسامهة،
غري أن النص عليه يف القانون التجاري مل مينع املشرع من تنظيم مهنة الرقابة اخلارجية
بنصوص خاصة مستها العديد من التعديالت ،كما اعترب الرقابة اخلارجية من أجهزة الرقابة
على الشركات ذات املسؤولية احملدودة.
الفرع األول :تعريف الرقابة اخلارجية للشركات
يقصد بالرقابة اخلارجية أو ما يعرف باملراجعة اخلارجية" :العملية املنظمة اليت
تُؤدَّي عن طريق مراجع مؤهل وحيادي للتحقق من صحة املعلومات وكافة البيانات احملاسبية
األخرى عن طريق مجع وتقييم أدلة إثبات املراجعة مع تقرير نتائج تلك العملية لألطراف
املستخدمة لتلك املعلومات الستخدامها يف اختاذ القرار".2
وأمام الضرورة اليت متثلها املراقبة بالنسبة للشركات ألزم املشرع شركة املسامهة
والشركة ذات املسؤولية احملدودة بشكليها "متعددة الشركاء وذات الشخص الوحيد" بتعيني
خمتصني ملمارسة هذه املهمة وأطلق عليهم اسم حمافظي احلسابات أو مندويب احلسابات وخصهم
بتشريع خاص هو القانون  08 / 91املؤرخ يف  3 1991 / 04 / 27امللغى بواسطة القانون / 10
 01املؤرخ يف  42010 / 06 / 29وعرفت املادة  23من القانون  01 / 10حمافظ احلسابات بأنه "
كل شخص ميارس بصفة عادية بامسه اخلاص وحتت مسؤوليته مهمة املصادقة على صحة
حسابات الشركات وانتظامها ومطابقتها ألحكام التشريع املعمول به ،وتعترب مهنة حمافظ
احلسابات عملية منظمة للتجميع والتقييم املوضوعي لألدلة اخلاصة مبزاعم الشركة بشأن
نتائج التصرفات اإلقتصادية لتحديد مدى متاشيها مع املعايري احملددة وتوصيل هذه النتائج
 - 1على الدوغجي ،املرجع لسابق ،ص ص  15ـ . 16
2

 -الياس شاهد ،عبد النعيم دفرور ،األخضر عياشي ،حمافظ احلسابات ودوره يف دعم وحتسني جودة املراجعة

اخلارجية ،جملة الدراسات االقتصادية واملالية جامعة محة خلضر العدد  10اجلزء  ،2017 02ص .08

 - 3القانون  08 / 91املؤرخ يف  27أفريل  1991املتعلق مبهنة اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات املعتمد ،اجلريدة
الرمسية الصادرة يف  01ماري  ،1991عدد .20
 - 4القانون  01 / 10مؤرخ يف  16رجب عام  1431املوافق لـ  29يونيو  2010متعلق هبمن اخلبري احملاسب وحمافظ
احلسابات واحملاسب املعتمد ،اجلريدة الرمسية ،العدد  42الصادرة يف  28رجب  1431املووافق لـ  11يوليو .2010
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ملستخدميها أصحاب املصلحة يف الشركة أوهي الرقابة املمارسة من حريف مؤهل للقيام بعملية
الشهادة على انتظام احلسابات السنوية للشركة ومصداقيتها".
ويعترب مندوب احلسابات مهنة تقنية ميارسها حمترفون يف الشركات التجارية ولقد
دفعت حتميات وضروريات قانونية وعملية إىل تنظيمها واحتلت مكانة أساسية باعتبارها هيئة
من هيئات الشركة املراقبة ،وينتظر من مهمة الرقابة الوصول إىل نتائج جوهية أمساها إعطاء
صورة وفية وصادقة عن الشركة املراقبة.

1

أخذ املشرع هبذا النوع من الرقابة من خالل متكني املؤسسات العمومية االقتصادية
املنظمة يف شكل شركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية احملدودة من تعيني حمافظ احلسابات،
ويظهر الدور الرقايب حملافظ احلسابات أكثر فعالية ألنه يرتكز على االستقاللية والزناهة ،فهو
يعد جهازا خارجيا للمشروع مستقل عن إرادة الشركاء ،وملندوب احلسابات يف الشركة ذات
املسؤولية احملدودة نفس السلطات والوظائف ملندوب احلسابات يف شركة املسامهة باستثناء تلك
املرتبطة بالشركة ذات املسؤولية احملدودة ،فبناء على املواد  715مكرر  4واملادة  715مكرر 10
إىل مكرر  14من القانون التجاري  2والقانون املنظم ملهنة حمافظ احلسابات فإن املهام األساسية
تتمثل يف التحقيق الدائم يف دفاتر الشركة وحساباهتا ويف مراقبة جدية وانتظام احلسابات
وصحتها.

3

و تلجؤ أغلب التشريعات اليوم إىل تنظيم عملية مراجعة حسابات شركة املسامهة
بواسطة خرباء حماسبيني خمتصني يف ذلك وهتدف التشريعات من هذا التنظيم إىل ضمان
القيام مبراجعة حسابات هذه الشركة ملراقبة أعمال جملس اإلدارة ودفاتر الشركة ومستنداهتا
وحساباهتا اليت تترجم يف جناح الشركة ماليا وحتقيقا لألرباح وفقا لألصول والقواعد
احملاسبية.

