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ملخص:

إ ّن أي مشروع مهما كان نوعه مجاعيا أم فرداي حيتاج إىل الرقابة واملتابعة لنشاطه ،وذلك بغرض الوصول به لتحقيق

أهدا فه املسطرة ولعل أدانها وأقلها هو حتقيق الربح وهو حال املؤسسة الشخصية حمدودة املسؤولية ،واليت تعترب يف مركز وسط
بني شركات األشخاص اليت تقوم على االعتبار الشخصي وشركات األموال اليت ال مكان لشخصية الشريك فيها – على
العموم – بل مبا ساهم يف رأمساهلا ،لذلك يصطلح على تسميتها ابملختلطة ألهنا اترة أتخذ بنظام شركات التضامن ابعتبارها
أبرز مثال عن شركات األشخاص ،واترة أخرى أتخذ بنظام شركات املسامهة ابعتبارها النموذج األمثل عن شركات األموال.
هذه املؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة اليت وبعد أتسيسها أتسيسا صحيحا البد من مراقبتها ومتابعة
نشاطها أوال أبول ،وال يتأتى هذا إال عن طريق صاحب املشروع ابعتباره صاحب املصلحة األول واألخري من جهة ،ومن
جهة أخرى مندوب احلساابت ابعتباره جهاز مراقبة ومتابعة يف األصل لنشاط الشركات بصفة عامة.
الكلمات ال ّدالة :مؤسسة الشخص الوحيد ،املسؤولية احملدودة ،مندوب احلساابت ،الرقابة واملتابعة.
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 عالوي عبد اللطيف:الباحث

Summary:
Any project of any kind, collectively or individually, requires supervision and
follow-up of its activities, with the aim of achieving it to achieve its objectives. Perhaps
the lowest and least profitable is the status of the personal limited liability institution,
which is in the middle between the companies of persons who are personal and money
companies Which is not a place for the personality of the partner - in general - but what
contributed to its capital, so it is called to be called mixed because it sometimes takes
the system of solidarity companies as the most prominent example of companies people,
and other times take the system of joint stock companies as the ideal form of money
companies.
This institution is the only person with limited liability, which after its
establishment is a valid foundation to be monitored and follow up its activity first hand,
and this can only be through the owner of the project as the first and last interest on the
one hand, and on the other hand the representative of the accounts as a monitoring and
follow-up in the origin of the activity of companies in general.
Keywords: Sole proprietorship; limited liability; accountant; control and follow up.
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مقدمة
إن الواقع العملي الذي فرض تنظيم الشركة ذات املسؤولية احملدودة بعد أن أكد على عدم مسايرة شركات
املسامهة حلاجات املشروعات الصغرية عاد من جديد ليؤكد على عدم مسايرة الشركة ذات املسؤولية احملدودة يف حد
ذاهتا للمشروعات الصغرية ،وذلك أمام مستثمر يفضل العمل مبفرده واالستفادة يف نفس الوقت من مزااي املسؤولية
احملدودة للشركة( ، )1حيث تقوم فكرة هذه الشركة على السماح لشخص واحد أبن يكون شركة مبفرده عن طريق
اقتطاع مبلغ أوقيمة من ذمته املالية وختصيصها الستثمار مشروع معني على شكل شركة تكتسب الشخصية املعنوية،
شرط أن تكون مسؤولية الشخص الواحد مؤسس هذه الشركة حمدودة بقدر القيمة أو املبلغ املخصص ألعماهلا ،من
دون أن يكون مسؤوال يف ابقي عناصر ذمته املالية األخرى عن الديون املرتتبة عليه والناشئة عن استثمار مشروع
الشركة.
أوال :نظرة عامة حول املؤسسة الشخصية حمدودة املسؤولية

ابلرغم من أن هذا النوع من الشركات يعترب حديث العهد إال أهنا مل أتيت من الفراغ ومل تولد فكرهتا فجأة ،بل

كانت مثرة حماوالت متعددة ،فقهية وتشريعية وحىت قضائية ،حيث أن هذه الفكرة مسح هلا ابخلروج إىل الواقع بعد
دهر من الزمن ليسمح للشخص الواحد بتأسيس شركة هلا نظام قانوين من أهم نتائجه حتقيق االستثمار املنفرد وحتديد
مسؤولية املستثمر ،ولعل هذا التشريع اجلديد مل حيدث شيئا جديدا يف مفهومه الواسع ،إمنا كرس وضعا صوراي فجعل
منه وضعا قانونيا ،ولكنه يف ذات الوقت شجع فكرة املبادرة الفردية وزايدة االستثمار وانطالق املشاريع وخاصة

