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الحراسة القضائية والحارس القضائي،
مواصفات، مهام ومسؤولية خبير المحاسبة

الُمعيَّن حارسًا قضائيًا )لبنان(*

أ.د. داوود يوسف صبح
خبير محاسبة مجاز، مستشار تدقيق

مستشار: كرو هوروث بروفاشيونال أوديترز،
    عضو كرو هوروث الدولية

الحرا�ضة الق�ضائية هي �إجر�ء ق�سائي تحفظي 

موجبه  بزو�ل  يزول  �حتر�زي موؤقت  وتدبير 

�مو�ل  يكون  قد  �سئ  باإيد�ع  له. وتتمثل  �لد�فع 

يدي  بين  عليها،  متنازع  منقولة  غير  �و  منقولة 

�سخ�س ثالث.

وقد تاأخذ �لحر��سة �لق�سائية �سكًل من �أ�سكال 

�لمقررة  �لمهمة  ح�سب  جزئيًا،  �و  كليًا  �لد�رة 

رعاية  تتطلب  ولنجاحها  �لق�سائي،  للحار�س 

به  ز  يتَميِّ ما  وهذ�  ومحا�سبية،  مالية  �د�رية، 

حر��سة  تنفيذ  في  نجاحه  في  �لمحا�سبة  خبير 

وعلوم  بخبر�ت  يتمتع  لأنه  �إليه،  توكل  ق�سائية 

بالق�سايا  و�إلمام  ومحا�سبية  ومالية  �د�رية 

يلبي  �أن  من  تمكنه  بها،  �لمتعلقة  �لقانونية 

�لقادر  لأنه  �نو�عها،  على  �لحر��سة  متطلبات 

على �لعناية �لد�رية و�لمحافظة �لمالية و�لتعمق 

بالمور �لمحا�سبية وبالتالي �ن ُيبعد �ي خلل قد 

ل �عمال �لغ�س. يغير في �لنتائج وُي�َسهِّ

مفهوم دعوى الحرا�ضة الق�ضائية:

�لعجلة  بطابع  �لق�سائية  �لحر��سة  دعوى  تت�سم 

�لم�ستعجلة  �لأمور  ق�ساء  �أمام  عادة  وتقام 

ت�ستدعي  للنتظار،  قابلة  غير  هامة  لأ�سباب 

�لم�س  عدم  مع  موؤقتة  عاجلة  تد�بير  �تخاذ 

باأ�سا�س �لحق �لمنازع فيه، على �أن يكون �ل�سيء 

ُيعهد  لأن  قابًل  عليه  �لحر��سة  و�سع  �لمطلوب 

باإد�رته �إلى �لغير، �سيانة للمال و�سمانا لح�سن 

�إد�رته وحفظه ب�سكل يحقق �لم�سلحة من �لأمر 

بهذ� �لإجر�ء.

مجرد  فاإن  وبالتالي  �ل�سرعة،  تعني  ل  و�لعجلة 

حكم  على  �لح�سول  في  �لمدعي  ��ستعجال 

�لأمور  قا�سي  �إلى  �للجوء  يبرر  ل  بدعو�ه 

�لم�ستعجلة،

تعيين الحار�س الق�ضائي:

�لمادة  ح�سب  �لق�سائي  �لحار�س  تعيين  يخ�سع 

720 موجبات وعقود )م.ع.( لطريقتين: 

يتفق  �سخ�س  �لى  �لحر��سة  في  يعهد  �لولى: 

ويمكن  �لثانية:  تعيينه،  على  �ل�ساأن  ذوي  جميع 

�ي�سا تعيينه من قبل �لقا�سي. 

يقرر  �ن  للقا�سي    720 �لمادة  ح�سب  و�أي�سا 

تعيين حار�س:

مو�سوع  �و  نز�ع  مو�سوع  يكون  �لذي  لل�سيء   -1

يزول  �ن  �لى  فيها،  م�سكوك  قانونية  علقات 

يعر�سه  �لذي  لل�سيء  �و  �ل�سك-  �و  �لنز�ع 

�لمديون لبر�ء ذمته.

2- للمو�ل �لمنقولة وغير �لمنقولة �لتي يخ�سى 

يختل�سها  �ن  م�سروعة،  ل�سباب  �ل�ساأن  �ساحب 

و��سع �ليد عليها �و يتلفها �و يعيبها.

�لد�ئن  لحق  �لموؤمنة  �لمنقولة  للمو�ل   -3

�و كان لديه من  �لد�ئن عجز مديونه  �ثبت  �ذ� 

�لخوف من  يحمله على  ما  �لم�سروعة  �ل�سباب 

هربه �و �ختل�سه لتلك �ل�سياء �و تعيبها.

قر�ر  في  تحدد  وموجباته  �لحار�س  حقوق  �ن 

تخ�سع  فهي  و�ل  بتعيينه،  �لقا�سي  �لمحكمة 

للقو�عد �لمخت�سة بالحار�س �لتفاقي”.

طرفي  �أحد  تعيين  يمكن  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى 

�تفاق  حال  في  ق�سائيًا  حار�سًا  �لخ�سومة 

في  �أن  �لقا�سي  ر�أى  و�إذ�  ذلك  على  �لفريقين 

عنده  ولم�س  وظاهرة  �أكيدة  م�سلحة  تعيينه 

�لمال  قيمة  كانت  �أو  �لإد�رة  وح�سن  �لخبرة 

مو�سوع �لنز�ع ل تحتمل نفقات �لحر��سة، و�إذ� 

�أن  فيمكن  ق�سائيًا  حار�سًا  �لفريقين  �أحد  عين 

ويلجاأ  عنهما  �أجنبي  �آخر  �سخ�س  �إليه  ي�ساف 

�لتي  �ل�سركات  و  للموؤ�س�سات  �لتدبير  هذ�  �إلى 

تتطلب خبرة خا�سة في �إد�رتها وت�سيير �أعمالها، 

�سير  يوؤمن  �أن  �ساأنه  من  �لتدبير  هذ�  كان  و�إذ� 

�لحالة  هذه  ففي  طبيعية  ب�سورة  �ل�سركة  عمل 

�لقائم فيها وتكون مهمة  لل�سريك  �لإد�رة  تبقى 

�لأمو�ل  وت�سلم  �لإد�رة  �أعمال  مر�قبة  �لحار�س 

�لتي تدخل �إلى �سندوق �ل�سركة و�لإذن ب�سرف 

�لمبالغ �للزمة ل�ستمر�ر �لعمل.

 -722 )المواد  الق�ضائي:  الحار�س  موجبات 

726 م.ع.(

�سوؤونه.  وباد�رة  �ل�سيء  بحفظ  �لحار�س  يقوم 

ويلزمه �ن ينتج كل ما يمكن �نتاجه منه. 

�عمال  باي عمل من  يقوم  �ن  للحار�س  يجوز  ل 

�ل�سرورية  �لعمال  خل  ما  �لنتقال  �و  �لتفرغ 

كانت  و�ذ�  �لمحبو�س.  �ل�سيء  لم�سلحة  منها 

جاز  للتلف،  قابلة  ��سياء  على  و�قعة  �لحر��سة 

حينئذ  فيكون  �لقا�سي  من  بترخي�س  تباع  �ن 

مو�سوع �لحر��سة بدل �لبيع. 

�لمحبو�س  �ل�سيء  يعيد  �ن  �لحار�س  على  يجب 

بل �بطاء �إلى �ل�سخ�س �لذي يعينه له �لفريقان 

فيما  �لموجبات  من  عليه  ويترتب  �لق�ساء.  �و 

يخت�س بردها ما يترتب على �لوديع �لماأجور. 

فالحار�س  مجانية،  غير  �لحر��سة  كانت  �ذ� 

للقو�عد  وفاقا  �د�رته  في  خطاأ  كل  عن  م�سوؤول 

�لمخت�سة بالوكالة. 

�ذ� نيطت �لحر��سة بعدة ��سخا�س، فالت�سامن 

�لمخت�سة  للقو�عد  طبقا  بينهم  حتما  يوجد 

بالوكالة. 

موجبات الفريق الذي ُيَرد اليه ال�ضيء: 

�لذي  �لفريق  على  يجب  )م.ع.(-   727 �لمادة 

�إلى �لحار�س �لنفقات  ُيَرد �ليه �ل�سيء �ن يدفع 

بنية  �نفقها  �لتي  �لمفيدة  و�لنفقات  �ل�سرورية 

�لمتفق  �لجر  ينقده  و�ن  �فر�ط،  وبل  ح�سنة 

�ليد�ع  كان  و�ذ�  �لقا�سي.  عينه  �لذي  �و  عليه 

�ختياريا، فللحار�س �ن يقيم �لدعوى على جميع 

و�يفاء  �لنفقات  �د�ء  على  ليحملهم  �لمودعين 

�لجر له مع مر�عاة �لن�سبة بين م�سالحهم في 

�لق�سية. 

خبير المحا�ضبة، مهامه وم�ضوؤولياته:

�إنطلقا مما ورد وب�سفتي خبير محا�سبة ر�أيت 

�أن �أدخل في هذ� �لمو�سوع  من ز�وية �عتبار �ن 

حار�سًا  تعيينه  قر�ر  تنفيذ  �أمانة  حامل  �لخبير 

بم�سمون  �لتقيد  �لخبير  على  وبالطبع  ق�سائيًا، 

بمهام  �لقيام  �ليه  �وكلت  �لتي  �لمحكمة  قر�ر 

�د�رية كاملة �و جزئية تم تحديدها بو�سوح في 

�لتعيين  يكون  وربما  بتعيينه،  �لقا�سي  �لقر�ر 

م�سترك مع خبير �خر �أو �كثر قي مجال �أخر من 

مجالت �لخبرة،

على  �لمقيدين  �لمحا�سبة  خبر�ء  �أهمية  �إن 

يعتمده  �لذي  �لمحاكم  لدى  �لخبر�ء  جدول 

حكمًا  باأنهم  يت�سم  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س 

مقيدون  للمهنة  متفرغون  ممار�سون  �أع�ساء 

�لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لعام  �لجدول  على 

رقم  بالقانون  عمًل  لبنان  في  �لمجازين 

�إلى  �لإنت�ساب  �سروط:  حدد  و�لذي   94/364

�لنقابة و�لموؤهلت �لعلمية �لجامعية و�لخبر�ت 

�لمهنية و�أخ�سعهم لمتحانات دخول مماثلة لما 

�لعلمي  �لتاأهيل  �إلى  �إ�سافة  عالميًا،  معتمد  هو 

�ساعة   40 �دنى  بحد  �لم�ستمر  �ل�سنوي  و�لعملي 

موؤتمر�ت،  في  بالم�ساركة  تتمثل  �سنتين  كل 

ندو�ت، دور�ت تدريبية بمختلف �لمجالت ذ�ت 

�لمهنية  �لتطور�ت  �لعلقة، وغير ذلك لمو�كبة 

�لقانون  �أكد  كما  �لم�ستمر،  �لتاأهيل  يحقق  مما 

�لم�سار �ليه على تفرغ �لخبير للمهنة دون �سو�ها 

في مكتب با�سمه �أو �سريك �أو موظف فيه.

خبير  و�جبات  �ليه  �لم�سار  �لقانون  َد  حدَّ لقد 

�لقيام  ر عليه  �أو محظَّ وما هو مجاز  �لمحا�سبة 

له  تاأديبي  مجل�س  �أمام  للم�ساءلة  و�أخ�سعه  به 

�لعمل  عن  و�لتوقف  و�للوم  �لتنبيه  �سلحيات 

تو�سًل للف�سل �لنهائي من �لنقابة وحرمانه من 

مز�ولة �لمهنة.