4

إال أنه من الضروري اإلشارة هنا خبصوص الشركة ذات املسؤولية احملدودة أن املشرع مل
يُضمِّن أحكامها الواردة يف القانون التجاري أي مادة تشري إىل دور مندوب احلسابات فيها كجهاز
 - 1فنينخ عبد القادر ،اجلنح املتعلقة مبراقبة الشركات التجارية من قبل مندوب احلسابات ،رسالة دكتوراه حقوق
ختصص قانون األعمال ،جامعة وهران ،السنة اجلامعية  2011ـ  2012ص . 11
2

 -األمر  59 / 75املؤرخ يف  26سبتمرب  1975املتضمن القانون التجاري ،اجلريدة الرمسية الصادرة يف 19

ديسمرب  1975العدد  101املعدل واملتمم.
 - 3كرمية كرمي ،شركة الشخص الواحد حمدةدة املسؤولية ،اإلطار القانوين للمشروعات املتوسطة والصغرية ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية .2014 ،ص ص  403ـ .404
 - 4مسيحة القيلويب ،الشركات التجارية،القاهرة :دار النهضة العربية ،الطبعة  ،1993 ،3ص .1076
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للرقابة واكتفى بالنص عليه يف قانون املالية التكميلي لسنة 1 2005مث قوانني املالية لسنيت
 2011و ،2012رغم أن املشرع قد عدل النظام القانوين للشركة ذات املسؤولية احملدودة سنة
 2015إال أنه اكتفى بتعديل املواد املتعلقة بعدد الشركاء ورأمسال الشركة فقط دون إشارة
ملندوب احلسابات.

2

الفرع الثاني :أهمية الرقابة اخلارجية للشركات التجارية
أصبحت قواعد إدارة الشركات اليـوم موضـع العديـد مـن املناقشـات بـني املسـامهني مـن
املســتثمرون ورجــال اإلدارة ،ولقــد تطــورت نظــم إدارة الشــركات ،وكــان هــذا التطــور نتيجــة
للممارسات اخلاطئة وتعثر الشركات وتعرضها لألزمات واليت تنشـأ عـن خلـل ل النظـام ،وعـادة
كلما كان هناك أزمة أو تعثر واضح للشركة يكون ذلك نتيجـة عـدم الكفـاءة وإسـاءة اسـتخدام
السلطة ،وقد حضيت إدارة الشركات بقدر مـن االهتمـام مل تكـن ختـص بـه مـن قبـل ،حيـث أن
حاالت الفشل يف الشركات تعترب مسئولية مجيع من هلم صلة مباشـرة بالشـركات مثـل املـديرين
واملسامهني واحملاسبني وكذلك املوظفني والعمالء واملوردين ،إضافة إىل أن العوملة جتـرب العديـد
من الشركات ـ ل ظل تطور وسائل االتصاالت وتدويل االقتصاد والتحوالت اهليكليـة يف أشـكال
امللكية للشركات واملضي يف طريق اخلوصصة ـ كل ذلك أجرب الشركات علـى طلـب قواعـد فعالـة
إلدارة الشركات ،وذلك لتقليل خماطر االستثمار وكسب خربة تنافسية يف ظـل سياسـات داعمـة
منها نظم احملاسبة واملراجعة داخل هذه الشركات.

3

وقد أصبح من املؤكد أن للمحاسبة دور رئيسي وفعـال يف خدمـة اإلقتصـاد ،ممـا أدى إىل
ضرورة تنظيم عملية اإلفصاح عن السياسـات احملاسـبية علـى املسـتوى القـومي والـدويل ،حيـث
تساهم نظرية احملاسبة يف ترشيد التطبيق املهين للمحاسبة عـن طريـق إرسـاء املبـادئ العلميـة
املتعلقة بتحديد أسس قياس وعـرض العمليـات املاليـة ،حيـث أن املعـايري احملاسـبية ليسـت أداة
لالسترشاد العام ،وإمنا هي تعبري عن كيفية تطبيق مبدأ حماسيب معـني ،ونظريـة احملاسـبة هـي
اإلطار الفكري ،واملعايري هي اإلطار التطبيقي لتنظيم املمارسة العملية ،لذلك البـد مـن الـربط
1

 -املادة  12من األمر رقم  05 / 05املؤرخ يف  25جويلية  2005املتضمن قانون املالية التكميلي لسنة 2005

اجلريدة الرمسية الصادرة يف  26جويلية  ،2005عدد  52املعدلة واملتممة .
 - 2عالوي عبد اللطيف ،مندوب احلسابات ودوره يف خمتلف أشكال الشركات التجارية ،أطروحة دكتوراه ختصص
قانون األعمال ،كلية احلقوق والعلوم السياسية جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،السنة اجلامعية  016ـ  ،2017ص
ص .219

3

 -حممد جنيب حممد صادق حسن ،دور حوكمة الشركات يف يف حماربة الفساد ( وجهة نظر حماسبية ) ،حبث

مقدم يف املؤمتر الدويل السنوي السادس حول أخالقيات األعمال وجمتمع املعرفة ،جامعة الزيتونة األردنية ،كلية
االقتصاد والعلوم اإلدارية 17 ،ـ  19أفريل  ،2006ص .10
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بني اإلطارين حىت تتحقق خاصية املالءمة والتوافق بني النظرية واملعايري وفيمـا بـني املعـايري
وبعضها البعض ،ويعترب اإلفصاح احملاسيب هو جوهر النظرية احملاسبية ،حيث يقضـى بضـرورة
أن تفصح القوائم املالية اخلتامية عـن السياسـات واملعلومـات احملاسـبية بصـورة كاملـة وشـاملة
وواضحة هبدف متكني أصحاب املصاحل من حسـن إصـدار القـرارات ،وجتـدر مالحظـة أن إعـداد
التقارير املالية الشفافة يتعدى جمرد تطبيق جمموعـة مـن املعـايري احملاسـبية الـيت هتـدف إىل
توفري التناسق وقابلية املقارنة ،إذ أن ذلك يعترب جزءً ال يتجزؤ مـن نظـام جيـد مصـمم بعنايـة
حلوكمة الشركات ،ول الواليات املتحدة يطلب إىل جمالس اإلدارة أن تتأكد من قيـام احملاسـبني
واملراجعني وإدارة الشركة بأداء أعماهلم بطريقة سـليمة وبشـكل مسـتقل مـع مراعـاة أن يـؤدي
تطبيق تلك املعايري احملاسبية إىل توفري الشفافية.