الصغرية منها(.)2
وانطالقا من هذه الفكرة ،فإن الشركات ذات املسؤولية احملدودة وكما ميكن أن تؤسس بشريكني فأكثر ،ميكن
كذلك أن تقوم على شخص واحد كشريك فيها ،ويف هذه احلالة تسمى كما اصطلح عليها املشرع ابملؤسسة ذات
الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة ،ومتكني الشخص من تكوين شخص معنوي لوحده عن طريق أتسيس
شركة ذات مسؤولية حمدودة يكون هو الشريك الوحيد فيها ،وذلك بتعديل املادة  465من ق .ت مبوجب األمر رقم
66ـ  ،)3(72حيث أدى إىل اعرتاف املشرع بشركة غربية شكلت ثورة على القواعد املنظمة لتكوين الشركة ،وهو ما
جعل الفقه يتأسف عن هذا ،ألن قانون الشركات يقوم أساسا على حتقيق توازن صعب بني مصاحل الشركاء ،أو بني
الشركاء واملديرين كل ذلك يسقط لوجود شخص واحد له مصلحة واحدة .لكن رغم ذلك وإبعتبار املؤسسة ذات
الشخص الواحد هي شركة فهي تصرف إرادي مع عدم ترك احلرية املطلقة لإلرادة املنفردة ،ألهنا يف الغالب شخص
معنوي البد لقيامه من توافر شروط معينة حددها القانون ،تتمثل يف شروط صحة كل تصرف قانوين إضافة إىل
الشروط اخلاصة ابلشركة ،وأحادية الشريك هبا قد أثرت على بعض تلك الشروط واألركان ،ألهنا قضت على ربط
املؤسسة بفكرة تعدد الشركاء واملتمثلة يف تقدمي احلصص واإلنفراد بنتائج املشروع ونية االشرتاك( ،)4ومن هذا املنطلق،
ميكن القول أن املؤسسة ذات الشخص الوحيد حتتاج لتكوينها شروط موضوعية عامة ميكن إمجاهلا يف وجود الرتاضي
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وصحت ه ،وكذا احملل املشروع والسبب الدافع من إجيادها إضافة إىل األهلية يف من يريد إنشاء هذا الشخص املعنوي،
كل ذلك وفقا للقواعد العامة املشرتطة لوجود وصحة أي تصرف قانوين ،زايدة على ذلك فإن املؤسسة ذات
الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة وكما جاء يف نص املادتني  465و 465مكرر 50من ق .ت واللتان
يفهم من مضموهنما أنه توجد طريقتني لتأسيس مؤسسة الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ،إما بطريق مباشر أو
بطريق غري مباشر.
فبالنسبة لالحتمال األول ،والذي يتم إبتباع القواعد العامة يف اإلنشاء ابإلضافة إىل القواعد واإلجراءات اخلاصة
ابلشركة ذات املسؤولية احملدودة ابعتبارها نوعا منها ،ولكن مع إدخال بعض املرونة والسهولة يف خطوات التأسيس
ألحادية الشريك( ، )5أي مبعىن وبعد توافر الشروط املوضوعية العامة واخلاصة إبنشاء املؤسسة ذات الشخص الوحيد
حمدودة املسؤولية شأهنا يف ذلك شأن الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،جيب إفراغ العقد التأسيسي للمؤسسة يف شكل
رمسي وقيدها يف املركز الوطين للسجل التجاري نزوال عند القواعد القانونية امللزمة لكل التجار ،سواء أشخاص طبيعيني
أو معنويني ابلقيد يف السجل التجاري( ،)6وذلك حىت تكتسب هذه املؤسسة الشخصية املعنوية واليت تعترب مطلبا
شرعيا لكل شخص معنوي حىت يستفيد من مجيع املزااي اليت متنحها هذه الشخصية ،كالذمة املالية املستقلة واالسم
والعنوان وحق التقاضي  ...إخل ،مع االشارة إىل أنه ويف حال ختلف هذه الشكلية ستكون هذه املؤسسة ابطلة
كتصرف قانوين لكن سيكون هذا البطالن من نوع خاص ألنه سيولد نظام قانوين آخر وهو ما يعرف ابلشركة
الفعلية ،إضافة إىل حتمل الشريك الوحيد للعواقب الوخيمة بسبب عدم وجود الشخص املعنوي الذي يعد العنصر
األساسي ملنح املشروع الفردي الوجود القانوين ولتحديد مسؤولية الشريك الوحيد الذي سيصبح املسؤول بشكل غري