ومن �لجدير ذكره �ن خبير �لمحا�سبة يجب �ن 

يتمتع بال�ستقللية و�لنز�هة ب�سورة تامة للقيام 

بمهامه،

وهنا ل بد من �لإ�سارة �أنه حتى قبل �سدور قانون 

للنقابة  �سبق  كان   94/364 رقم  �لمهنة  تنظيم 

تم  �لمهنة،  ميثاق  ر�سميًا  و�أقرت   1979 عام 

لدى  �لمحا�سبة  بخبر�ء  خا�سة  بنود  و�سع  فيه 

من  و�أرى  بها  للتقيد  �سالحة  تز�ل  ل  �لمحاكم 

�لمنا�سب ذكرها كعناوين وهي �لتالية:

• �أن يكون �سادق �للهجة محافظًا على �لأمانة، 
تجوز  حتى  للعد�لة  محققًا  �لريب،  عن  بعيدً� 

�سهادته وت�سح وليته.

• �أن يتجنب طلب تكليفه بمهمة معينة بالذ�ت 

في  و�لريب  دو�فعه  في  �ل�سكوك  يثير  ل  كي 

نز�هته.

�أن  وجد  �إذ�  �إليه  �لموكلة  �لمهمة  يرف�س  �أن   •
�إذ�  �أو  ��ستيعابها  عن  عاجزة  �لفنية  معرفته 

فيها  يجوز  �لتي  �لأحو�ل  نف�س  في  �أنه  وجد 

�لقر�بة  حالت  ومنها  لمهمته،  �لقا�سي  رد 

و�لعلقة، �إلخ..

�لمحاكم له  تحددها  �لتي  بالمهل  يتقيد  �أن   •
�أن  �لوقت  في  زيادة  �لتحقيق  �قت�سى  و�إذ� 

�لمهنة  ب�سلوك  تقيدً�  �إ�سافية  مهًل  يطلب 

للنظام  و�حتر�مًا  �آد�بها  على  وحفاظًا 

و�لأ�سول.

فل  و��ستقلل  بمو�سوعية  مهمته  يوؤدي  �أن   •
ياأخذ �إل بما يمليه �لفن ول ين�ست �إل ل�سوت 

�سميره ووجد�نه و�أن ل ينظر �إلى �لحق بغير 

منظار �لعلم.

بحكم  عليها  �طلع  �لتي  بالأمور  يبوح  ل  �أن   •
�لقا�سي  �إلى  �إل  بها  قيامه  وبمنا�سبة  مهمته 

و�لمتد�عين.

�لإنحر�ف وتجنب  ذ�تية  بمر�قبة  يقوم  �أن   •
ويخ�سع لرقابة �لنقابة تو�سًل للمحافظة على 

�أو  �أن يلوثه فا�سد  طهارة �لج�سم �لمهني من 

دخيل.

ال�ضروط الواجب توافرها في خبير المحا�ضبة 

المجاز ع�ضو النقابة: 

تو�فرها  �لو�جب  �ل�سروط  �أذكر  �ن  �لمفيد  من 

في �لخبير لقبول �نت�سابه ع�سوً� في نقابة خبر�ء 

ن�ست   حيث  لبنان،  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لمادة 8 من �لقانون رقم 94/364 تنظيم مهنة 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان - ل يحق 

و�أن  �لعام  �لخبر�ء  جدول  في  ُي�سجل  �أن  لأحد 

يز�ول �لمهنة  في لبنان �أو �أن يتخذ لنف�سه هذ� 

�للقب، �إل �إذ� تو�فرت فيه �ل�سروط �لآتية:

1- �أن يكون لبنانيًا منذ ع�سر �سنو�ت على �لأقل.

2- �أن يكون قد �أتم �لحادية و�لع�سرين من عمره.

3- �أن يكون متمتعًا بكافة حقوقه �لمدنية، وغير

وفقًا  �سائنة،  جنحة  �أو  بجناية  عليه  محكوم   

�لمادة  من  )هـ(  �لفقرة  في  �لو�رد  للتحديد 

�لعناوين  بع�س  باملخت�سر  ن�ستعر�س  �ن  �ملنا�سب  من  و�مل�سوؤولية  و�ملهام  �ملفهوم  �لقانوين من حيث  �ملحا�سب  �ملحا�سبة/  �لدخول مبو�سوع خبري  قبل 

�ل�سا�سية يف مفهوم و�سروط دعوى �حلر��سة �لق�سائية 

إلزامي  هو  الدفاتر  تختيم  القانون”“إن  بموجب 

ت
اال

مق

email: daoud.sobh@iktissad.com محاضرة خالل منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم 25 و26 شباط 2016 
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الحراسة القضائية والحارس القضائي،
مواصفات، مهام ومسؤولية خبير المحاسبة

الُمعيَّن حارسًا قضائيًا )لبنان(*

أ.د. داوود يوسف صبح
خبير محاسبة مجاز، مستشار تدقيق

مستشار: كرو هوروث بروفاشيونال أوديترز،
    عضو كرو هوروث الدولية

الحرا�ضة الق�ضائية هي �إجر�ء ق�سائي تحفظي 

موجبه  بزو�ل  يزول  �حتر�زي موؤقت  وتدبير 

�مو�ل  يكون  قد  �سئ  باإيد�ع  له. وتتمثل  �لد�فع 

يدي  بين  عليها،  متنازع  منقولة  غير  �و  منقولة 

�سخ�س ثالث.

وقد تاأخذ �لحر��سة �لق�سائية �سكًل من �أ�سكال 

�لمقررة  �لمهمة  ح�سب  جزئيًا،  �و  كليًا  �لد�رة 

رعاية  تتطلب  ولنجاحها  �لق�سائي،  للحار�س 

به  ز  يتَميِّ ما  وهذ�  ومحا�سبية،  مالية  �د�رية، 

حر��سة  تنفيذ  في  نجاحه  في  �لمحا�سبة  خبير 

وعلوم  بخبر�ت  يتمتع  لأنه  �إليه،  توكل  ق�سائية 

بالق�سايا  و�إلمام  ومحا�سبية  ومالية  �د�رية 

يلبي  �أن  من  تمكنه  بها،  �لمتعلقة  �لقانونية 

�لقادر  لأنه  �نو�عها،  على  �لحر��سة  متطلبات 

على �لعناية �لد�رية و�لمحافظة �لمالية و�لتعمق 

بالمور �لمحا�سبية وبالتالي �ن ُيبعد �ي خلل قد 

ل �عمال �لغ�س. يغير في �لنتائج وُي�َسهِّ

مفهوم دعوى الحرا�ضة الق�ضائية:

�لعجلة  بطابع  �لق�سائية  �لحر��سة  دعوى  تت�سم 

�لم�ستعجلة  �لأمور  ق�ساء  �أمام  عادة  وتقام 

ت�ستدعي  للنتظار،  قابلة  غير  هامة  لأ�سباب 

�لم�س  عدم  مع  موؤقتة  عاجلة  تد�بير  �تخاذ 

باأ�سا�س �لحق �لمنازع فيه، على �أن يكون �ل�سيء 

ُيعهد  لأن  قابًل  عليه  �لحر��سة  و�سع  �لمطلوب 

باإد�رته �إلى �لغير، �سيانة للمال و�سمانا لح�سن 

�إد�رته وحفظه ب�سكل يحقق �لم�سلحة من �لأمر 

بهذ� �لإجر�ء.

مجرد  فاإن  وبالتالي  �ل�سرعة،  تعني  ل  و�لعجلة 

حكم  على  �لح�سول  في  �لمدعي  ��ستعجال 

�لأمور  قا�سي  �إلى  �للجوء  يبرر  ل  بدعو�ه 

�لم�ستعجلة،

تعيين الحار�س الق�ضائي:

�لمادة  ح�سب  �لق�سائي  �لحار�س  تعيين  يخ�سع 

720 موجبات وعقود )م.ع.( لطريقتين: 

يتفق  �سخ�س  �لى  �لحر��سة  في  يعهد  �لولى: 

ويمكن  �لثانية:  تعيينه،  على  �ل�ساأن  ذوي  جميع 

�ي�سا تعيينه من قبل �لقا�سي. 

يقرر  �ن  للقا�سي    720 �لمادة  ح�سب  و�أي�سا 

تعيين حار�س:

مو�سوع  �و  نز�ع  مو�سوع  يكون  �لذي  لل�سيء   -1

يزول  �ن  �لى  فيها،  م�سكوك  قانونية  علقات 

يعر�سه  �لذي  لل�سيء  �و  �ل�سك-  �و  �لنز�ع 

�لمديون لبر�ء ذمته.

2- للمو�ل �لمنقولة وغير �لمنقولة �لتي يخ�سى 

يختل�سها  �ن  م�سروعة،  ل�سباب  �ل�ساأن  �ساحب 

و��سع �ليد عليها �و يتلفها �و يعيبها.

�لد�ئن  لحق  �لموؤمنة  �لمنقولة  للمو�ل   -3

�و كان لديه من  �لد�ئن عجز مديونه  �ثبت  �ذ� 

�لخوف من  يحمله على  ما  �لم�سروعة  �ل�سباب 

هربه �و �ختل�سه لتلك �ل�سياء �و تعيبها.

قر�ر  في  تحدد  وموجباته  �لحار�س  حقوق  �ن 

تخ�سع  فهي  و�ل  بتعيينه،  �لقا�سي  �لمحكمة 

للقو�عد �لمخت�سة بالحار�س �لتفاقي”.

طرفي  �أحد  تعيين  يمكن  �لأ�سا�س  هذ�  وعلى 

�تفاق  حال  في  ق�سائيًا  حار�سًا  �لخ�سومة 

في  �أن  �لقا�سي  ر�أى  و�إذ�  ذلك  على  �لفريقين 

عنده  ولم�س  وظاهرة  �أكيدة  م�سلحة  تعيينه 

�لمال  قيمة  كانت  �أو  �لإد�رة  وح�سن  �لخبرة 

مو�سوع �لنز�ع ل تحتمل نفقات �لحر��سة، و�إذ� 

�أن  فيمكن  ق�سائيًا  حار�سًا  �لفريقين  �أحد  عين 

ويلجاأ  عنهما  �أجنبي  �آخر  �سخ�س  �إليه  ي�ساف 

�لتي  �ل�سركات  و  للموؤ�س�سات  �لتدبير  هذ�  �إلى 

تتطلب خبرة خا�سة في �إد�رتها وت�سيير �أعمالها، 

�سير  يوؤمن  �أن  �ساأنه  من  �لتدبير  هذ�  كان  و�إذ� 

�لحالة  هذه  ففي  طبيعية  ب�سورة  �ل�سركة  عمل 

�لقائم فيها وتكون مهمة  لل�سريك  �لإد�رة  تبقى 

�لأمو�ل  وت�سلم  �لإد�رة  �أعمال  مر�قبة  �لحار�س 

�لتي تدخل �إلى �سندوق �ل�سركة و�لإذن ب�سرف 

�لمبالغ �للزمة ل�ستمر�ر �لعمل.

 -722 )المواد  الق�ضائي:  الحار�س  موجبات 

726 م.ع.(

�سوؤونه.  وباد�رة  �ل�سيء  بحفظ  �لحار�س  يقوم 

ويلزمه �ن ينتج كل ما يمكن �نتاجه منه. 

�عمال  باي عمل من  يقوم  �ن  للحار�س  يجوز  ل 

�ل�سرورية  �لعمال  خل  ما  �لنتقال  �و  �لتفرغ 

كانت  و�ذ�  �لمحبو�س.  �ل�سيء  لم�سلحة  منها 

جاز  للتلف،  قابلة  ��سياء  على  و�قعة  �لحر��سة 

حينئذ  فيكون  �لقا�سي  من  بترخي�س  تباع  �ن 

مو�سوع �لحر��سة بدل �لبيع. 

�لمحبو�س  �ل�سيء  يعيد  �ن  �لحار�س  على  يجب 

بل �بطاء �إلى �ل�سخ�س �لذي يعينه له �لفريقان 

فيما  �لموجبات  من  عليه  ويترتب  �لق�ساء.  �و 

يخت�س بردها ما يترتب على �لوديع �لماأجور. 

فالحار�س  مجانية،  غير  �لحر��سة  كانت  �ذ� 

للقو�عد  وفاقا  �د�رته  في  خطاأ  كل  عن  م�سوؤول 

�لمخت�سة بالوكالة. 