1

إن أمهية الشركات وحجم رأمساهلا فرض على املشرع اجلزائري تبين نظامني للرقابة
عليها مها نظام الرقابة الداخلي عن طريق جملس املراقبة ونظام رقابة خارجيي عن طريق
مندوب حسابات ال عالقة له بتسيري الشركة.
املبحث الثاني:التنظيم القانوني لعمل مندوب احلسابات
ظهر مندوب احلسابات ألول مرة يف فرنسا ومت تطبيقه كآلية للرقابة على صحة
حسابات شركات ملسامهة ودقتها حتقيقا للمصلحة العامة ومصلحة املسامهني فيها خاصة مصاحل
صغار املسامهني بعد أن ثبتت صعوبة قيام املسامهني بواجب الرقابة بسبب قلة خربهتم
باجملال التجاري واإلقتصادي عموما والذي حيتاج يف غالب األحيان للخربة والدراية واليت قد
ال تتوفر ملالكي األسهم.
املطلب األول :كيفية تعيني مندوب احلسابات
إن الدور اهلام الذي يقوم به مندوب احلسابات يف الرقابة على إدارة الشركة من شأنه
أن يكشف املخالفات والتجاوزات اليت يرتكبها أعضاء جملس اإلدارة ،حيث يعول املسامهون كثريا
على الدور الذي يقوم به بصفته نائبا عنه يف الرقابة على الشركة.

2

وقد نصت املادة  02من القانون  01 / 10على أنه ميكن لكل شخص طبيعي أو معنوي
ممارسة مهنة مراقب احلسابات إذا ما توفرت فيه الشروط اليت نص عليها القانون يف املادة 08
منه واملتمثلة يف اجلنسية اجلزائرية وشهادة ملمارسة املهنة مع أدائه اليمني أمام اجمللس
 - 1حممد جنيب حممد صادق حسن ،املرجع السابق ،ص . 13
 - 2محاد مصطفى عزب " ،رقابة املسامهني على إدارة الشركة كأحد صور احلوكمة " ،حبث مقدم يف املؤمتر العلمي
السنوي الثالث حول احلوكمة والتنظيم القانوين ألسواق املال ،املنعقد أيام  10ـ  11مايو  ،.2016جملة كلية
القانون الكويتية العاملية ،العدد  ،01اجلزء األول ،مايو  ،2016ص . 155
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القضائي املختص إقليميا حملل تواجد مكاتبهم ،وأن يتمتع جبميع حقوقه املدنية والسياسية وأن
ال يكون قد صدر ضده حكم بارتكاب جناية أو جنحة خملة بشرف املهنة ،كما جيب أن يكون
حاصال على االعتماد من الوزير املكلف باملالية وأن يكون مسجال يف املصف الوطين للخرباء
احملاسبني أو يف الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات أويف املنظمة الوطنية للمحاسبني املعتمدين
وفق الشروط املنصوص عليها يف هذا القانون.
وخبصوص إجراءات تعيينه فقد نصت املادة  715مكرر  04من القانون التجاري
اجلزائري على أن مهمة تعيني مراقب احلسابات موكلة إىل اجلمعية العامة العادية للشركاء
ملدة ثالث سنوات يتم اختيارهم من بني املهنيني املسجلني جبدول املصف الوطين.

1

وإذا مل يتم التعيني من طرف اجلمعية العامة أو يف حالة وجود مانع أو رفض واحد أو
أكثر من مندويب احلسابات املعينني املهمة املسندة إليهم ،يتم تعيينهم أو استبداهلم مبوجب أمر
من رئيس احملكمة املختص إقليميا بناء على طلب من جملس اإلدارة أو جملس املديرين وميكن أن
يقترح هذا اإلجراء من طرق كل معين باألمر ويف شركة املسامهة اليت تلجأ علنا لالدخار يتم
التعيني من طرف السلطة املكلفة بتنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.

2

وحمافظ احلسابات شخص طبيعي أو معنوي مستقل وحمايد ليست له عالقة مباشرة
بالشركة تعرض عليه كافة البيانات واملعلومات احملاسبية واملالية إلبداء رأيه فيها فهو يقوم
باختبار مدى شرعية وصدقية حسابات الشركة اليت يقوم مبراجعة قوائمها املالية املختلفة.

3

ومن هنا فإن مندوب احلسابات آلية رقابة فعالة ملدى سالمة وصحة الوثائق احملاسبية
للشركة تلجؤ إليه الشركة ملراقبة كشوف حساباهتا كواجب قانوين أكد عليه املشرع اجلزائري.
املطلب الثاني :املبادئ اليت حتكم عمل مندوب احلسابات

أكد نص املادة  03من القانون  01 / 10على مبدأي احلياد والزناهة حيث نصت هذه
املادة على أنه" :جيب على اخلبري احملاسب وحمافظ احلسابات واحملاسب املعتمد االلتزام
باألحكام القانونية املعمول هبا اليت حتكم احملاسبة والسجالت احملاسبية وكذا مراقبتها
وممارسة مهنتهم بكل استقاللية ونزاهة" .ورغـــــم تـــــأكيد هـــذه املـــادة على مبدأ الزناهة

1

 -يقوم جملس احملاسبة بدراسة طلبات االعتماد بصفة خبري حماسب أو حمافظ حسابات أو حماسب معتمد

ويقدر اجمللس الصالحية املهنية لشهادات وإجازات كل مترشح يطلب االعتماد يف صنف مهين  /أو الصنف املهين
اآلخر ويدرس تطابق هذه امللفات مع أحكام القانون املنظم هلذه املهن ليحدد اجمللس الوطين للمحاسبة يف أول يناير
من كل سنة قائمة املهنيني املسجلني يف جدول املصف الوطين للخرباء احملاسبني بعد إمتامها من قبل وزير املالية.