حمدود عن التزاماته اجتاه الغري( )7وذلك ما يتناىف متاما مع األهداف األساسية اليت وجدت من وألجلها هذه املؤسسة،
أال وهو حتديد مسؤولية الشريك اجتاه الغري فقط يف حدود ما قدم من حصته يف رأس مال املؤسسة ذات الشخص
الوحيد حمدودة املسؤولية.
أما االحتمال الثاين ـالتأسيس غري املباشر ،فهو يعترب طريق استثنائي لتكوين املؤسسة ذات الشخص الوحيد
حمدودة املسؤولية ،والذي يقوم على أنقاض شركة موجودة مسبقا لكنها تنتقل من التنظيم اجلماعي للمشروع إىل
تنظيمه بصفة فردية ،والذي بدوره قد يتخذ صوراتن ،إما التحول من شركة مهما كان نوعها إىل مؤسسة ذات شخص
وحيد ،ومعناه االنتقال من شكل شركة إىل شركة أخرى ،مثال من املسامهة إىل ذات مسؤولية حمدودة ،فاملشروع يستمر
متمتعا بنفس الشخصية املعنوية لكن بتغيري غطائه اخلارجي ابلرغم من أن املشرع اجلزائري مل أيخذ هبذه النتيجة ،لكن
ميكن القول أبن التغي ري يتم يف شكل الشركة ألن رأمساهلا أصبح أقل من احلد األدنىى ،أو ألهنا لسبب أو آلخر
أصبحت ال تتضمن إال شريك وحيد ،فقصد احملافظة على وجودها القانوين وإبعادها عن خطر احلل ظهرت هناك
آراء فقهية حلل املشكلة ،فهناك من قال برفض حتويل الشركات األخرى غري الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل
مؤسسة الشريك الوحيد ،ألن املشرع مل يتكلم إىل عن طريقني لتأسيس هذه املؤسسة ،التأسيس املباشر وآخر غري
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مباشر مرتبط بتجمع حصص الشركة ذات املسؤولية احملدودة يف يد شريك واحد ،يف املقابل ظهر هناك اجتاه اثين
يقبل بتحويل الشركات األخرى غري الشركة ذات املسؤولية احملدودة إىل مؤسسة الشخص الوحيد ،وذلك بسبب نقص
احلجج اليت قدمها االجتاه األول ،ألن املشرع وحسبهم مل حيدد طرق التسوية يف احلاالت اليت يصبح فيها رأس املال
أقل وجتمع احلصص يف يد واحدة إضافة إىل قلة عدد الشركاء عن احلد األدىن القانوين ...إخل ،كما مل جيعل التحول
إىل مؤسسة الشخص الواحد ممنوع ،ومن انحية أخرى ،ال يوجد يف قانون الشركات وال يف النصوص األخرى ما مينع
من حتويل الشركات األخرى إىل مؤسسة الشخص الوحيد كلما مسحت الفرصة بذلك( ،)8خاصة عند جتمع احلصص
يف يد شخص واحد وذلك مادامت حتتفظ ابلشخصية املعنوية ،وهو ما يعترب حبد ذاته ضمانة للشريك (لبقائه هو
صاحب املشروع ويستفيد من نتائجه لوحده) ،وكذا الغري (منهم العمال اليت تستمر عقود عملهم مع املؤسسة