�ذ� نيطت �لحر��سة بعدة ��سخا�س، فالت�سامن 

�لمخت�سة  للقو�عد  طبقا  بينهم  حتما  يوجد 

بالوكالة. 

موجبات الفريق الذي ُيَرد اليه ال�ضيء: 

�لذي  �لفريق  على  يجب  )م.ع.(-   727 �لمادة 

�إلى �لحار�س �لنفقات  ُيَرد �ليه �ل�سيء �ن يدفع 

بنية  �نفقها  �لتي  �لمفيدة  و�لنفقات  �ل�سرورية 

�لمتفق  �لجر  ينقده  و�ن  �فر�ط،  وبل  ح�سنة 

�ليد�ع  كان  و�ذ�  �لقا�سي.  عينه  �لذي  �و  عليه 

�ختياريا، فللحار�س �ن يقيم �لدعوى على جميع 

و�يفاء  �لنفقات  �د�ء  على  ليحملهم  �لمودعين 

�لجر له مع مر�عاة �لن�سبة بين م�سالحهم في 

�لق�سية. 

خبير المحا�ضبة، مهامه وم�ضوؤولياته:

�إنطلقا مما ورد وب�سفتي خبير محا�سبة ر�أيت 

�أن �أدخل في هذ� �لمو�سوع  من ز�وية �عتبار �ن 

حار�سًا  تعيينه  قر�ر  تنفيذ  �أمانة  حامل  �لخبير 

بم�سمون  �لتقيد  �لخبير  على  وبالطبع  ق�سائيًا، 

بمهام  �لقيام  �ليه  �وكلت  �لتي  �لمحكمة  قر�ر 

�د�رية كاملة �و جزئية تم تحديدها بو�سوح في 

�لتعيين  يكون  وربما  بتعيينه،  �لقا�سي  �لقر�ر 

م�سترك مع خبير �خر �أو �كثر قي مجال �أخر من 

مجالت �لخبرة،

على  �لمقيدين  �لمحا�سبة  خبر�ء  �أهمية  �إن 

يعتمده  �لذي  �لمحاكم  لدى  �لخبر�ء  جدول 

حكمًا  باأنهم  يت�سم  �لأعلى  �لق�ساء  مجل�س 

مقيدون  للمهنة  متفرغون  ممار�سون  �أع�ساء 

�لمحا�سبة  خبر�ء  لنقابة  �لعام  �لجدول  على 

رقم  بالقانون  عمًل  لبنان  في  �لمجازين 

�إلى  �لإنت�ساب  �سروط:  حدد  و�لذي   94/364

�لنقابة و�لموؤهلت �لعلمية �لجامعية و�لخبر�ت 

�لمهنية و�أخ�سعهم لمتحانات دخول مماثلة لما 

�لعلمي  �لتاأهيل  �إلى  �إ�سافة  عالميًا،  معتمد  هو 

�ساعة   40 �دنى  بحد  �لم�ستمر  �ل�سنوي  و�لعملي 

موؤتمر�ت،  في  بالم�ساركة  تتمثل  �سنتين  كل 

ندو�ت، دور�ت تدريبية بمختلف �لمجالت ذ�ت 

�لمهنية  �لتطور�ت  �لعلقة، وغير ذلك لمو�كبة 

�لقانون  �أكد  كما  �لم�ستمر،  �لتاأهيل  يحقق  مما 

�لم�سار �ليه على تفرغ �لخبير للمهنة دون �سو�ها 

في مكتب با�سمه �أو �سريك �أو موظف فيه.

خبير  و�جبات  �ليه  �لم�سار  �لقانون  َد  حدَّ لقد 

�لقيام  ر عليه  �أو محظَّ وما هو مجاز  �لمحا�سبة 

له  تاأديبي  مجل�س  �أمام  للم�ساءلة  و�أخ�سعه  به 

�لعمل  عن  و�لتوقف  و�للوم  �لتنبيه  �سلحيات 

تو�سًل للف�سل �لنهائي من �لنقابة وحرمانه من 

مز�ولة �لمهنة.

ومن �لجدير ذكره �ن خبير �لمحا�سبة يجب �ن 

يتمتع بال�ستقللية و�لنز�هة ب�سورة تامة للقيام 

بمهامه،

وهنا ل بد من �لإ�سارة �أنه حتى قبل �سدور قانون 

للنقابة  �سبق  كان   94/364 رقم  �لمهنة  تنظيم 

تم  �لمهنة،  ميثاق  ر�سميًا  و�أقرت   1979 عام 

لدى  �لمحا�سبة  بخبر�ء  خا�سة  بنود  و�سع  فيه 

من  و�أرى  بها  للتقيد  �سالحة  تز�ل  ل  �لمحاكم 

�لمنا�سب ذكرها كعناوين وهي �لتالية:

• �أن يكون �سادق �للهجة محافظًا على �لأمانة، 
تجوز  حتى  للعد�لة  محققًا  �لريب،  عن  بعيدً� 

�سهادته وت�سح وليته.

• �أن يتجنب طلب تكليفه بمهمة معينة بالذ�ت 

في  و�لريب  دو�فعه  في  �ل�سكوك  يثير  ل  كي 

نز�هته.

�أن  وجد  �إذ�  �إليه  �لموكلة  �لمهمة  يرف�س  �أن   •
�إذ�  �أو  ��ستيعابها  عن  عاجزة  �لفنية  معرفته 

فيها  يجوز  �لتي  �لأحو�ل  نف�س  في  �أنه  وجد 

�لقر�بة  حالت  ومنها  لمهمته،  �لقا�سي  رد 

و�لعلقة، �إلخ..

�لمحاكم له  تحددها  �لتي  بالمهل  يتقيد  �أن   •
�أن  �لوقت  في  زيادة  �لتحقيق  �قت�سى  و�إذ� 

�لمهنة  ب�سلوك  تقيدً�  �إ�سافية  مهًل  يطلب 

للنظام  و�حتر�مًا  �آد�بها  على  وحفاظًا 

و�لأ�سول.

فل  و��ستقلل  بمو�سوعية  مهمته  يوؤدي  �أن   •
ياأخذ �إل بما يمليه �لفن ول ين�ست �إل ل�سوت 

�سميره ووجد�نه و�أن ل ينظر �إلى �لحق بغير 

منظار �لعلم.

بحكم  عليها  �طلع  �لتي  بالأمور  يبوح  ل  �أن   •
�لقا�سي  �إلى  �إل  بها  قيامه  وبمنا�سبة  مهمته 

و�لمتد�عين.

�لإنحر�ف وتجنب  ذ�تية  بمر�قبة  يقوم  �أن   •
ويخ�سع لرقابة �لنقابة تو�سًل للمحافظة على 

�أو  �أن يلوثه فا�سد  طهارة �لج�سم �لمهني من 

دخيل.

ال�ضروط الواجب توافرها في خبير المحا�ضبة 

المجاز ع�ضو النقابة: 

تو�فرها  �لو�جب  �ل�سروط  �أذكر  �ن  �لمفيد  من 

في �لخبير لقبول �نت�سابه ع�سوً� في نقابة خبر�ء 

ن�ست   حيث  لبنان،  في  �لمجازين  �لمحا�سبة 

�لمادة 8 من �لقانون رقم 94/364 تنظيم مهنة 

خبر�ء �لمحا�سبة �لمجازين في لبنان - ل يحق 

و�أن  �لعام  �لخبر�ء  جدول  في  ُي�سجل  �أن  لأحد 

يز�ول �لمهنة  في لبنان �أو �أن يتخذ لنف�سه هذ� 

�للقب، �إل �إذ� تو�فرت فيه �ل�سروط �لآتية:

1- �أن يكون لبنانيًا منذ ع�سر �سنو�ت على �لأقل.

2- �أن يكون قد �أتم �لحادية و�لع�سرين من عمره.

3- �أن يكون متمتعًا بكافة حقوقه �لمدنية، وغير

وفقًا  �سائنة،  جنحة  �أو  بجناية  عليه  محكوم   

�لمادة  من  )هـ(  �لفقرة  في  �لو�رد  للتحديد 

�لعناوين  بع�س  باملخت�سر  ن�ستعر�س  �ن  �ملنا�سب  من  و�مل�سوؤولية  و�ملهام  �ملفهوم  �لقانوين من حيث  �ملحا�سب  �ملحا�سبة/  �لدخول مبو�سوع خبري  قبل 

�ل�سا�سية يف مفهوم و�سروط دعوى �حلر��سة �لق�سائية 

إلزامي  هو  الدفاتر  تختيم  القانون”“إن  بموجب 

ت
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من  ولكٍل  نقابة  منهما  فلكٍل  �لمحامي  على  �و 

�ليهما  �لرجوع  يمكن  تاأديبي  مجل�س  �لنقابتين 

لتخاذ �لجر�ء و�لمحا�سبة �ذ� كان من موجب 

لذلك وح�سب �لمقت�سى.  

اأهمية التحقق من قانونية م�ضك الدفاتر:

�لتحقق  �لمدقق  �لخبير/  على  �جمالية  ب�سورة 

في  �سو�ء  �لدفاتر  وتنظيم  م�سك  قانونية  من 

حالت �لحر��سة �و �ي مهام توكل �لى �لخبير، 

�ليه  �لموكلة  بالمهام  يقوم  �ن  �لحار�س  على 

ما  لمعرفة  �لتخطيط  وعليه  وجه،  �ف�سل  على 

وعليه  �لمعتمدة،  و�لأنظمة  �لقو�نين  تتطلبه 

�ن  من  يتحقق  �ن  للحر��سة  �د�رته  �ساأن  في 

�ل�سول،  ح�سب  ومنظمة  مم�سوكة  �لدفاتر 

وخبير �لمحا�سبة هو �لقادر �سمن علمه وخبرته 

�لتحقق فيما �ذ� كانت �لدفاتر مم�سوكة ومنظمة 

�لعودة  �لمنا�سب  من  �أرى  وهنا  �ل�سول،  ح�سب 

�لدفاتر،  م�سك  ب�ساأن  �لقانونية  �لن�سو�س  �إلى 

ول �سيما �لمو�د 16، 17 و 18 من قانون �لتجارة. 

�لإجر�ء�ت  قانون  من   6 �لبند   29 و�لمادة 

�لت�سميم   81/4665 و�لمر�سوم  �ل�سريبية، 

�لمحا�سبي �لعام و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة.

�و  كان  حقيقيًا  �سخ�س،  كل  على   -16 �لمادة 

يومية  دفتر  يم�سك  �ن  �لتاجر  �سفة  له  معنويًا، 

ي�سجل فيه يومًا فيومًا جميع �لعمال �لتي تعود 

�و   �لتجاري  م�سروعه  �لى  �لوجوه  من  بوجه 

�لعمل  نوع  ذلك  دون  يحول  عندما  �لقل،  على 

تلك  نتائج  �سهريًا  ي�سجل فيه  �ن  �لموؤ�س�سة،  في 

�لعمال �سرط في هذه �لحال �لخيرة �ن يحفظ 

جميع �لوثائق �لتي تمكن من مر�قبة �سحة تلك 

�لمن�سو�س  �لمدة  طو�ل  فيوما  يوما  �لعمال 

عليها في �لمادة 19 من قانون �لتجارة.

وعليه �ي�سا �ن يجري جردة �سنوية لجميع عنا�سر 

و�سع  بغية  �لح�سابات  جميع  يوقف  و�ن  موؤ�س�سته 

و�ن  و�لخ�سائر«  �لرباح  »ح�ساب  وو�سع  �لمو�زنة 

يدون على �لقل �لمو�زنة Bilan وح�ساب �لرباح 

و�لخ�سائر في دفتر �لجرد. و�ذ� خل هذ� �لدفتر من 

عنا�سر �لجردة �لتف�سيلية يجب �ن تنظم �لوثائق 

�لمتعلقة بها و�ن تحفظ طو�ل �لمدة �لمن�سو�س 

عليها في �لمادة 19 من قانون �لتجارة.