 - 2الطيب بلولة ،قانون الشركات ،اجلزائر :منشورات برييت ،2013 ،ص .263
 - 3لياس شاهد ،املرجع السابق ،ص .09
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واالستقاللية إال أن تعيني مراقب احلسابات من قبل اجلمعية العامة العادية للمسامهني يطرح
السؤال حول مدى هذه االستقاللية.
ويربز ذلك واضحا أيضا من خالل إجراءات عزله حيث تتمتع إدارة املؤسسة بصالحية
عزل مراقب احلسابات اخلارجي املستقل إذا مل يتبع توجيهاهتا ،وهو ما ميثل هتديدا واضحا
وفعليا الستقالله وحياده ،1يف الوقت الذي تؤكد كل النظم القانونية اليت نصت على الرقابة
اخلارجية على مبدأ استقاللية مندوب احلسابات عن اإلدارة واعتباره أمرا ضروريا ،ويتعني
عليه محاية هذه االستقاللية باعتبارها عنصرا مهما من عناصر أخالقيات املهنة ،وال خيفى
على أحد أمهية املبادئ األخالقية يف تطوير معايري األداء املهين.
وبالربط بني الرقابة واحلوكمة تعد حوكمة الشركات أحد أساليب املدخل األخالقي
بوصفها نطاقا مبقتضاه تدار وتراقب الشركات ،وأشار العديد من الباحثني إىل أن احلوكمة هي
عملية رقابة على تصرفات اإلدارة بضبط السلوك األخالقي من أجل محاية املستثمر وحتقيق
التوازن بني مصاحل األطرف ذات العالقة ،كما أن احلوكمة لديها آليات رقابية وإشرافية داخلية
وخارجية هتدف إىل محاية مصاحل املستفيدين من الشركة وضمان استمراريتها ،وبذلك ميكن
القول بأن ملراقب احلسابات دورا مهما يف احلد من أساليب إدارة األرباح يف الشركات يف ظل
حوكمة الشركات إذا ما التزم مبعايري التدقيق الدولية وقواعد السلوك املهين واألخالقي ،وأن
يضع نصب عينيه أن إدارة الشركة هلا دوافع يف حتريف األداء احلقيقي للشركة لتضليل
مستخدمي املعلومات احملاسبية لتحقيق مكاسب خاصة.

2

وإضافة إىل مبدأي احلياد والزناهة جند أن عمل مندوب احلسابات حيكمه مبدأين
أساسيني آخرين مها:
* مبدأ عدم التدخل يف التسيري:
تدعيما ملبدأ استقاللية حمافظ احلسابات فقد منعه املشرع من التدخل يف التسيري
بطريق مباشر أو غري مباشر بل جعل ممارسته ألعمال التسيري تعد من حاالت التنايف مع
ممارسته لوظيفة املراقبة ،وتطبيقا لذلك نصت املادة  65من القانون  01 / 10على أنه مينع
مندوب احلسابات عن ممارسة النشاطات التالية:

 - 1لياس شاهد ،املرجع السابق ،ص . 12
2

 -فيحاء عبد اخلالق البكوع ،سعاد سعيد غزال ،كربى حممد الطاهر ،انعكاسات اإللتزامات األخالقية ملراقب

احلسابات على أساليب إدارة األرباح ،جملة تنمية الرافدين ،العدد  ،114اجمللد  ،35سنة  ،2013ص ص  117ـ
.118
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 القيام مهنيا مبراقبة حسابات الشركات اليت ميتلك فيها مسامهات بصفة مباشرة أوغري مباشرة ويعترب ذلك ضمانا الستقالليته.
 القيام بأعمال التسيري سواء بصفة مباشرة أو باملسامهة أو اإلنابة عن املسريين تفاديالوجود أي نوع من أنواع اإلمالءات اخلارجية.
 قبول ولو بصفة مؤقتة مهام املراقبة القبلية على أعمال التسيري باعتبار أن الرقابةالقبلية من اختصاص اإلدارة تقوم هبا قبل رفع حساباهتا إىل هيئات الرقابة الداخلية
واخلارجية.
 قبول مهام التنظيم يف حماسبة املؤسسة أو اهليئة املراقبة أو اإلشراف عليها. ممارسة وظيفة مستشار جبائي أو مهمة خبري قضائي لدى شركة أو هيئة يراقبحساباهتا.
 شغل منصب مأجور يف الشركة أو اهليئة اليت راقبها بعد أقل من ثالث سنوات منانتهاء عهدته.
كما ال ميكنه احللول حمل املديرين يف اختاذ القرارات ،وال توجيه االنتقادات ألعمال
التسيري واالعتراض عليها أو حىت تكييفها باعتبارها أخطاء يف التسيري ،بل يقوم مبراقبة
تقارير التسيري وذلك ألن الكثري من أعمال اإلدارة ختضع العتبارات املالءمة اليت تقدرها إدارة
الشركة يف ظل ظروف السوق وتتحمل وحدها مسؤولية قراراهتا ،لكن يف مقابل ذلك ألزم
القانون حمافظ احلسابات بإعالم املسريين واجلمعية العامة بكل نقص يكتشفه من شأنه عرقلة
استمرارية استغالل املشروع وهو ما يعرف بدور اإلبالغ والتحذير.

1

* مبدأ الرقابة على الوضعية املالية للشركة:
ميارس الشركاء رقابتهم على إدارة الشركة من خالل حضورهم للجمعيات العامة
واإلطالع على وثائق ومستندات الشركة ،إال أن الواقع العملي كشف عن عزوف املساهم عن
ممارسة حقه يف الرقابة الشخصية على إدارة الشركة ألسباب كثرية منها عدم اخلربة يف كشف
خمالفات وجتاوزات جملس اإلدارة ،ولذلك ألزمت التشريعات الوطنية شركات املسامهة بتعيني
مراقب حسابات يقوم مبهمة الرقابة على إدارة الشركة نيابة عن املسامهني.