اجلديدة) ،وحىت الدائنني (ألن الذمة املالية تبقى الستمرارية الشخص املعنوي)(.)9
والصورة الثانية ،تقوم على جتمع حصص للشركة ذات املسؤولية احملدودة يف يد شريك وحيد واليت مل أيخذ هبا
()10
املشرع اجلزائري إال بعد األخذ صراحة ابلتأسيس املباشر ،وذلك بعد إضافته للمادة  465مكرر 50من ق .ت
واليت تنص ":ال تطبق أحكام املادة  550من القانون املدين واملتعلقة ابحلل القضائي يف حالة اجتماع كل حصص
شركة ذات مسؤولية حمدودة يف يد واحدة".
فاملادة  550من ق .م تتعلق حبالة احلل القضائي للشركة بسبب مربر ،واليت يدخل من بينها عدم وفاء أحد
الشركاء ابلتزاماته ،أو وجود سبب أجنيب خاضع للسلطة التقديرية للقاضي ،وطلب احلل حق خالص للشريك وهو
من النظام العام ،إذن فاألمر يتعلق ابحلل القضائي الذي خيضع للسلطة التقديرية للقاضي وال يتعلق ابحلل بقوة
القانون ،ما دام جتمع احلصص االجتماعية يف يد واحدة يتعارض ونص املادة  506من ق .م ـاملتعلقة بشرط تعدد
الشركاءـ ويؤدي إىل اخنفاض عدد الشركاء املكون للحد األدىن املطلوب فتنقضي الشركة بقوة القانون( ،)11أي مبعىن
أدق جيب عدم اخللط بني احلل بقوة القانون والذي يكون عن طريق خمالفة شرط من شروط قيام الشخص املعنوي،
وبني احلل القضائي ،والذي يكون بسبب عدم وفاء الشركاء ابلتزاماهتم أو سبب أجنيب ،ويكون طلب احلل من طرف
الشركاء.
وما جيب لفت النظر له يف هذا املقام ،هو ما تعلق ابلصفة التجارية للشريك يف مؤسسة الشخص الواحد،
حيث ومن املعلوم أن هذا الشريك ال يعترب اتجرا ،وأتسيسا على ذلك ال يكتسب الشريك الوحيد يف شركة الشخص
الواحد حمدودة املسؤولية صفة التاجر طاملا أن هذه الصفة ال تتوفر فيه من قبل ،وإن كانت الشركة حمدودة املسؤولية
تكتسب صفة التاجر ابعتبارها شخصا معنواي ،وينتج عن ذلك أنه ال جيوز إعالن إفالس الشريك الوحيد تبعا إلفالس
الشركة ،كما يعد عدم اكتساب هذا الشريك لصفة التاجر نتيجة منطقية للمسؤولية احملدودة اليت يتمتع هبا داخل هذه
املؤسسة ،إسوة ابلشريك املوصي يف شركات التوصية ابألسهم واملساهم يف شركات املسامهة(.)12
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إذن بعد تكوين مؤسسة الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ستباشر نشاطها مثلها مثل أي شركة أخرى ،وتسعى
لتحقيق أهدافها اليت وجدت من أجلها ومبا أهنا نوع من الشركات التجارية ،فبالتايل السعي وراء حتقيق الربح ،ومن
خالل ممارسة نشاطها حتتاج هذه املؤسسة إىل رقابة فعالة عليها تضمن هلا ممارسة نشاطها بكل أرحيية واجلدية املطلوبة
للوصول هبا لتحقيق نتائجها املسطرة.
اثنيا :الرقابة املمارسة على املؤسسة الشخصية حمدودة املسؤولية
إن املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ختضع لنوعني من الرقابة على نشاطها ،رقابة يقوم هبا
الشريك الوحيد (أ) ،ابعتباره يتمتع بسلطات اجلمعية العامة ،إضافة إىل الرقابة اليت يقوم هبا مندوب احلساابت (ب)،
بصفته جهاز متابعة ومراقبة مستقل.
أـ رقابة الشريك الوحيد