�لتجارية  �لدفاتر  تنظم  �ن  يجب   -17 �لمادة 

�لتو�ريخ وبل بيا�س ول فر�غ  �لجبارية بح�سب 

ول نقل �لى �لهام�س ولتح�سية بين �ل�سطور ول 

محو.

�لمذكورة  للدفاتر  تو�سع  �ن  يجب   -18 �لمادة 

�رقام و�ن يعلم عليها ويوقعها قا�سي �ل�سلح �و 

تنعقد  �لتي  �لمدن  �لبد�ئية في  �لمحكمة  رئي�س 

فيها هذه �لمحكمة.

هذ� بال�سافة �لى ما ورّد بمو�سوع �لدفاتر في 

�لمحا�سبي  �لت�سميم   81/4665 رقم  �لمر�سوم 

و�لجرد  �ليومية  �سجلت:  م�سك  و�أوجب  �لعام، 

تختيم  ووجوب  �لعام،  و�لأ�ستاذ  و�للتز�مات 

�لثلثة �لولى منها مع عدم وجوب تختيم دفتر 

�ل�ستاذ. 

�لإجر�ء�ت  قانون  من   ،6 �لبند   29 �لمادة 

 -،2008/11/11 تاريخ   44 رقم  �ل�سريبة 

لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم، يمكن م�سك 

�ل�سجلت بدون تختيمها �أو  �لتاأ�سير عليها.

كما �أ�سيف ب�سرورة �لتقيد بالأنظمة و�لت�ساميم 

 81/4665 للمر�سوم  وفقًا  �لمقررة  �لمحا�سبية 

و�لخا�سة،  �لعامة  �لت�ساميم  وقر�ر�ت 

من  كٍل  بتطبيق  �لُملِزمة  و�لتعاميم  و�لقر�ر�ت 

 )IAS, IFRS( �لدولية  �لمحا�سبة  معايير 

و�لمعايير �لدولية �لتدقيق )ISA( ، وهذ� يظهر 

�لمالية  وز�رة  عن  �ل�سادر  �لتعميم  في  بو�سوح 

رقم 742/�ص 2002/1

يتبين �أن قانون �لإجر�ء�ت �ل�سريبية، قد �أعفى 

عليها  �لتاأ�سير  �أو   �لدفاتر  تختيم  موجب  من 

لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم، دون مر�عاة 

�سرورة تناغم �لقو�نين �لقديمة و�لحديثة، وما 

قد ينتج عن ذلك من �سرر وكيف يمكن �إجر�ء 

و�سف �لدفاتر في ظل موجب �لتختيم من ناحية 

وعدمه من ناحية �أخرى.

م�سك  مو�سوع   44 رقم  �لقانون  عالج  لقد 

�ل�سجلت و�لم�ستند�ت �لمحا�سبية يدويا �أو �آليا 

�أ�سا�س  على  �لدخل  ب�سريبة  �لمكلفين  قبل  من 

�لربح �لحقيقي في �لمادة 29 منه، و�أوجب م�سك 

�سجلت: �ليومية و�لجرد و�لأ�ستاذ �لعام و�سجل 

�أي�سا  �ل�سجلت  و�عتماد هذه  و�لأجور  �لرو�تب 

بالن�سبة �لى �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة، كما 

�أكد على �ل�سركات �لم�ساهمة و�سركات �لتو�سية 

وحدد  �لإ�سمية،  للأ�سهم  �سجل  م�سك  بالأ�سهم 

بع�سر  وم�ستند�تها  �ل�سجلت  هذه  حفظ  مدة 

�سنو�ت وفقا لن�س �لمادة 30 منه.

من  �لإعفاء  تم  قد  �نه  �لن�س  هذ�  من  يتبين 

موجب م�سك �سجل �لإلتز�مات �لمن�سو�س عنه 

في مر�سوم �لت�سميم �لمحا�سبي �لعام.

�لربح  �أ�سا�س  غير  على  للمكلفين  بالن�سبة  �أما 

�ليومية  �سجلت  بم�سك  فاألزمهم  �لحقيقي 

و�لأ�سول �لثابتة و�لرو�تب و�لأجور، ويطبق م�سك 

هذه �ل�سجلت �ي�سا على �لمكلفين �لخا�سعين 

لقانون �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة.

 29 �لمادة  من  �ل�ساد�سة  �لفقرة  �لى،  وبالنظر 

�لقانون 44 �لم�سار �ليها، �لتي �عفت �ل�سجلت 

فر�س  لغايات  عليها  �لتاأ�سير  �و  �لتختيم  من 

مع  ويتما�سى  هام  �أمر  فهذ�  فقط،  �ل�سريبة 

�لدول  في  خا�س  وب�سكل  دوليا  معتمد  هو  ما 

�لمتقدمة، غير �نه ي�ستفيد من هذ� �لن�س بع�س 

تعديل  ليتناول  تعميمه  عدم  ب�سبب  �لمكلفين، 

قانون �لتجارة �للبناني �لذي ل يز�ل ُيبقي على 

وجوب و�إلز�مية تختيم �ل�سجلت.

ت�سارب  و�حيانًا  تعدد  �ساأنه  من  �لأمر  هذ� 

�لن�سو�س في �لقو�نين لمو�سوع و�حد وت�سارب 

بع�سها،  تلغي  �ن  �ساأنها  من  �لتي  �لت�سريعات 

�لعديد  يو�جهه  قد  �لذي  �ل�سرر  �لى  ��سافة 

نتيجة  باإ�سكالت  �سيقعون  �لذين  �لمكلفين  من 

�لإدر�ك  عدم  �أو  �لمق�سود  غير  �لفهم  �سوء 

�لن�س  هذ�  يعتمدون  �لذين  �لآخر  �لبع�س  من 

�لجديد ويحجمون عن تختيم �ل�سجلت باعتبار 

عن  و�سهي  �ل�سريبية  �لمتطلبات  �أمنو�  �نهم 

�لذي  و�لجز�ئي  �لمدني  �لكبير  �ل�سرر  بالهم 

��ستعمال  �لى  ��سطر�رهم  عند  بهم  �سيلحق 

�لرقم  �ل�ستر�عي  �لمر�سوم  من  �لر�بعة 
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�لأعمال، �إد�رة  �إجازة  على  حائزً�  يكون  �أن   -4

في  �لفني  �لمتياز  �سهادة  �أو  يعادلها،  ما  �أو   

�لمعترف بها من  �لمحا�سبة -  - �لخبرة في 

وز�رة �لتعليم �لمهني و�لتقني مع خبرة ل تقل 

عن خم�س �سنو�ت.

لجنة  لدى  �لمعتمد  �لمتحان  يجتاز  �أن   -5

�لنقابة.  مجل�س  في  و�لمقرر  �لمتحانات 

من  بالمحا�سبة  �لخبرة  �سهاد�ت  حملة  �أما 

جمعيات �أو معاهد دولية ..... فهم يخ�سعون 

بالقو�نين  �لمتعلقة  �لمتحانات  لمو�د  فقط 

�للبنانية �لتي يحددها مجل�س �لنقابة.

6- �أن يكون قد �سدد بدل �لنت�ساب و�ل�ستر�ك

 �ل�سنوي �لمحدد بالنظام �لد�خلي.

�لتدرج  �سروط  ��ستوفى  قد  يكون  �أن   -7

�لمن�سو�س عليها في هذ� �لقانون و�أن يرفق 

بطلبه �سهادة من �لخبير �لمجاز �لذي تدرج 

جدول  �إلى  للنتقال  �أهليته  تثبت  مكتبه  في 

�لخبر�ء �لمجازين.

�أن ل يكون م�سروفا من وظيفة في �لقطاع  -8

 �لعام ل�سبب يخل بال�سرف �أو كر�مة �لوظيفة.

9- �أن يكون متفرغًا للمهنة دون �سو�ها ويز�ولها

 في مكتب با�سمه �أو هو �سريك �أو موظف فيه.

خبير  على  يجب   -14 المادة  في  ورد  واأي�ضا 

المحا�ضبة المجاز:

و�ل�سرية  �لمهنة   �سر  على  يحافظ  �أن   -1

�لم�سرفية.

2- �أن يمار�س �لمهنة �سخ�سيا، دون �أن يكون له 

له  يحق  �إنما  �لتفوي�س  �أو  �لتوكيل  حق 

�ل�ستعانة بم�ساعدين على م�سوؤوليته.

3- �أن يوقع على م�سوؤوليته �لأعمال �لتي يعدها

 �لأفر�د و�لمتدرجون �لملحقون بمكتبه.

يحظر على الخبير المجاز:

ورَد في �لمادة 15- يحظر على �لخبير �لمجاز

-  �أن يقوم باأي عمل مخالف لقو�عد �ل�سلوك

 �لمهني �لمقرر من قبل �لنقابة.

 - �أن يجمع بين مهنته كخبير محا�سبة مجاز

 وبين �لأعمال و�لمهن �لآتية:

4- �لوظائف �لعامة على �إطلقها بما في ذلك

عد� ما  و�لبلديات،  �لعامة  �لموؤ�س�سات 

�لبلدية  و�لمجال�س  �لنو�ب  مجل�س  ع�سوية 

يتناول ل  �لتي  �لنتخابية  �لوظائف  و�سائر 

�ساغلوها ر�تبا �أو �أجر�، و�لتعليم في �لمعاهد

ل �أن  �سرط  و�لخا�سة  �لر�سمية  و�لجامعات 

يتعاطى �أعمال �لرقابة عليها.

5- �لعمل كم�ستخدم في �لموؤ�س�سات �لخا�سة.

6- �لمهن �لحرة �لأخرى و�لمهن �لتجارية.

7- ع�سوية مجال�س �إد�رة �ل�سركات �أو �لم�ساهمة 

لدى  مهنية  �أعمال  باأية  قيامه  حال  في  فيها 

هذه �ل�سركات.

با�ستثناء  �أخرى  مهنية  نقابة  ع�سوية   -8

�لجمعيات �لعلمية و�لنقابات �لتي ل تتعار�س 

�أعمالها مع مهنته كخبير محا�سبة مجاز.

9- �أن يكون له �أو لل�سركة �لتي يمثلها �أية م�سلحة

من جماعة غايتها �أحد�ث تاأثير في �أ�سعار فئة 

ما من �أور�ق �ل�سركة �لمالية في �سوق �لبور�سة. 

لم�ساريع  �لقت�سادية  �لجدوى  در��سة  و�سع 

�ل�سركات �لتي يتولى تدقيق ح�ساباتها.

ج- ويحظر عليه ممار�سة مهنة مر�قب ح�سابات

 �سركة معينة في �لحالت �لآتية:

- �إذ� كانت تربطه �أو��سر �لن�سب حتى �لدرجة 

�ل�سركة  �إد�رة  مجل�س  �أع�ساء  باأحد  �لثالثة 

�لمعنية �أو بمديرها �لعام �أو بكبار �لم�ساهمين 

�أكثر من خم�س وع�سرين  فيها �لذين يملكون 

بالمئة من ر�أ�س �لمال.

- �إذ� كان مدينا �أو د�ئنا لل�سركة �لمعنية �أو لأية

ب�سروط  معها  يتعامل  �أو  لها  �سقيقة  �سركة 

تختلف عن �ل�سروط �لمتعامل بها في �أو�ساع 

�أو  �لمدين  بنوعيه  �لدين  ن�ساأ  �إذ�  �إل  مماثلة 

�لتعامل نتيجة �لعمل �لعادي.

- �إذ� كان موظفا �سابقا في �ل�سركة �لمعنية �أو

�أحدى �ل�سركات �لتابعة لها ما لم يم�سي على 

تركه �لعمل �أربع �سنو�ت على �لأقل.