2

 - 1كرمية كرمي ،شركة الشخص الواحد حمدةدة املسؤولية  ،اإلطار القانوين للمشروعات املتوسطة والصغرية ،دار
اجلامعة اجلديدة ،اإلسكندرية ،2014 ،ص ص .407 - 406

2

 -محاد مصطفى عزب ،رقابة املسامهني على إدارة الشركة كأحد صور احلوكمة ،جملة كلية القانون الكويتية

العاملية ،أحباث املؤمتر العلمي السنوي الثالث احلوكمة والتنظيم القانوين ألسواق املال املعقد يف  11 - 10مايو
 ،2016ملحق خاص ،العدد  01اجلزء األول ،مايو  ،2016ص .154
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طرح التساؤل حول مدى إلزامية تعيني مندوب احلسابات يف الشركة ذات املسؤولية
احملدودة حيث جاء يف نص املادة  10من القانون التجاري أن األشخاص املعنوية التجارية ملزمة
بالقيام أو بتكليف شخص آخر للقيام بالتدقيق يف حساباهتم والتصديق عليها حسب األشكال
القانونية كما نص القانون أن الشريك الوحيد يصادق على احلسابات بعد تقرير احلسابات يف
أجل ستة أشهر اعتبارا من اختتام السنة املالية ،بينما يرى رأي آخر أن املشرع مل يكن ينوي
جعل تعيني مندوب احلسابات إجباريا يف الشركات ذات املسؤولية احملدودة باعتبار أن املشرع مل
يفرض أي عقوبة جزائية على خمالفة هذا االلتزام على خالف األمر بالنسبة لشركة املسامهة
حيث استخدم املشرع عبارات تدل على التخيري وليس اإللزام "عند االقتضاء" "إن وجد" "يف
الشركات اليت ال يشترط فيها تعيينه".1
إن تعيني مندوب احلسابات يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة السيما عندما تكون ذات
حجم كبري يبدو ضروريا مادام ان مندوب احلسابات ال يعترب جمرد شكلية وقد جاء األمر  05ـ
 05ليؤكد ضرورة تعيني مندوب احلسابات.
و يقوم مندوب احلسابات بالتدقيق يف صحة املعلومات املقدمة يف تقرير جملس اإلدارة أو
جملس املديرين حسب احلالة ويف الوثائق املرسلة إىل املسامهني حول الوضعية املالية للشركة
وحساباهتا ويصدقون على انتظام اجلرد وحسابات الشركة واملوازنة وصحة ذلك ،ويتحقق
مندوبو احلسابات إذا ما مت احترام مبدأ املساواة بني املسامهني وجيوز هلؤالء أن جيروا طيلة
السنة التحقيقات أو الرقابة اليت يروهنا مناسبة كما ميكنهم استدعاء اجلمعية العامة لالنعقاد
يف حال االستعجال.

2

كما يفحص مندوب احلسابات تقرير التسيري واجلرد واحلسابات السنوية املعدة من
طرف املسري وبعد هذا الفحص حيرر تقريرا ويعرض كل شيء على مصادقة الشريك الوحيد،
ومندوب احلسابات مطالب كذلك بإعالم الشريك الوحيد بكل خمالفة أو خلط يف الذمة املالية
وبكل نقص قد يكتشفه أو يطلع عليه مما ميكن أن يعرقل استغالل الشركة.

3

وال شك أن الدور اهلام الذي يقوم به مراقب احلسابات يف الرقابة على إدارة الشركة
من شأنه أن يساعد يف كشف خمالفات والتجاوزات اليت يرتكبها أعضاء جملــــس اإلدارة ،حيث

 - 1الطيب بلولة ،املرجع السابق ،ص ص  211ـ . 212
2

 -بلعيساوي حممد الطاهر ،الشركات التجارية "شركات األموال" ،اجلزء الثاين ،اجلزائر :دار العلوم للنشر

والتوزيع ،طبعة  ،2014ص ص .70 ،69
 - 3الطيب بلولة ،املرجع لسابق ،ص .277
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يعول الشريك كثريا على الدور الذي جيب أن يقوم به املراقب بصفته نائبا عنه يف الرقابة على
الشركة.

1

إ ن الدور الذي يقوم مندوب احلسابات تقابله أحكام املسئولية املدنية اجلزائية هلذا
األخري والنامجة عن اإلخالل بالتزاماته القانونية اجتاه الكيان املراقب عن األخطاء اليت
يرتكبها أثناء تأدية مهامه وال تربأ ذمته إال إذا أثبت أنه قد قام باملتطلبات العادية لوظيفته
و أنه بلغ جملس اإلدارة باملخالفات وإن مل تتم معاجلتها عليه أن يثبت أنه أطلع وكيل اجلمهورية
لدى احملكمة املختصة بكل ذلك.

2

املطلب الثالث:آليات رقابة مندوب احلسابات على الشركة
ميارس مندوب احلسابات مهمة الرقابة اخلارجية على الشركة التجارية من خالل إجناز
بعض التقارير يتعلق األمر مبا يلي:
الفرع األول :إجناز التقرير العام حول نشاط املشروع
يقصد بالتقرير العام التقرير السنوي الذي يقدمه حمافظ احلسابات للجمعية العامة
والذي أشارت إليه املادة  5 / 584من القانون التجاري ،ويرفع خالل ستة أشهر على األكثر من
انتهاء السنة املالية وهو يتضمن كل املعلومات اخلاصة بنشاط الشركة ووثائقها وميزانيتها،
فيثبت فيه نتائج قيامه بكل مهامه من اإلطالع على الوثائق والتحقيق فيها ،فيضع مبوجبه
إشهادا بأن احلسابات السنوية احملددة يف تقرير التسيري وباقي الوثائق األخرى منتظمة
وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج العمليات اليت متت يف السنة املنصرمة ،وأيضا وضعيتها املالية
وذلك لتمكني الشركاء من الوقوف على املركز املايل احلقيقي للشركة قبل انعقاد اجلمعية العامة
بـ  15يوما ،حيث يقوم حمافظ احلسابات مبراقبة هذا التقرير للتأكد من صحته مقارنة
بالوثائق املقدمة والوضع املايل للشركة مث املصادقة عليه من طرف اجلمعية العامة وفقا للمادة
 5 / 584من القانون التجاري ،وبذلك يتأكد من خالل حساب النتائج وامليزانية من وجود األرباح
واخلسائر وهل هي قابل ة للتوزيع وذلك بعد تأكده من احترام الشركة لالقتطاعات القانونية أو
االتفاقية ،كما يسهر على احترام الشركة ملبدأ املساواة بني الشركاء سواء يف احلقوق املالية "
حتمل األرباح واخلسائر ،التصرف يف احلصص االجتماعية "،أو حقوق غري مالية " كالتصويت
واملشاركة يف اجلمعية العامة ".