مل حيدد املشرع قواعد خاصة تستقل هبا مؤسسة الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية عن تلك املطبقة يف حالة
تعدد الشركاء يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،بل متثل دوره يف أقلمة األحكام املطبقة مع وضعية الشريك الوحيد،
فاملراقبة اليت يقوم هبا الشريك تتمثل يف متتعه مبجموعة من احلقوق مرتبطة بصفته كشريك لتكون الرقابة إما سابقة على
اختاذ القرار ،أوتكون الحقة إذا تعلق األمر ببعض االتفاقيات اليت يربمها املسري مع الشركة ،كما قد تتم بتدخل
القانون عن طريق االلتزامات اليت يتحملها وذلك طبعا تبعا للحالة اليت يوجد فيها الشريك.
0ـ مراقبة الشريك على أعمال املدير املعني من الغري :يف هذه احلالة ،يتنازل الشريك الوحيد عن سلطات اإلدارة
والتسيري لشخص من الغري يعينه هو ويكتفي بسلطة مراقبة تصرفات ذلك املدير والوقوف أمام السري احلسن لعمله
ولنشاط املؤسسة ،وحىت يبعد الشريك عن نفس ه خطر املساءلة عن أعمال املديرية والتسيري يلزم عليه أال يتدخل
كمسري فعلي يف أعمال اإلدارة والتسيري( ،)13ويقوم بعمله الرقايب وحسب ،هذا العمل الذي ال ميكن أن يتم إال إذا
متتع هذا الشريك جبملة من احلقوق والسلطات املساعدة له يف أداء مهامه الرقابية على أمت وأحسن وجه ،ولعل أبرزها
هو حقة يف االعالم واإلطالع على الواثئق وذلك بناء على نص املادة  484من ق .ت ،واليت متنحه حق االطالع
يف أي وقت كان ويف مقر املؤسسة وبنفسه ،على حساب االستغالل العام وحساب اخلسائر واألرابح وامليزانية واجلرد
الذي يستتبع حق االطالع عليه حق أخذ نسخ ،وكذا التقارير املعروضة على اجلمعيات العامة للمصادقة عليها
وحماضر هذه اجلمعيات اخلاصة ابلسنني الثالث األخرية ،وحىت االطالع أوأخذ نسخة خالل مهلة اخلمسة عشر يوما
السابقة النعقاد كل مجعية على نص القرارات املعروضة وتقرير إدارة الشركة وتقرير مندوب احلساابت ،وابلتايل ومادام
املدير له مجيع الصالحيات لإلدارة فهو ملزم أبن حييط الشريك الوحيد علما بكل نشاطاته ،وذلك أبن يعرض عليه
بصفة دورية املستندات املوضحة لسري العمل ،وإبداء الرأي يف احلساابت السنوية وطلب بعض االستفسارات احلسابية
واالطالع على املستندات املتعلقة هبا ،وكل جتاوز هلذا احلق يعاقب عليه ابلغرامة من  75.555دج إىل 755.555
دج(.)14
222

الرقابة على املؤسسة الشخصية حمدودة املسؤولية

الباحث :عالوي عبد اللطيف

مع اإلشارة إىل أن الشريك إذا قام بتعيني مسري من الغري فهو يستفيد من محاية ثنائية ،حبيث أن سلطات املسري
ميكن أن تكون حمدودة عن طريق شروط إتفاقية ،واملرتبطة أصال مبوضوع املؤسسة ومصلحتها واحرتام تسلسل
السلطات ،كما حيتفظ بسلطة القرار على اإلدارة ابلتعيني والعزل ابعتباره ميارس سلطات اجلمعية العامة ،فتكون الرقابة
سابقة بوضع شروط اتفاقية حتدد سلطات املسري بناء على املادة  422ق .ت ،وإن كان ال حيتج على الغري مبثل هذه
الشروط ،ليس هذا فحسب ،بل يوجد قيود قانونية حتد من سلطات املسري تتمثل يف مصلحة املؤسسة فال ميكن له

جتاوز احلدود مبمارسة سلطات اجلمعية العامة( ،)15ويف حال تعدد املديرين ومن بينهم الشريك الوحيد ،ميكنه معارضة
أعمال اإلدارة ابإلضافة إىل سلطاته اإلدارية ابلتساوي مع ابقي املديرين .
هذا وإضافة إىل نص املادة  485ف  54و 56من ق .ت ،فإن الشريك الوحيد ميارس مجيع صالحيات
وسلطات اجلمعية العمومية اليت متكنه من مراقبة األعمال واالتفاقيات اليت يربمها املدير مع املؤسسة ،كما ميكن
للشريك عند ممارسته لسلطاته الرقابية عزل املسري عند جتاوزه لسلطات التسيري عمال بقاعدة توازي األشكال ،إضافة
إىل مصادقة الشريك على القرارات املتعلقة ابإلدارة حبيث يلزم املدير أن يوجه له نص القرار شهر قبل اختاذه رفقة
التقرير الذي يضعه هو مع تقرير مندوب احلساابت.
8ـ املراقبة على أعمال اإلدارة إذا كان الشريك هو املسري :يف هذه احلالة ،جيمع الشريك الوحيد بني يديه