المركـز  لمفهوم  المختلفة  االتجاهات 

القانونـي للخبيـر: 

هناك عدة �تجاهات حول تحديد مفهوم �لمركـز 

�لقانونـي للخبيـر ونرى من �لهمية تو�سيح هذه 

�لتجاهات �لمختلفة، وهي �لتالية:

�لتجاه �لأول: نظرية �لوكالة )�لقانون �لفرن�سي( 

فيقوم  �لخبر�ء،  تعيين  في  ي�سهمون  فالخ�سوم 

وتحقيق  �لخ�سوم  م�سالح  برعاية   �لخبير  

مدعاهم، و�لخ�سوم بعد ذلك يدفعون �لأتعاب، 

وبذلك تن�ساأ ر�بطة قانونية بين �لخ�سوم و�لخبير 

حتى في حالة تعيين �لمحكمة �لخبير.

)�لقانون  �ساهد�  يعد  �لخبير  �لثاني:  �لتجاه 

�إل  حينئذ  �لخبير  وما  و�لنجليزي(  �لروماني 

وهذ�  مثقفون،  �سهود  فالخبر�ء  كفء،  �ساهد 

�أي�سا ما هو مقرر في �لنظام �لإنجليزي.

�أو  �لجزئي  �لتفوي�س  نظرية  �لثالث:  �لتجاه 

لهذ�  طبقا  فالخبير  �لقا�سي  نائب  �لخبير 

يفو�س  حيث  للقا�سي  موؤقتا  نائبا  يعد  �لتجاه 

بجزء من �ل�سلطات �لعامة.

�لتجاه �لر�بع: نظرية �لم�ست�سار �لفني )�لقانون 

�ليطالي( و�لذي يرى �أن �لخبر�ء هم م�ساعدون 

للق�ساة، حيث ينتدب �لخبير في �لدعوى لإي�ساح 

ظروفها ويكمل �لخبرة �ل�سخ�سية للقا�سي �لتي 

توؤهله للف�سل في �لنز�ع، 

�ما في لبنان ُيعتبر �لخبير �لُمعيَّن من �لقا�سي 

�لمحددة  �لمهمة  في  للقا�سي  ممثًل  مهمة  في 

�لو�سول  في  �لدو�ر  ولتكامل   �ليه،  �لموكولة 

�لعملية  �لممار�سة  تفاعل  من  ُبدَّ  ل  �لعد�لة  �لى 

و�لخبير  �لقا�سي  من  كٍل  بين  �لمهام  وتكامل 

للو�سول  و�لمهنية  �لحتر�م  بتبادل  و�لمحامي 

�لى  و�سول  �لمهمة  تنفيذ  �ثناء  �لهدف  �لى 

نتائجها و/�أو �عد�د تقرير �لخبير بنتائج عمله، 

�لى  �لخبير  يتعر�س  �أحيانًا  �نه  هنا،  و�ذكر 

مع  �لمو�سوعي  �لعلمي  �لطعن  بدل  �لت�سهير 

حالة  في  ويمكن  بها،  �لمطعون  �لنقاط  تحديد 

وجود ماأخذ �أو ما يدعو �لى �لطعن على �لخبير 

من  بُدَّ  ال  العدالة  “لتحقيق 
تفاعل الممارسة العملية وتكامل 
القاضي  من  كٍل  بين  المهام 
االحترام  بتبادل  والمحامي  والخبير 

والمهنية”

التحقق  المدقق  الخبير/  “على 
وتنظيم  مسك  قانونية  من 
الدفاتر سواء في حاالت الحراسة او 

اي مهام توكل الى الخبير ”
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من  ولكٍل  نقابة  منهما  فلكٍل  �لمحامي  على  �و 

�ليهما  �لرجوع  يمكن  تاأديبي  مجل�س  �لنقابتين 

لتخاذ �لجر�ء و�لمحا�سبة �ذ� كان من موجب 

لذلك وح�سب �لمقت�سى.  

اأهمية التحقق من قانونية م�ضك الدفاتر:

�لتحقق  �لمدقق  �لخبير/  على  �جمالية  ب�سورة 

في  �سو�ء  �لدفاتر  وتنظيم  م�سك  قانونية  من 

حالت �لحر��سة �و �ي مهام توكل �لى �لخبير، 

�ليه  �لموكلة  بالمهام  يقوم  �ن  �لحار�س  على 

ما  لمعرفة  �لتخطيط  وعليه  وجه،  �ف�سل  على 

وعليه  �لمعتمدة،  و�لأنظمة  �لقو�نين  تتطلبه 

�ن  من  يتحقق  �ن  للحر��سة  �د�رته  �ساأن  في 

�ل�سول،  ح�سب  ومنظمة  مم�سوكة  �لدفاتر 

وخبير �لمحا�سبة هو �لقادر �سمن علمه وخبرته 

�لتحقق فيما �ذ� كانت �لدفاتر مم�سوكة ومنظمة 

�لعودة  �لمنا�سب  من  �أرى  وهنا  �ل�سول،  ح�سب 

�لدفاتر،  م�سك  ب�ساأن  �لقانونية  �لن�سو�س  �إلى 

ول �سيما �لمو�د 16، 17 و 18 من قانون �لتجارة. 

�لإجر�ء�ت  قانون  من   6 �لبند   29 و�لمادة 

�لت�سميم   81/4665 و�لمر�سوم  �ل�سريبية، 

�لمحا�سبي �لعام و�لقر�ر�ت ذ�ت �ل�سلة.

�و  كان  حقيقيًا  �سخ�س،  كل  على   -16 �لمادة 

يومية  دفتر  يم�سك  �ن  �لتاجر  �سفة  له  معنويًا، 

ي�سجل فيه يومًا فيومًا جميع �لعمال �لتي تعود 

�و   �لتجاري  م�سروعه  �لى  �لوجوه  من  بوجه 

�لعمل  نوع  ذلك  دون  يحول  عندما  �لقل،  على 

تلك  نتائج  �سهريًا  ي�سجل فيه  �ن  �لموؤ�س�سة،  في 

�لعمال �سرط في هذه �لحال �لخيرة �ن يحفظ 

جميع �لوثائق �لتي تمكن من مر�قبة �سحة تلك 

�لمن�سو�س  �لمدة  طو�ل  فيوما  يوما  �لعمال 

عليها في �لمادة 19 من قانون �لتجارة.

وعليه �ي�سا �ن يجري جردة �سنوية لجميع عنا�سر 

و�سع  بغية  �لح�سابات  جميع  يوقف  و�ن  موؤ�س�سته 

و�ن  و�لخ�سائر«  �لرباح  »ح�ساب  وو�سع  �لمو�زنة 

يدون على �لقل �لمو�زنة Bilan وح�ساب �لرباح 

و�لخ�سائر في دفتر �لجرد. و�ذ� خل هذ� �لدفتر من 

عنا�سر �لجردة �لتف�سيلية يجب �ن تنظم �لوثائق 

�لمتعلقة بها و�ن تحفظ طو�ل �لمدة �لمن�سو�س 

عليها في �لمادة 19 من قانون �لتجارة.

�لتجارية  �لدفاتر  تنظم  �ن  يجب   -17 �لمادة 

�لتو�ريخ وبل بيا�س ول فر�غ  �لجبارية بح�سب 

ول نقل �لى �لهام�س ولتح�سية بين �ل�سطور ول 

محو.

�لمذكورة  للدفاتر  تو�سع  �ن  يجب   -18 �لمادة 

�رقام و�ن يعلم عليها ويوقعها قا�سي �ل�سلح �و 

تنعقد  �لتي  �لمدن  �لبد�ئية في  �لمحكمة  رئي�س 

فيها هذه �لمحكمة.

هذ� بال�سافة �لى ما ورّد بمو�سوع �لدفاتر في 

�لمحا�سبي  �لت�سميم   81/4665 رقم  �لمر�سوم 

و�لجرد  �ليومية  �سجلت:  م�سك  و�أوجب  �لعام، 

تختيم  ووجوب  �لعام،  و�لأ�ستاذ  و�للتز�مات 

�لثلثة �لولى منها مع عدم وجوب تختيم دفتر 

�ل�ستاذ. 

�لإجر�ء�ت  قانون  من   ،6 �لبند   29 �لمادة 

 -،2008/11/11 تاريخ   44 رقم  �ل�سريبة 

لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم، يمكن م�سك 

�ل�سجلت بدون تختيمها �أو  �لتاأ�سير عليها.

كما �أ�سيف ب�سرورة �لتقيد بالأنظمة و�لت�ساميم 

 81/4665 للمر�سوم  وفقًا  �لمقررة  �لمحا�سبية 

و�لخا�سة،  �لعامة  �لت�ساميم  وقر�ر�ت 

من  كٍل  بتطبيق  �لُملِزمة  و�لتعاميم  و�لقر�ر�ت 

 )IAS, IFRS( �لدولية  �لمحا�سبة  معايير 

و�لمعايير �لدولية �لتدقيق )ISA( ، وهذ� يظهر 

�لمالية  وز�رة  عن  �ل�سادر  �لتعميم  في  بو�سوح 

رقم 742/�ص 2002/1

يتبين �أن قانون �لإجر�ء�ت �ل�سريبية، قد �أعفى 

عليها  �لتاأ�سير  �أو   �لدفاتر  تختيم  موجب  من 

لغايات فر�س �ل�سر�ئب و�لر�سوم، دون مر�عاة 

�سرورة تناغم �لقو�نين �لقديمة و�لحديثة، وما 

قد ينتج عن ذلك من �سرر وكيف يمكن �إجر�ء 

و�سف �لدفاتر في ظل موجب �لتختيم من ناحية 

وعدمه من ناحية �أخرى.

م�سك  مو�سوع   44 رقم  �لقانون  عالج  لقد 

�ل�سجلت و�لم�ستند�ت �لمحا�سبية يدويا �أو �آليا 

�أ�سا�س  على  �لدخل  ب�سريبة  �لمكلفين  قبل  من 

�لربح �لحقيقي في �لمادة 29 منه، و�أوجب م�سك 

�سجلت: �ليومية و�لجرد و�لأ�ستاذ �لعام و�سجل 

�أي�سا  �ل�سجلت  و�عتماد هذه  و�لأجور  �لرو�تب 

بالن�سبة �لى �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة، كما 

�أكد على �ل�سركات �لم�ساهمة و�سركات �لتو�سية 

وحدد  �لإ�سمية،  للأ�سهم  �سجل  م�سك  بالأ�سهم 

بع�سر  وم�ستند�تها  �ل�سجلت  هذه  حفظ  مدة 

�سنو�ت وفقا لن�س �لمادة 30 منه.

من  �لإعفاء  تم  قد  �نه  �لن�س  هذ�  من  يتبين 

موجب م�سك �سجل �لإلتز�مات �لمن�سو�س عنه 

في مر�سوم �لت�سميم �لمحا�سبي �لعام.

�لربح  �أ�سا�س  غير  على  للمكلفين  بالن�سبة  �أما 

�ليومية  �سجلت  بم�سك  فاألزمهم  �لحقيقي 

و�لأ�سول �لثابتة و�لرو�تب و�لأجور، ويطبق م�سك 

هذه �ل�سجلت �ي�سا على �لمكلفين �لخا�سعين 

لقانون �ل�سريبة على �لقيمة �لم�سافة.

 29 �لمادة  من  �ل�ساد�سة  �لفقرة  �لى،  وبالنظر 

�لقانون 44 �لم�سار �ليها، �لتي �عفت �ل�سجلت 

فر�س  لغايات  عليها  �لتاأ�سير  �و  �لتختيم  من 

مع  ويتما�سى  هام  �أمر  فهذ�  فقط،  �ل�سريبة 

�لدول  في  خا�س  وب�سكل  دوليا  معتمد  هو  ما 

�لمتقدمة، غير �نه ي�ستفيد من هذ� �لن�س بع�س 

تعديل  ليتناول  تعميمه  عدم  ب�سبب  �لمكلفين، 

قانون �لتجارة �للبناني �لذي ل يز�ل ُيبقي على 

وجوب و�إلز�مية تختيم �ل�سجلت.