3

 - 1محاد مصطفى عزب ،املرجع السابق ،ص . 155
 - 2بلعيساوي حممد الطاهر ،املرجع السابق ،ص . 71
 - 3كرمية كرمي ،املرجع السابق ،ص ص  409ـ . 410
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وهو ما أكد عليه املشرع يف املادة  23من القانون  01 / 10يف فقرتيها األوىل والثانية
حيث نصت على" :يضطلع حمافظ احلسابات باملهام التالية:
 يشهد بأن احلسابات السنوية منتظمة وصحيحة ومطابقة متاما لنتائج عمليات السنةاملنصرمة وكذا األمر بالنسبة للوضعية املالية وممتلكات الشركات واهليئات.
 يفحص صحة احلسابات السنوية ومطابقتها للمعلومات املبينة يف تقرير التسيري الذييقدمه املسريون للمسامهني أو الشركاء أو حاملي احلصص ".
وتبعا لذلك نصت املادة  31من نفس القانون على أن حملافظ احلسابات أن يطلب يف أي
وقت ويف عني املكان اإلطالع على السجالت احملاسبية واملوازنات واملراسالت واحملاضر وبصفة
عامة كل الوثائق والكتابات التابعة للشركة ،كما ميكنه أن يطلب كل التوضيحات واملعلومات وأن
يقوم بكل التفتيشات اليت يراها ألزمة.
ويتعني عليه أن يقدم تقريره إما إجيابا يف حالة رضاه عن النتائج املتوصل إليها،
بإثبات انتظام احلسابات وأن امليزانية تعرب بوضوح عن حقيقة مركزها املايل وحساب األرباح
واخلسائر يعرب عن الوجه الصحيح عن نتائج نشاط الشركة واتفاق بيانات تقرير التسيري مع ما
هو ثابت يف دفاتر الشركة ومستنداهتا ،أو برضاه بالنتائج مع تقدمي بعض التحفظات كعدم
تعبري عناصر امليزانية عن مضموهنا أو إختالف بعض بيانات تقرير اإلدارة مع مستندات
الشركة ،كما ميكنه أن يقدم تقريرا سلبيا برفض مندوب احلسابات إصدار شهادة سالمة
حسابات الشركة وانتظامها مىت اكتشف وجود خمالفات أو أخطاء جسيمة ،مع ضرورة حتديد
أسباب رفض إصدار الشهادة حتت طائلة مسؤولية جرب الضرر الذي يتسبب فيه عدم إصدار
التقرير.

1

ومن خالل اتباع هذه اإلجراءات يضمن املسامهون يف الشركة صحة الوثائق احملاسبية
وسالمة الوضعية املالية للشركة.
الفرع الثاني :وضع التقارير اخلاصة املرتبطة بنشاط الشركة
ويتعلق األمر بالتقارير اليت حيررها مندوب احلسابات يف حالة وجود اتفاقيات تربم بني
الشركة وأحد مؤسسيها أوأحد أعضاء جملس اإلدارة ،حالة ختفيض رأمسال الشركة ،حالة
حتويل الشركة ،حاليت اإلدماج واالنفصال.
* حالة االتفاقيات اليت تربم بني الشركة وأحد مؤسسيها أو أحد أعضاء جملس اإلدارة وهو ما نصت
عليه الفقرة  03من املادة  23واليت جاء فيها " يقدر شروط إبـرام االتفاقيات بني

 - 1كرمية كرمي ،املرجع السابق ،ص ص  410ـ . 411
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الشركة اليت يراقبها واملؤسسات واهليئات التابعة هلا أو بني املؤسسات واهليئات اليت تكون فيها
للقائمني باإلدارة أو املسريين للشركة املعنية مصاحل مباشرة أو غري مباشرة".
وعلى الرغم من أن هذه االتفاقيات قد حتقق مصلحة للشركة إال أنه قد ينجر عنها
تضارب مصاحل مع ترجيح للمصلحة اخلاصة وهو ما حاول املشرع التأكيد عليه يف املادة  628من
القانون التجاري اجلزائري واملادة  672من القانون التجاري ،حيث أشارت املادة األوىل إىل أن
هذا النوع من االتفاقيات حيتاج تقريرا خاصا ،وحتتاج الستئذان اجلمعية العامة قبل عقدها
بعد تقدمي تقرير مفصل عنها من مندوب احلسابات ،وختضع للترخيص املسبق أيضا اإلتفاقيات
اليت تعقد بني شركة ومؤسسة إذا كان أحد أعضاء جملس املديرين أو جملس مراقبة الشركة
مالكا أو شريكا أو مسريا أو قائما باإلدارة أو مديرا عاما للمؤسسة.

1

* حالة تعديل رأمسال الشركة بالزيادة أو النقصان :ميكن أن حيدث ختفيض يف رأمسال الشركة
بناء على قرار مسبب من اجلمعية العامة غري العادية وفقا للشروط املنصوص عليها لتعديل
القانون األساسي وميكن أن حيدث كذلك يف احلاالت اليت تسجل فيها الشركة نقصا يف رأمساهلا
وال جيوز بأي حال من األحوال أن ميس التخفيض باملساواة بني الشركاء.