سلطات اجلمعية العامة مع سلطات اإلدارة ليبقى هو القائد ملشروعه ،وهنا تظهر صعوبة مراقبة أعمال إدارته فأين
يكمن احلل اي ترى؟
يف هذه األحوال ،محاية الغري املتعاقد مع مؤسسة الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية جتعل القانون هو املراقب،
وأمام عدم وجود نصوص خاصة تطبق أحكام الشركة ذات املسؤولية احملدودة فالشريك يتحمل نتائج أخطائه لكن
توجد فرصة ضعيفة على أن يقوم هو برفع دعوى املؤسسة ضد املسري ـ هو نفسه الشريك ـ ومبا أن املؤسسة تنظيم فإن
أحكامها تضمن حتقيق التوازن بني املصاحل املتضاربة (مصاحل الشريك من جهة ،ومصاحل الغري من جهة أخرى) ،ومن
بني هذه األحكام فإن موضوع املؤسسة والتصرف ابمسها وملصلحتها يعد مراقبا قانونيا ألعمال الشريك الوحيد،
ابإلضافة إىل االلتزامات اليت تلقى على عاتق الشريك الوحيد من تقدمي للحصص والتصرف كشريك( ،)16والفصل
بني ذمته الشخصية وذمة املؤسسة وإال انتفت نية االشرتاك وضرورة مسك سجل خاص تدون فيه مجيع القرارات
املتخذة طيلة حياة املؤسسة مكان اجلمعية العامة ،وذلك ما جاء يف املادة  485ف  56من ق .ت وإال وقعت
مجيع قراراته حتت طائلة البطالن املطلق ،ويف ذلك محاية للغري من قيام الشريك بنقل أصول املؤسسة لذمته الشخصية،
زايدة على ذلك ومن بني االلتزامات القانونية احملتفظ هبا واملرتبطة بسلطات اجلمعية العامة هو مصادقة الشريك على
حساابت املشروع ابعتباره من القرارات العادية اليت تتخذها اجلمعية العامة حتت طائلة البطالن ،وذلك بناء على املادة
 485ف  54من ق .ت اليت نصت ... ":ويصادق الشريك الوحيد على احلساابت بعد تقرير حمافظي احلساابت
يف أجل ستة ( )6أشهر اعتبارا من اختتمام السنة املالية".
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هلذا تظهر فائدة هذا التقرير إذا كان املدير من الغري ،وذلك حىت يتعرف الشريك الوحيد على وضعية الشركة
ويتطلب املصادقة عليه من أجل حتسني التسيري ،لكن يف حالتنا هذه ـالشريك هو املسريـ ال تظهر أمهية للمصادقة
على التقرير الذي يضعه الشريك ابعتباره هو املسري ويقدمه لنفسه فكيف ميكن التأكد من احرتامه للمواعيد ،ولو أن
وضع التقرير يف حد ذاته يعترب مصادقة منه على احلساابت ما دامت محاية الغري مضمونة بقيد القرار يف السجل
اخلاص ،لكن ما ميكن أن يقال هو أنه حىت وإن مل يتدخل املشرع بنصوص خاصة إال أن أحادية الشريك جتعل
املصادقة على احلساابت تتم بسهولة حبيث ال وجود إلعالم الشركاء ابلتقارير  04يوما قبل االنعقاد بل يقوم
ابملصادقة بقرار منفرد يدون يف سجل القرارات ،لكن ما يؤخذ على املشرع اجلزائري هو عدم حتديده للجزاء الذي
يتحمله الشريك الوحيد عندما يتحصل على الواثئق خالل املوعد من دون إختاذ أي موقف حوهلا( )17ـاملصادقة أو
الرفض ـ فاملادة  850من ق .ت تعاقب جزائيا املدير الذي مل يقم بوضع التقارير اخلاصة ابحلساابت أومل يوجهها
خالل  04يوما قبل االنعقاد للجمعية العامة ،أما الشريك الوحيد فال يعاقب جزائيا إال عند عدم إيداعه حلساابت
املؤسسة يف املركز الوطين للسجل التجاري خالل شهر من املصادقة (املادة  202من ق .ت) دون املعاقبة عند عدم
املصادقة ،لكن ابلرجوع على املادة  277من ق .ت فعدم املصادقة حسبها جيعل تصرف الشريك الوحيد ابطال
ملخالفته نص قانوين ملزم ليقوم الغري بدور احلراسة على نشاط املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية.
ب ـ رقابة مندوب احلساابت

وكباقي الشركات التجارية عامة ،وبنفس حكم الشركة ذات املسؤولية احملدودة خاصة ،فإن هناك نوع آخر من