ت�سارب  و�حيانًا  تعدد  �ساأنه  من  �لأمر  هذ� 

�لن�سو�س في �لقو�نين لمو�سوع و�حد وت�سارب 

بع�سها،  تلغي  �ن  �ساأنها  من  �لتي  �لت�سريعات 

�لعديد  يو�جهه  قد  �لذي  �ل�سرر  �لى  ��سافة 

نتيجة  باإ�سكالت  �سيقعون  �لذين  �لمكلفين  من 

�لإدر�ك  عدم  �أو  �لمق�سود  غير  �لفهم  �سوء 

�لن�س  هذ�  يعتمدون  �لذين  �لآخر  �لبع�س  من 

�لجديد ويحجمون عن تختيم �ل�سجلت باعتبار 

عن  و�سهي  �ل�سريبية  �لمتطلبات  �أمنو�  �نهم 

�لذي  و�لجز�ئي  �لمدني  �لكبير  �ل�سرر  بالهم 

��ستعمال  �لى  ��سطر�رهم  عند  بهم  �سيلحق 

�لرقم  �ل�ستر�عي  �لمر�سوم  من  �لر�بعة 
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في  �لفني  �لمتياز  �سهادة  �أو  يعادلها،  ما  �أو   

�لمعترف بها من  �لمحا�سبة -  - �لخبرة في 

وز�رة �لتعليم �لمهني و�لتقني مع خبرة ل تقل 

عن خم�س �سنو�ت.

لجنة  لدى  �لمعتمد  �لمتحان  يجتاز  �أن   -5

�لنقابة.  مجل�س  في  و�لمقرر  �لمتحانات 

من  بالمحا�سبة  �لخبرة  �سهاد�ت  حملة  �أما 

جمعيات �أو معاهد دولية ..... فهم يخ�سعون 

بالقو�نين  �لمتعلقة  �لمتحانات  لمو�د  فقط 

�للبنانية �لتي يحددها مجل�س �لنقابة.

6- �أن يكون قد �سدد بدل �لنت�ساب و�ل�ستر�ك

 �ل�سنوي �لمحدد بالنظام �لد�خلي.

�لتدرج  �سروط  ��ستوفى  قد  يكون  �أن   -7

�لمن�سو�س عليها في هذ� �لقانون و�أن يرفق 

بطلبه �سهادة من �لخبير �لمجاز �لذي تدرج 

جدول  �إلى  للنتقال  �أهليته  تثبت  مكتبه  في 

�لخبر�ء �لمجازين.

�أن ل يكون م�سروفا من وظيفة في �لقطاع  -8

 �لعام ل�سبب يخل بال�سرف �أو كر�مة �لوظيفة.

9- �أن يكون متفرغًا للمهنة دون �سو�ها ويز�ولها

 في مكتب با�سمه �أو هو �سريك �أو موظف فيه.

خبير  على  يجب   -14 المادة  في  ورد  واأي�ضا 

المحا�ضبة المجاز:

و�ل�سرية  �لمهنة   �سر  على  يحافظ  �أن   -1

�لم�سرفية.

2- �أن يمار�س �لمهنة �سخ�سيا، دون �أن يكون له 

له  يحق  �إنما  �لتفوي�س  �أو  �لتوكيل  حق 

�ل�ستعانة بم�ساعدين على م�سوؤوليته.

3- �أن يوقع على م�سوؤوليته �لأعمال �لتي يعدها

 �لأفر�د و�لمتدرجون �لملحقون بمكتبه.

يحظر على الخبير المجاز:

ورَد في �لمادة 15- يحظر على �لخبير �لمجاز

-  �أن يقوم باأي عمل مخالف لقو�عد �ل�سلوك

 �لمهني �لمقرر من قبل �لنقابة.

 - �أن يجمع بين مهنته كخبير محا�سبة مجاز

 وبين �لأعمال و�لمهن �لآتية:

4- �لوظائف �لعامة على �إطلقها بما في ذلك

عد� ما  و�لبلديات،  �لعامة  �لموؤ�س�سات 

�لبلدية  و�لمجال�س  �لنو�ب  مجل�س  ع�سوية 

يتناول ل  �لتي  �لنتخابية  �لوظائف  و�سائر 

�ساغلوها ر�تبا �أو �أجر�، و�لتعليم في �لمعاهد

ل �أن  �سرط  و�لخا�سة  �لر�سمية  و�لجامعات 

يتعاطى �أعمال �لرقابة عليها.

5- �لعمل كم�ستخدم في �لموؤ�س�سات �لخا�سة.

6- �لمهن �لحرة �لأخرى و�لمهن �لتجارية.

7- ع�سوية مجال�س �إد�رة �ل�سركات �أو �لم�ساهمة 

لدى  مهنية  �أعمال  باأية  قيامه  حال  في  فيها 

هذه �ل�سركات.

با�ستثناء  �أخرى  مهنية  نقابة  ع�سوية   -8

�لجمعيات �لعلمية و�لنقابات �لتي ل تتعار�س 

�أعمالها مع مهنته كخبير محا�سبة مجاز.

9- �أن يكون له �أو لل�سركة �لتي يمثلها �أية م�سلحة

من جماعة غايتها �أحد�ث تاأثير في �أ�سعار فئة 

ما من �أور�ق �ل�سركة �لمالية في �سوق �لبور�سة. 

لم�ساريع  �لقت�سادية  �لجدوى  در��سة  و�سع 

�ل�سركات �لتي يتولى تدقيق ح�ساباتها.

ج- ويحظر عليه ممار�سة مهنة مر�قب ح�سابات

 �سركة معينة في �لحالت �لآتية:

- �إذ� كانت تربطه �أو��سر �لن�سب حتى �لدرجة 

�ل�سركة  �إد�رة  مجل�س  �أع�ساء  باأحد  �لثالثة 

�لمعنية �أو بمديرها �لعام �أو بكبار �لم�ساهمين 

�أكثر من خم�س وع�سرين  فيها �لذين يملكون 

بالمئة من ر�أ�س �لمال.

- �إذ� كان مدينا �أو د�ئنا لل�سركة �لمعنية �أو لأية

ب�سروط  معها  يتعامل  �أو  لها  �سقيقة  �سركة 

تختلف عن �ل�سروط �لمتعامل بها في �أو�ساع 

�أو  �لمدين  بنوعيه  �لدين  ن�ساأ  �إذ�  �إل  مماثلة 

�لتعامل نتيجة �لعمل �لعادي.

- �إذ� كان موظفا �سابقا في �ل�سركة �لمعنية �أو

�أحدى �ل�سركات �لتابعة لها ما لم يم�سي على 

تركه �لعمل �أربع �سنو�ت على �لأقل.

المركـز  لمفهوم  المختلفة  االتجاهات 

القانونـي للخبيـر: 

هناك عدة �تجاهات حول تحديد مفهوم �لمركـز 

�لقانونـي للخبيـر ونرى من �لهمية تو�سيح هذه 

�لتجاهات �لمختلفة، وهي �لتالية:

�لتجاه �لأول: نظرية �لوكالة )�لقانون �لفرن�سي( 

فيقوم  �لخبر�ء،  تعيين  في  ي�سهمون  فالخ�سوم 

وتحقيق  �لخ�سوم  م�سالح  برعاية   �لخبير  

مدعاهم، و�لخ�سوم بعد ذلك يدفعون �لأتعاب، 

وبذلك تن�ساأ ر�بطة قانونية بين �لخ�سوم و�لخبير 

حتى في حالة تعيين �لمحكمة �لخبير.

)�لقانون  �ساهد�  يعد  �لخبير  �لثاني:  �لتجاه 

�إل  حينئذ  �لخبير  وما  و�لنجليزي(  �لروماني 

وهذ�  مثقفون،  �سهود  فالخبر�ء  كفء،  �ساهد 

�أي�سا ما هو مقرر في �لنظام �لإنجليزي.

�أو  �لجزئي  �لتفوي�س  نظرية  �لثالث:  �لتجاه 

لهذ�  طبقا  فالخبير  �لقا�سي  نائب  �لخبير 

يفو�س  حيث  للقا�سي  موؤقتا  نائبا  يعد  �لتجاه 

بجزء من �ل�سلطات �لعامة.

�لتجاه �لر�بع: نظرية �لم�ست�سار �لفني )�لقانون 

�ليطالي( و�لذي يرى �أن �لخبر�ء هم م�ساعدون 

للق�ساة، حيث ينتدب �لخبير في �لدعوى لإي�ساح 

ظروفها ويكمل �لخبرة �ل�سخ�سية للقا�سي �لتي 

توؤهله للف�سل في �لنز�ع، 

�ما في لبنان ُيعتبر �لخبير �لُمعيَّن من �لقا�سي 

�لمحددة  �لمهمة  في  للقا�سي  ممثًل  مهمة  في 

�لو�سول  في  �لدو�ر  ولتكامل   �ليه،  �لموكولة 

�لعملية  �لممار�سة  تفاعل  من  ُبدَّ  ل  �لعد�لة  �لى 

و�لخبير  �لقا�سي  من  كٍل  بين  �لمهام  وتكامل 

للو�سول  و�لمهنية  �لحتر�م  بتبادل  و�لمحامي 

�لى  و�سول  �لمهمة  تنفيذ  �ثناء  �لهدف  �لى 

نتائجها و/�أو �عد�د تقرير �لخبير بنتائج عمله، 

�لى  �لخبير  يتعر�س  �أحيانًا  �نه  هنا،  و�ذكر 

مع  �لمو�سوعي  �لعلمي  �لطعن  بدل  �لت�سهير 

حالة  في  ويمكن  بها،  �لمطعون  �لنقاط  تحديد 

وجود ماأخذ �أو ما يدعو �لى �لطعن على �لخبير 

من  بُدَّ  ال  العدالة  “لتحقيق 
تفاعل الممارسة العملية وتكامل 
القاضي  من  كٍل  بين  المهام 
االحترام  بتبادل  والمحامي  والخبير 

والمهنية”

التحقق  المدقق  الخبير/  “على 
وتنظيم  مسك  قانونية  من 
الدفاتر سواء في حاالت الحراسة او 

اي مهام توكل الى الخبير ”
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هذه �ل�سجلت �أمام �لمحاكم حيث يتم عندها 

�عتبار �ل�سجلت غير قانونية ويترتب على ذلك 

و�لإجحاف  �لعادل  غير  و�لتغريم  �لحق  �سياع 

ب�سبب  �لى ما يرزحون تحته من معاناة  �إ�سافة 

�لظروف �لإقت�سادية �ل�سيئة �لمحلية و�لدولية.

خبراء المحا�ضبة والحرا�ضة الق�ضائية: 

�ن ما نورده في مو�سوع �لحر��سة �لق�سائية من 

�لت�سفية،  �عمال  على  ينطبق  �ن  �ي�سًا  �ساأنه 

و�عمال �لمدير �لموؤقت، وهو ��سا�سي في  نجاح 

�و م�سفيًا  تعيينه حار�سا  عند  �لمحا�سبة  خبير 

ل�سركات �و �رث/ تركة �أو خلف ذلك من مهام 

�لخبرة.

�أن �أعمال �لحر��سة �لق�سائية لل�سركات وللرث 

خبير  �أعمال  �سلب  في  هي  مر�حل  بعدة  تمر 

وخبرته  �لقانوني  �لمحا�سب  �أي  �لمحا�سبة 

�لأملك  وجرد  على: ح�سر  لت�سمل  تمتد  و�لتي 

للرث  �أو  لل�سركة  �لعائدة   و�لموجود�ت 

�لو�جبة  �للتز�مات  وح�سر  �لحر��سة  محل 

�لغير وح�سر حقوق  لدى  �لتي  و�لديون  �ل�سد�د 

ما  �آخر  �إلى  �ل�سركاء  �أو  �لمورث  و�لتز�مات 

خطة  �إعد�د  يتم  ثم  ومن  �لمرحلة،  بهذه  يتعلق 

�لحر��سة و�د�رتها �د�رة �لمدير �لمعتاد �لعارف، 

�ل�ستثمار�ت  �إد�رة  ومنها  �لتنفيذ،  �أعمال  ثم 

�لعائدة  و�لم�ساريع  و�لم�سانع  و�لممتلكات 

بمفاهيم   وثيقًا  �رتباطا  ترتبط  و�لتي  للحر��سة 

وممار�سة �أعمال �لإد�رة و�أ�س�س و�أ�ساليب �لتمويل 

�لمو�زنات  و�إعد�د  و�لعائد  �لتكلفة  وتحليل 

�لنحر�فات  وتحليل  و�لميز�نيات  �لتخطيطية 

ما  �آخر  �إلى  دور�نه  ومعدلت  �لمخزون  و�إد�رة 

بالديون  يتعلق  ما  وكذلك  �لمرحلة،  بهذه  يتعلق 

و�للتز�مات و�إبر�م �تفاقيات وت�سويات �لت�سالح 

من  بذلك  يتعلق  وما  و�لد�ئنين  �لمدينين  مع 

فح�س ح�ساباتهم مع �ل�سركة وتح�سيل �لأثمان 

للورثة  �لمالية  �لتوزيع و�لمر�كز  و�إعد�د جد�ول 

�أو �ل�سركاء بح�سب �لأحو�ل وكل ذلك من �سميم 

خبرة خبير �لمحا�سبه وعمله.