2

حيث يدرس مندوب احلسابات ما إذا كانت شروط ختفيض رأمسال الشركة تستند
للقانون ويتأكد على اخلصوص أن عملية التخفيض ال تنقص مبلغ رأمسال الشركة ألقل من
احلد األدىن القانوين واحترام املساواة فيما بني املسامهني ،وإحترام جمموع األحكام القانونية
والتنظيمية ،هذا ويتضمن تقريره اخلاص على األخص التذكري بالنصوص التشريعية املطبقة
والفحوصات املنجزة وخالصات تشري إىل مالحظات أو غياهبا حول العملية دون أن ترقى إىل
التصريح مبدى مالءمة عملية ختفيض رأس املال ،أما خبصوص زيادة رأمسال الشركة فنجد أنه
فيما يتعلق بشركة املسامهة فال يتم ذلك إال إذا مسحت به اجلمعية العامة غري العادية بناء
على تقرير من جملس اإلدارة أو جملس املديرين وذلك بإحدى الطرق املتاحة ،إما بإضافة
قيمة إمسية لألسهم املوجودة أو بإصدار أسهم جديدة ،ويف هذه احلالة األخرية ميكن إرفاقها
بشرط إلغاء حق األفضلية يف اإلكتتاب بالنسبة للمسامهني القدامى وذلك بغرض ضم
مسامهني جدد يف هذه احلالة فقط ال جيوز إلغاء هذا احلق إال بناء على تقريـر جملس اإلدارة

1

 -عالوي عبد اللطيف ،مندوب احلسابات ودوره يف خمتلف الشركات التجارية ،رسالة دكتوراه ختصص قانون

األعمال ،جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان ،السنة اجلامعية  2016ـ  ،2017ص .177
 - 2الطيب بلولة ،املرجع السابق ،املرجع السابق ،ص . 215
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أو جملس املديرين أو تقرير جملس مندويب احلسابات وفقا ملا نصت عليه املادة  697من القانون
التجاري.

1

* حالة تعديل نظام الشركة :خيضع تعديل القانون األساسي إىل شرطني مداولة من
اجلمعية العامة غري العادية واإلجراءات الشكلية املنصوص عليها يف القانون األساسي
والتشريع ،ويف غياب ذلك يكون التعديل باطال ما عدا إذا حدثت تسوية يف اآلجال املعقولة.

2

وقد نص املشرع يف املادة  717فقرة  02من القانون التجاري على أن التعديل املتعلق
بنظام الشركة تبت فيه اجلمعية العامة بعد اإلطالع على احلسابات املوضوعة حسب األشكال
والطرق القدمية اجلديدة ،وبناء على تقرير جملس اإلدارة أو القائمني باإلدارة وكذا تقرير
مندويب احل سابات وبصفة عامة هذه التعديالت قد متس شكل الشركة األصلي أو تعديل يف
رأمساهلا أو حىت قيامها بعمل ما كإصدار أسهم أو سندات مثال يؤدي إىل حركة يف نشاطها
وإنتاجها.

3

* حاليت اإلندماج واالنفصال :االندماج هو وسيلة من وسائل التركيز االقتصادي حيث
يتميزاالقتصاد املعا صر بظاهرة تركيز املشروعات وحتول الوحدات االقتصادية من وحدات
صغرية إىل وحدات كبرية حىت أصبح املشروع الكبري يف هذا العصر احملرك الفعال لتحقيق
التقدم االقتصادي ويستعمل هذا االندماج لتحقيق هذا التركيز ونشوء املشروعات الضخمة ،هذا
ويكتسب االندماج أمهيته من حيث أنه يدعم القدرة على املنافسة ويسمح بارتفاع رقم اإلنتاج.

4

أما االنفصال فيتمثل يف تقسيم أموال شركة لنقلها إىل شركة أخرى أو عدة شركات
قائمة أو يف طور النشأة.

5

ويقدم جملس اإلدارة أو القائمون باإلدارة مشروع اإلدماج واالنفصال إىل مندوب
احلسابات للشركة قبل العملية بـ  45يوما من البت يف املوضوع ،وهذا األخري يضع تقريره
اخلاص بالعملية املراد حتقيقها يف املقر الرئيسي وحتت تصرف الشركاء واملسامهني وذلك قبل
 15يوما السابقة النعقاد اجلمعية املدعوة للنظر يف هذا املشروع وذلك بعد الدراسة الكافية
والوافية للمشروع املراد حتقيقه ،وطبعا ذلك ال يتأتى إال بعد إطالع مندوب احلسابات أو
مندويب احلسابات للشركات املعنية على الوثائق واملستندات لباقي الشركات األخرى مع
 - 1عالوي عبد اللطيف ،املرجع السابق ،ص ص  120ـ .121
 - 2الطيب بلولة ،املرجع السابق ،ص . 214

 - 3عالوي عبد الطيف ،املرجع السابق ،ص . 118
 - 4املرجع نفسه ،ص . 119
 - 5الطيب بلولة ،املرجع السابق ،ص . 217
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االستعانة خبرباء خيتاروهنم عند االقتضاء ،وكذا التشاور فيما بينهم واخلروج بتقرير يبني
فيه كل ما يتعلق بالعملية قيد الدراسة من أهداف وشروط وحىت األسباب املؤدية للتحقيق فيها
كإعادة تقدير احلصص أو توزيع األرباح وكذا انتقال الديون واخنفاضها عن قيمتها.