الرقابة تفرض على املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ،أال وهي الرقابة اليت يقوم هبا مندوب احلساابت
على حساابت املؤسسة وحساابهتا ونتائجها .
حيث وبع د أن أصبحت هذه املؤسسة هي األخرى ملزمة بتعيني جهاز رقابة خارجي مستقل يتوىل متابعة
نشاطها وذلك ما يفهم وقبل كل شيء ،من نص املادة  485ف  54من ق .ت واليت نصت ...":يف هذه احلالة
يضع املدير تقرير التسيري ويقوم إبجراء اجلرد ويعد احلساابت السنوية ،ويصادق الشريك الوحيد على احلساابت بعد
تقرير حمافظي احلساابت يف أجل ستة ( )6أشهر اعتبارا من اختتام السنة املالية".
حبيث ومن خالل استقراء هذه املادة يتضح أبن املشرع منذ البداية قد ألزم املؤسسة ذات الشخص الوحيد
حمدودة املسؤولية أبن تقوم بتعيني مندوب واحد للحساابت أو أكثر ليتوىل مهمة الرقابة الدائمة واملستمرة على
أعماهلا ،وعلى أقل تقدير يقوم ابملصادقة على حساابهتا ،ألهنا تعترب املهمة األوىل للمندوب داخل املؤسسة قبل أن
تتطور وتصل إىل ما وصلت إليه من التقدم والتطور وابلتايل األمهية.
مث مشلها التغيري الذي جاء به املشرع شأهنا شأن الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،منذ التعديل الذي جاء به

قانون املالية التكميلي لسنة  ، )18(7554لكن وبعد عدول املشرع عن رأيه إذ وبعد صدور قانون املالية لسنة
 )19(7556أصبح أمر تعيني مندوب للحساابت داخل هذه املؤسسات أمر جوازي إال إذا بلغ رقم أعماهلا حدا
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معينا ،وذلك ما يفهم من فحوى املادة  55منه واليت تنص ":تعدل املادة  07من القانون رقم 54ـ  54املؤرخ يف
 74يوليو  7554واملتضمن قانون املالية التكميلي لسنة  7554وحترر كما يلي:
املادة  :07ال ختضع املؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات املسؤولية احملدودة والشركات اليت يقل رقم أعماهلا عن
عشرة ماليني (05.555.555دج) إىل التصديق على حساابهتا من طرف حمافظي احلساابت".
وقد أكد املشرع على هذا احلكم يف املادة  66يف فقرهتا األخرية من القانون رقم 05ـ  ،)20(07ومنه ميكن
القول واعتمادا على هذه التعديالت املتتالية أبن املؤسسة ذات الشخص الوحيد تقوم بتعيني مندوب واحد
للحساابت أو أكثر إذا بلغ رقم أعماهلا عشرة ماليني دينار جزائري ليصادق على حساابهتا وذلك من بني املهنيني
املسجلني يف جدول الغرفة الوطنية حملافظي احلساابت ،من طرف الشريك الوحيد ابعتباره يتوىل مهام اجلمعية العامة
العادية بصفتها صاحبة االختصاص األصيل يف القيام هبذه املهمة .
أما عن الدور الرقايب الذي يقوم به مندوب احلساابت داخل املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية
فتظهر يف وظيفته الدائمة واملستمرة ،بعيدا عن كل تدخل يف التسيري ،يف فحص قيمة الواثئق احملاسبية للمؤسسة
ومراقبة مطابقة احملاسبة مع القواعد السارية املفعول ،كما يراقب مدى انتظام وصحة املعلومات اليت يتضمنها تقرير
التسيري والواثئق املتعلقة ابلوضعية املالية للمؤسسة ،مع اإلشارة إىل أنه يعفى من بعض االلتزامات امللقاة على عاتقه
ـفي احلاالت العاديةـ واملتمثل يف مبدأ املساواة بني الشركاء مىت احتفظت الشركة ذات املسؤولية احملدودة أبحادية
الشريك( ،)21وذلك نظرا للطابع اخلاص هلا يف هذه احلالة واملتمثل يف أن شخص واحد يقرر وينفذ ويراقب التنفيذ .
وعلى العموم ،ال ختتلف األعمال الرقابية ملندوب احلساابت يف املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية
عنها يف الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،وذلك ما يستشف من املادة  485ف  55و 54من ق .ت ،حبيث يقوم
مندوب احلساابت إبعداد التقرير العام السنوي ،الذي يثبت فيه قيامه جبميع املهام الرقابية املسندة إليه واملتضمن مجيع
املعلومات اخلاصة بنشاط املؤسسة ونتائجها وميزانيتها ،بعد إطالعه على مجيع الواثئق الالزمة والتحقيق فيها وذلك
حىت يقدم إشهاده بصحة املعلومات والنتائج املتوصل هلا يف تقرير التسيري والدالة على أن حساابت املؤسسة منتظمة
وصحيحة ومطابقة للمعلومات املقدمة يف هذا التقرير ،وتقدم وضعية حقيقية ملالية املؤسسة والعمليات املنجزة من
طرفها خالل السنة املالية املنصرمة ،مع اإلشارة إىل أن تقرير مندوب احلساابت يف هذه املؤسسة هو اآلخر قد يكون
إجيابيا ،وذلك يف حالة موافقته على مجيع املعلومات املضمنة يف تقرير التسيري ،كما قد يكون مصحواب ببعض
التحفظات ،يف حال موافقته على بعض هذه املعلومات ـاجلزء الغالب منهاـ ورفضه املوافقة على جزء منها لعدم
صحتها أو لعدم حتصله على املعلومات الكافية والالزمة للتحقق من صحتها ،كما قد أييت هذا التقرير سلبيا متاما،
وذلك عندما يرفض مندوب احلساابت اإلدالء بصحة املعلومات والنتائج املتحصل عليها واملثبتة يف تقرير التسيري جراء
إكتشافه ملخالفات فيه أوأخطاء جسيمة ،مع شرط تسبيبه لرفض اإلشهاد املربر قانوان ،ألن املندوب هنا ليس مبنأى
عن نظام الرقابة واملتابعة الذي جاء يف القانون رقم 05ـ  50املنظم للمهنة بصفة عامة(.)22
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يف األخ ري ،يقدم تقرير التسيري إىل الشريك الوحيد للمصادقة عليه ،بعد تقدمي مندوب احلساابت لتقريره العام
حول هذا التقرير يف أجل ستة أشهر من اختتام السنة املالية وذلك ما جاء يف املادة املشار إليها أعاله ،مع لفت
االنتباه ،إىل أن هذه املراحل حترتم عندما يكون املدير من الغري والشريك الوحيد يضطلع بسلطات اجلمعية العامة ،أما
إذا كان الشريك الوحيد هو نفسه املدير فال ميكن تصور إعداده لتقرير التسيري ويقوم بتقدميه لنفسه للمصادقة عليه،
لذلك أوجب املشرع قيد هذه التقارير اخلاصة ابلتسيري يف السجل اخلاص ابملؤسسة.
أما عن التقارير اخلاصة ،واليت يقوم مندوب احلساابت إبجنازها فهي األخرى ال ختتلف عن تلك املنجزة يف
الشركة ذات املسؤولية احملدودة ،حبيث أتيت يف ظروف معينة حمددة من طرف القانون كالتقرير اخلاص ابالتفاقات
واالتفاقيات اليت جتمع املؤسسة ابملدير إذا كان من الغري ،ألنه إذا كان هو الشريك نفسه فال يتصور إضراره بنفسه
ألن نتائج املشروع يف األخري ستعود عليه ،سواء ابإلجياب أو ابلسلب ،إال أن البعض يرى أبن هذا التقرير حىت يف
هذه احلالة واجب ألنه يتقرر حلماية ذمة املؤسسة والدائنني املتعاملني معها( ،)23وكذا التقرير اخلاص بتعديل رأمسال
املؤسسة إما ابلزايدة أوالنقصان ،وكذا التقرير اخلاص بتحويل املؤسسة ذات الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ،وأخريا
التقرير اخلاص حباليت االندماج واإلنفصال.
اخلامتة:

يف األخري ما جيب التأكيد بشأنه ،هو أن الدور الذي يقوم به مندوب احلساابت بصفته جهاز رقابة ومتابعة دائمة
ومستمرة على نشاط الشركات وحىت املؤسسات على اختالف أنواعها وأشكاهلا ،ال جيب حصره على الشركات
الكربى كشركات املسامهة والشركات ذات املسؤولية احملدودة ،بل جيب أن يشمل حىت املؤسسات الفردية الصغرية منها
واملتوسطة مثل مؤسسة الشخص الوحيد حمدودة املسؤولية ،وذلك تبعا املزااي الكثرية والفوائد العظيمة اليت يقدمها هذا
اجلهاز خاصة ابلنسبة ملراقبة احلساابت ومتابعة النتائج ،كما جيب على املشرع ختصيص جزء يف تنظيم هذه املؤسسات
الشخصية ذات املسؤولية احملدودة للحديث عن تنظيم مهنة مندوب احلساابت والدور الرقايب الذي يقوم به فيها وحىت
أمهيته ،وال يقتصر على إحالة تطبيق األحكام ملا هو مقرر يف قوانني املالية وليس حىت يف القانون التجاري ابعتباره
القانون الذي ينظم حياة ونشاط مجيع أنواع الشركات بصفة عامة ،وذات املسؤولية احملدودة بنوعيها بصفة خاصة.
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