مع هذ� كله فاإن خبير �لمحا�سبة �لمعين حار�سا 

ق�سائيا �و م�سفيا �و مدير� موؤقتا ل يتولى �أعمال 

�لمذكور،  �لتعيين  �ل�سركة محل  تدقيق ح�سابات 

بل يتم ذلك من خلل تعيين �أحد مكاتب �لتدقيق 

ب�سفته  �سو�ء  �لفر�د،  �لمدققين  �و  �لأخرى 

و�ل�سلحية �لمعطاة له وفق قر�ر تعيينه �لمحدد، 

�أو من قبل �لجهة �لق�سائية �لتي عينته. 

باأ�سرع وقت ممكن �لى  �أن ُي�سار  و�أختم بالأمل 

تناغم �لقو�نين وتكاملها فيما بينها خدمة للحق 

و�لعد�لة.

رعاية  الحراسة  يرعى  “الحارس 
خبرًة  عماًل   ، علمًا  الصالح  األب 

وأخالقًا”

ت
اال

مق

الم�ضادر والمراجع:

خبر�ء مهنة  تنظيم   94/364 رقم  قانون   •
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

• قانون �لموجبات و�لعقود �لمو�د من 719 �لى
727 وغيرها من �لمو�د،

�لف�سل �لمدنية  �لمحاكمات  ��سول  قانون   •
�لثامن- �لخبرة �لمو�د 313 �لى 362 وغيرها 

من �لمو�د،

تدقيق  - �سبح  د�وود  ب�سام  �سبح،  د�وود  د.   •
�لجزء   - �لجودة  ومر�قبة  �لمالية  �لبيانات 

�لثالث- د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية - �سادر 

خبر�ء  مهنة  �سقر�-  �بو  و�ئل  �لنقيب   •
 �لمحا�سبة في لبنان - تاريخ، م�سار، �نجاز�ت 

- د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية - �سادر

حالة عملية 
تعيين مدير موؤقت

عيَّن �لق�ساء مديرً� موؤقتًا لتلفزيون لبنان ريثما تتجاوز �ل�سركة �لأزمة،  �أ�سدر قا�سي �لمور �لم�ستعجلة في بيروت، .....، قر�رً� ق�سى:

بتعيين �ل�سيد ..... مدير� موقتا ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة �لمدير �لعام ل«تلفزيون لبنان«، وتعيين �لخبير في �لمحا�سبة �ل�سيد ..... مدير� 

موقتا ب�سلحيات �أع�ساء مجل�س �لد�رة، على �أن تح�سر �أعمالهما بما يلزم لت�سيير �أعمال �ل�سركة، �لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة 

�لمخت�سة، وتكليفهما رفع تقرير �سهري عن �أعمالهما �لى �لمحكمة.

 

�لقر�ر

وجاء في �لقر�ر: »�إن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة في بيروت، بعد �لإطلع على �لأور�ق كافة، ولدى �لتدقيق، تبين �نه بتاريخ 2013/6/22 قدمت �لدولة 

�للبنانية- وز�رة �لإعلم ��ستح�سار� بوجه �سركة تلفزيون لبنان �س.م.ل .

وطلبت تعيين مدير موؤقت لل�سركة �لمدعى عليها �لى حين تعيين مجل�س �إد�رة ورئي�س مجل�س- مدير عام وفقًا للقو�نين �لمرعية �لإجر�ء، وت�سمين 

�لمدعى عليها �لنفقات كافة، على �أن يكون �لقر�ر نافذً� على �لأ�سل«.

�أوًل: في �لإخت�سا�س �لوظيفي

وحيث �ن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يخت�س وفقًا لأحكام �لفقرة �لأولى من �لمادة 579 �أ.م.م باتخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لم�سائل �لمدنية 

و�لتجارية دون �لتعر�س لأ�سل �لحق. وحيث ...، وحيث ...، وحيث ...

ثانيًا: في مو�سوع �لدعوى

وحيث �ن �لفقرة �لولى من �لمادة 579 �أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لمو�د �لمدنية و�لتجارية دون �لتعر�س 

ل�سل �لحق.

وحيث �أن �لمادة 589 �أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ جميع �لتد�بير �لموقتة و�لحتياطية �لتي من �ساأنها حفظ �لحقوق ومنع �ل�سرر 

كو�سع �لختام وجرد �لموجود�ت وفر�س �لحر��سة �لق�سائية وبيع �لمو�ل �لمقابلة للتلف وو�سف �لحالة.

�لعامة  �ل�سروط  تو�فر  �أن يتحقق من  �ل�سركات، على  �و تعيين مدير موقت على  �لق�سائية  �لعجلة فر�س �لحر��سة  بالتالي لقا�سي  وحيث يعود 

لخت�سا�سه وفق ما جرى بيانه �أعله، بال�سافة �لى �سروط �لحر��سة �لق�سائية �لمبينة في قانون �لموجبات و�لعقود.

وحيث �أن �لمدير �لموقت �لذي يعرف �ي�سًا بالمدير �لق�سائي هو �ل�سخ�س �لمكلف بقر�ر ق�سائي �لحلول موؤقتًا مكان �أجهزة �ل�سركة لتولي �سوؤونها، 

�لى حين مرور �لزمة �لد�خلية �لتي عطلت �لعمل �لطبيعي لل�سركة وحتمت تعيينه.

وحيث �أن تعيين مدير من قبل قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يبقى تدبيرً� ��ستثنائيًا، .....

وحيث �أن �لخطر �لمحدق �لذي يوفر بحد ذ�ته �ي�سًا �سرط �لعجلة �لموؤدي �لى فر�س �لحر��سة �لق�سائية ......

وحيث .....، وحيث .....، وحيث .....، وحيث �ن ما تقدم ي�سكل حائًل ��سا�سيًا دون متابعة �ل�سركة �عمالها ب�سورة طبيعية .....، وهو ما ي�سكل �حد 

�ل�سباب �لنموذجية �لتي تحتم عادة تدخل �لق�ساء لتعيين مدير موقت.

وحيث �ن �لو�سع �لمبين �عله من �ساأنه �سل �لعمل �لقانوني لل�سركة، .....، وحيث .....، من �ساأنه تبرير تدخل �لق�ساء لتعيين .....

وحيث .....وحيث.....، وحيث �ن تدخل �لمحكمة في حياة �ل�سركات، ول �سيما عبر كف يد �لد�رة �لقائمة وتعيين �د�رة ق�سائية يبقى تدخل 

��ستثنائيا .....، وحيث ....، وحيث .....

�لى  بال�سافة  محا�سبة  خبير  تكليف  �لمطلوبة  �لعمال  �لى  وبالنظر  عليها،  �لمدعى  �ل�سركة  في  �لعمل  �سير  ح�سن  ل�سمان  يقت�سي  وحيث 

�ع�ساء  �سلحيات  �لخبير  يتولى  حين  في  �لعام،  �لمدير   - �لد�رة  مجل�س  رئي�س  �سلحيات  �لخير  هذ�  يتولى  �ن  على  �لمقترح،  �لمدير 

�لمعين. �لخبير  وبين  بينه  �لتفاق  فيها  يتعذر  �لتي  �لد�رة  مجل�س  �جتماعات  في  مرجحًا  �لرئي�س  �سوت  يكون  �ن  وعلى  �لد�رة،   مجل�س 

وحيث �ن �لد�رة �لموقتة تفر�س بطبيعتها ح�سر �سلحيات �لمدير �لموقت بالعمال �ل�سرورية لت�سيير عمل �ل�سركة �لى حين خروجها من �لزمة، ل 

�سيما �ن تعيين �لمدير �لموقت ل ي�سكل �نتقا�سًا من �سلحية �ل�سركاء )�و مجل�س �لوزر�ء في �لحالة �لر�هنة( �و �لتفافا على �سلحيتهم في �لتعيين، 

بل يعتبر تدبيرً� موقتا لتاأمين ��ستمر�رية �ل�سركة في ظل �لظروف �ل�ستثنائية �لتي تمر بها، 

لذلك، يقرر:

1- تعيين �ل�سيد ..... مديرً� موقتًا لل�سركة

�لمدعى عليها، ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة - �لمدير �لعام، وتعيين �لخبير �لمحا�سب �ل�سيد ..... مديرً� موقتًا ب�سلحيات �ع�ساء مجل�س 

�لد�رة، على �ن يكون لرئي�س مجل�س �لد�رة �ل�سوت �لمرجح عند �لت�سويت و�لختلف في �لمجل�س، وعلى �ن ينظم عندها مح�سر ي�سم �لى 

�لتقرير �ل�سهري �لمبرز للمحكمة، وعلى �ن تنح�سر �عمال �لمديرين �لمذكورين بتلك �للزمة لت�سيير عمل �ل�سركة �لمدعى عليها ب�سورة طبيعية 

للمحافظة عليها، وتاأمين ��ستمر�رية �لعمل فيها �لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة �لمخت�سة، وفق ما جرى تحديده في متن هذ� �لقر�ر.

2- تكليف �لمديرين �لمذكورين ت�سلم �ل�سركة 

�لمدعى عليها من �د�رتها �لحالية و�جر�ء جردة كاملة لموجود�تها و�مو�لها و�لطلع على دفاترها ومحا�سبتها وح�ساباتها �لم�سرفية، وتنظيم 

تقرير دقيق يبين و�سعها �لحالي عند ت�سلمها.

3- تكليف �لمديرين �لمذكورين تنظيم تقرير

�سهري م�سترك عن عملها و�يد�عه في قلم �لمحكمة، على �أن يتم تحديد �تعابهما �سهريًا بناء عليه.

4- رد �سائر �لدلء�ت و�لمطالب �لز�ئدة �و 

�لمخالفة.

5- ت�سمين �لمدعى عليها �لنفقات كافة.

قر�رً� معجل �لتنفيذ نافذً� على �ل�سل �سدر و�فهم علنا في بيروت بتاريخ 2013/7/8«. 
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هذه �ل�سجلت �أمام �لمحاكم حيث يتم عندها 

�عتبار �ل�سجلت غير قانونية ويترتب على ذلك 

و�لإجحاف  �لعادل  غير  و�لتغريم  �لحق  �سياع 

ب�سبب  �لى ما يرزحون تحته من معاناة  �إ�سافة 

�لظروف �لإقت�سادية �ل�سيئة �لمحلية و�لدولية.

خبراء المحا�ضبة والحرا�ضة الق�ضائية: 

�ن ما نورده في مو�سوع �لحر��سة �لق�سائية من 

�لت�سفية،  �عمال  على  ينطبق  �ن  �ي�سًا  �ساأنه 

و�عمال �لمدير �لموؤقت، وهو ��سا�سي في  نجاح 

�و م�سفيًا  تعيينه حار�سا  عند  �لمحا�سبة  خبير 

ل�سركات �و �رث/ تركة �أو خلف ذلك من مهام 

�لخبرة.