1

وإضافة إىل هذه التقارير اليت يلتزم مندوب احلسابات بإعدادها يتعني عليه إعداد
تقارير أخرى حددهتا املادة  25وتتمثل فيما يلي:
 تقريرا ملصادقة بتحفظ أوبدون حتفظ على انتظام وصحة الوثائق السنوية وصورهتاالصحيحة أو عند االقتضاء رفض املصادقة املربر.
 تقرير املصادقة على احلسابات املدعمة أو احلسابات املدجمة عند االقتضاء. تقرير خاص حول االتفاقيات املنظمة. تقرير خاص حول تفاصيل أعلى مخس تعويضات. تقرير خاص حول االمتيازات اخلاصة املمنوحة للمستخدمني. تقرير خاص حول تطور نتيجة السنوات اخلمسة األخرية والنتيجة حسب السهم أو حسباحلصة االجتماعية.
 تقرير خاص حول إجراءات الرقابة الداخلية. تقرير خاص يف حالة مالحظة هتديد حمتمل على استمرار االستغالل.خامتة:
تؤدي حوكمة الشركات إىل دعم الكفاءة االقتصادية للشركات مبا يؤدي إىل قيامها
بدورها يف اجملتمع عموما كما تسهم يف تدعيم اإلفصاح والشفافية ،وبات ضروريا اليوم إعادة
النظر يف النصوص القانونية والتنظيمية اليت حتكم اجملال التجاري مبا يتماشى ومتطلبات
حوكمة الشركات ،وتعترب القواعد املنظمة للرقابة على إدارة الشركة أحد صور احلوكمة تسهم
دون شك يف القضاء على الفساد املايل واإلداري،وما قد ينتج عنه من نتائج سلبية سواء بالنسبة
للشركاء أو من له مصلحة مع الشركة ،ورغم األمهية العملية ملهام مندوب احلسابات الرقابية
كجهة للتدقيق احملاسيب واإلعالم واإلنذار ،إال أن أهم انتقاد وجه لنظامه القانوين يف الدول
اليت تبنت هذا النوع من الرقابة يتمثل يف آلية التعيني نفسها حيث يتم تعيينه من قبل إدارة
الشركة نفسها ويرى املنتقدون أنه من غري املتوقع أن يتمتع املراقب باحلياد املطلوب كمبدأ
أساسي لنشاطه طاملا أنه يراقب جهة التعيني ،بينما اهلدف األساسي لعملية الرقابة هو متكني
املسامهني واملوظفني والدائنني وغريهم وتعزيز الشفافية واإلفصاح يف البيانات احملاسبية.

 - 1عالوي عبد الطيف ،املرجع السابق ،ص ص . 120 ،119
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ورغم ذلك فإنه وبالنظر إىل النظام القانوين املنظم ملهنة مندوب احلسابات يف اجلزائر
فإننا نستطيع القول أن تطبيق اإللتزامات الواردة يف النصوص القانونية والتقيد حبدود
النشاط احملددة يف القانون كفيلة بتعزيزاملساءلة ورفع درجة الثقة وضمان نزاهة مراقب
احلسابات خاص ة وأن القانون اشترط أن يتم اختيار مندوب احلسابات من بني املسجلني يف
سجل الغرفة الوطنية حملافظي احلسابات تكريسا حلماية هذه املهنة من أي منافسة غري
مشروعة حمتملة ،وألزم الشركات بعدم تعيني من يتواجد خارج املصف الوطين ،كما حدد
إلتزامات صارمة عليه ورتب مسؤوليته املدنية واجلزائية يف حال خمالفة اإللتزامات القانونية
وهو ما أكدت عليه املادة  03من القانون  01 / 10اليت ألزمته بتطبيق األحكام القانونية
املعمول هبا يف جمال احملاسبة ومباشرة مهامه بزناهة واستقاللية ،وهو ما دفع الفقه إىل اعتباره
موظفا وليس من أجهزة الشركة ألن مهامه مستقلة ودائمة ومنظمة قانونا على الرغم أن
تعيينه يكون باتفاق الشركاء لكن يكون مبقتضى قرار وليس مبقتضى عقد.
ورغم أن النص على تعيني مندوب احلسابات يف شركة املسامهة والشركة ذات املسؤولية
احملدودة فقط ،إال أن تعيينه قد حيقق نتائج إجيابية بالنسبة لغري هاتني الشركتني ،وال نرى
سببا لقصر تعيينه يف شركتني فقط ،كما أن اإلبقاء على مواد تعيني مندوب احلسابات يف
الشركة ذات املسؤولية احملدودة ضمن نصوص قانون املالية وعدم نقل حمتواها إىل القانون
التجاري يطرح التساؤل حول سبب تردد املشرع اجلزائري من بسط رقابة فعالة على هذه
األخرية.
 إن الفصل بني صالحيات املدير واجلمعيات العامة واملسامهني ودعم مبدأ املساءلةورفع درجة الثقة يسهم بال شك بشكل إجيايب يف تدعيم الثقة يف احلياة التجارية ،ومتكني
األطراف ذات العالقة بالشركة من رقابة أدائها ومردودها ودورها يف احلياة اإلقتصادية من
خالل الفصل بني امللكية والرقابة على األداء وعدم اخللط بني املسؤوليات ،ومتكني الغري من
املتعاملني معها من اإلعتماد على التقارير املالية واحملاسبية اليت ينجزها مندوب احلسابات عند
اختاذ قرار التعامل مع الشركة أو عدمه.
 كما أن الرقابة على الشركات إىل تفادي املشاكل احملاسبية واملالية ،وهو ما يساهمبشكل إجيايب يف تدعيم واستقرار نشاط الشركات واملساعدة يف حتقيق التنمية والكفاءة
االقتصادية كما تؤدي إىل توجيه اإلستثمارات ،فأصحاب رؤوس األموال حباجة إىل املعلومات
املالية املتعلقة بالشركة واليت ال تكفي فيها التقارير اليت ترفع من إدارهتا بل ال بد من مهين
حمايد عنها يقوم هبا ملنح املصداقية لتلك التقاريرحىت تعترب مرجعا موثوقا فيه عند اختاذ
القرارات املتعلقة بالشركات التجارية.
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