�أن �أعمال �لحر��سة �لق�سائية لل�سركات وللرث 

خبير  �أعمال  �سلب  في  هي  مر�حل  بعدة  تمر 

وخبرته  �لقانوني  �لمحا�سب  �أي  �لمحا�سبة 

�لأملك  وجرد  على: ح�سر  لت�سمل  تمتد  و�لتي 

للرث  �أو  لل�سركة  �لعائدة   و�لموجود�ت 

�لو�جبة  �للتز�مات  وح�سر  �لحر��سة  محل 

�لغير وح�سر حقوق  لدى  �لتي  و�لديون  �ل�سد�د 

ما  �آخر  �إلى  �ل�سركاء  �أو  �لمورث  و�لتز�مات 

خطة  �إعد�د  يتم  ثم  ومن  �لمرحلة،  بهذه  يتعلق 

�لحر��سة و�د�رتها �د�رة �لمدير �لمعتاد �لعارف، 

�ل�ستثمار�ت  �إد�رة  ومنها  �لتنفيذ،  �أعمال  ثم 

�لعائدة  و�لم�ساريع  و�لم�سانع  و�لممتلكات 

بمفاهيم   وثيقًا  �رتباطا  ترتبط  و�لتي  للحر��سة 

وممار�سة �أعمال �لإد�رة و�أ�س�س و�أ�ساليب �لتمويل 

�لمو�زنات  و�إعد�د  و�لعائد  �لتكلفة  وتحليل 

�لنحر�فات  وتحليل  و�لميز�نيات  �لتخطيطية 

ما  �آخر  �إلى  دور�نه  ومعدلت  �لمخزون  و�إد�رة 

بالديون  يتعلق  ما  وكذلك  �لمرحلة،  بهذه  يتعلق 

و�للتز�مات و�إبر�م �تفاقيات وت�سويات �لت�سالح 

من  بذلك  يتعلق  وما  و�لد�ئنين  �لمدينين  مع 

فح�س ح�ساباتهم مع �ل�سركة وتح�سيل �لأثمان 

للورثة  �لمالية  �لتوزيع و�لمر�كز  و�إعد�د جد�ول 

�أو �ل�سركاء بح�سب �لأحو�ل وكل ذلك من �سميم 

خبرة خبير �لمحا�سبه وعمله.

مع هذ� كله فاإن خبير �لمحا�سبة �لمعين حار�سا 

ق�سائيا �و م�سفيا �و مدير� موؤقتا ل يتولى �أعمال 

�لمذكور،  �لتعيين  �ل�سركة محل  تدقيق ح�سابات 

بل يتم ذلك من خلل تعيين �أحد مكاتب �لتدقيق 

ب�سفته  �سو�ء  �لفر�د،  �لمدققين  �و  �لأخرى 

و�ل�سلحية �لمعطاة له وفق قر�ر تعيينه �لمحدد، 

�أو من قبل �لجهة �لق�سائية �لتي عينته. 

باأ�سرع وقت ممكن �لى  �أن ُي�سار  و�أختم بالأمل 

تناغم �لقو�نين وتكاملها فيما بينها خدمة للحق 

و�لعد�لة.

رعاية  الحراسة  يرعى  “الحارس 
خبرًة  عماًل   ، علمًا  الصالح  األب 

وأخالقًا”

ت
اال

مق

الم�ضادر والمراجع:

خبر�ء مهنة  تنظيم   94/364 رقم  قانون   •
�لمحا�سبة �لمجازين في لبنان، 

• قانون �لموجبات و�لعقود �لمو�د من 719 �لى
727 وغيرها من �لمو�د،

�لف�سل �لمدنية  �لمحاكمات  ��سول  قانون   •
�لثامن- �لخبرة �لمو�د 313 �لى 362 وغيرها 

من �لمو�د،

تدقيق  - �سبح  د�وود  ب�سام  �سبح،  د�وود  د.   •
�لجزء   - �لجودة  ومر�قبة  �لمالية  �لبيانات 

�لثالث- د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية - �سادر 

خبر�ء  مهنة  �سقر�-  �بو  و�ئل  �لنقيب   •
 �لمحا�سبة في لبنان - تاريخ، م�سار، �نجاز�ت 

- د�ر �لمن�سور�ت �لحقوقية - �سادر

حالة عملية 
تعيين مدير موؤقت

عيَّن �لق�ساء مديرً� موؤقتًا لتلفزيون لبنان ريثما تتجاوز �ل�سركة �لأزمة،  �أ�سدر قا�سي �لمور �لم�ستعجلة في بيروت، .....، قر�رً� ق�سى:

بتعيين �ل�سيد ..... مدير� موقتا ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة �لمدير �لعام ل«تلفزيون لبنان«، وتعيين �لخبير في �لمحا�سبة �ل�سيد ..... مدير� 

موقتا ب�سلحيات �أع�ساء مجل�س �لد�رة، على �أن تح�سر �أعمالهما بما يلزم لت�سيير �أعمال �ل�سركة، �لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة 

�لمخت�سة، وتكليفهما رفع تقرير �سهري عن �أعمالهما �لى �لمحكمة.

 

�لقر�ر

وجاء في �لقر�ر: »�إن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة في بيروت، بعد �لإطلع على �لأور�ق كافة، ولدى �لتدقيق، تبين �نه بتاريخ 2013/6/22 قدمت �لدولة 

�للبنانية- وز�رة �لإعلم ��ستح�سار� بوجه �سركة تلفزيون لبنان �س.م.ل .

وطلبت تعيين مدير موؤقت لل�سركة �لمدعى عليها �لى حين تعيين مجل�س �إد�رة ورئي�س مجل�س- مدير عام وفقًا للقو�نين �لمرعية �لإجر�ء، وت�سمين 

�لمدعى عليها �لنفقات كافة، على �أن يكون �لقر�ر نافذً� على �لأ�سل«.

�أوًل: في �لإخت�سا�س �لوظيفي

وحيث �ن قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يخت�س وفقًا لأحكام �لفقرة �لأولى من �لمادة 579 �أ.م.م باتخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لم�سائل �لمدنية 

و�لتجارية دون �لتعر�س لأ�سل �لحق. وحيث ...، وحيث ...، وحيث ...

ثانيًا: في مو�سوع �لدعوى

وحيث �ن �لفقرة �لولى من �لمادة 579 �أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ �لتد�بير �لم�ستعجلة في �لمو�د �لمدنية و�لتجارية دون �لتعر�س 

ل�سل �لحق.

وحيث �أن �لمادة 589 �أ.م.م تجيز لقا�سي �لمور �لم�ستعجلة �تخاذ جميع �لتد�بير �لموقتة و�لحتياطية �لتي من �ساأنها حفظ �لحقوق ومنع �ل�سرر 

كو�سع �لختام وجرد �لموجود�ت وفر�س �لحر��سة �لق�سائية وبيع �لمو�ل �لمقابلة للتلف وو�سف �لحالة.

�لعامة  �ل�سروط  تو�فر  �أن يتحقق من  �ل�سركات، على  �و تعيين مدير موقت على  �لق�سائية  �لعجلة فر�س �لحر��سة  بالتالي لقا�سي  وحيث يعود 

لخت�سا�سه وفق ما جرى بيانه �أعله، بال�سافة �لى �سروط �لحر��سة �لق�سائية �لمبينة في قانون �لموجبات و�لعقود.

وحيث �أن �لمدير �لموقت �لذي يعرف �ي�سًا بالمدير �لق�سائي هو �ل�سخ�س �لمكلف بقر�ر ق�سائي �لحلول موؤقتًا مكان �أجهزة �ل�سركة لتولي �سوؤونها، 

�لى حين مرور �لزمة �لد�خلية �لتي عطلت �لعمل �لطبيعي لل�سركة وحتمت تعيينه.

وحيث �أن تعيين مدير من قبل قا�سي �لأمور �لم�ستعجلة يبقى تدبيرً� ��ستثنائيًا، .....

وحيث �أن �لخطر �لمحدق �لذي يوفر بحد ذ�ته �ي�سًا �سرط �لعجلة �لموؤدي �لى فر�س �لحر��سة �لق�سائية ......

وحيث .....، وحيث .....، وحيث .....، وحيث �ن ما تقدم ي�سكل حائًل ��سا�سيًا دون متابعة �ل�سركة �عمالها ب�سورة طبيعية .....، وهو ما ي�سكل �حد 

�ل�سباب �لنموذجية �لتي تحتم عادة تدخل �لق�ساء لتعيين مدير موقت.

وحيث �ن �لو�سع �لمبين �عله من �ساأنه �سل �لعمل �لقانوني لل�سركة، .....، وحيث .....، من �ساأنه تبرير تدخل �لق�ساء لتعيين .....

وحيث .....وحيث.....، وحيث �ن تدخل �لمحكمة في حياة �ل�سركات، ول �سيما عبر كف يد �لد�رة �لقائمة وتعيين �د�رة ق�سائية يبقى تدخل 

��ستثنائيا .....، وحيث ....، وحيث .....

�لى  بال�سافة  محا�سبة  خبير  تكليف  �لمطلوبة  �لعمال  �لى  وبالنظر  عليها،  �لمدعى  �ل�سركة  في  �لعمل  �سير  ح�سن  ل�سمان  يقت�سي  وحيث 

�ع�ساء  �سلحيات  �لخبير  يتولى  حين  في  �لعام،  �لمدير   - �لد�رة  مجل�س  رئي�س  �سلحيات  �لخير  هذ�  يتولى  �ن  على  �لمقترح،  �لمدير 

�لمعين. �لخبير  وبين  بينه  �لتفاق  فيها  يتعذر  �لتي  �لد�رة  مجل�س  �جتماعات  في  مرجحًا  �لرئي�س  �سوت  يكون  �ن  وعلى  �لد�رة،   مجل�س 

وحيث �ن �لد�رة �لموقتة تفر�س بطبيعتها ح�سر �سلحيات �لمدير �لموقت بالعمال �ل�سرورية لت�سيير عمل �ل�سركة �لى حين خروجها من �لزمة، ل 

�سيما �ن تعيين �لمدير �لموقت ل ي�سكل �نتقا�سًا من �سلحية �ل�سركاء )�و مجل�س �لوزر�ء في �لحالة �لر�هنة( �و �لتفافا على �سلحيتهم في �لتعيين، 

بل يعتبر تدبيرً� موقتا لتاأمين ��ستمر�رية �ل�سركة في ظل �لظروف �ل�ستثنائية �لتي تمر بها، 

لذلك، يقرر:

1- تعيين �ل�سيد ..... مديرً� موقتًا لل�سركة

�لمدعى عليها، ب�سلحيات رئي�س مجل�س �لد�رة - �لمدير �لعام، وتعيين �لخبير �لمحا�سب �ل�سيد ..... مديرً� موقتًا ب�سلحيات �ع�ساء مجل�س 

�لد�رة، على �ن يكون لرئي�س مجل�س �لد�رة �ل�سوت �لمرجح عند �لت�سويت و�لختلف في �لمجل�س، وعلى �ن ينظم عندها مح�سر ي�سم �لى 

�لتقرير �ل�سهري �لمبرز للمحكمة، وعلى �ن تنح�سر �عمال �لمديرين �لمذكورين بتلك �للزمة لت�سيير عمل �ل�سركة �لمدعى عليها ب�سورة طبيعية 

للمحافظة عليها، وتاأمين ��ستمر�رية �لعمل فيها �لى حين تعيين �لد�رة من قبل �ل�سلطة �لمخت�سة، وفق ما جرى تحديده في متن هذ� �لقر�ر.

2- تكليف �لمديرين �لمذكورين ت�سلم �ل�سركة 

�لمدعى عليها من �د�رتها �لحالية و�جر�ء جردة كاملة لموجود�تها و�مو�لها و�لطلع على دفاترها ومحا�سبتها وح�ساباتها �لم�سرفية، وتنظيم 

تقرير دقيق يبين و�سعها �لحالي عند ت�سلمها.

3- تكليف �لمديرين �لمذكورين تنظيم تقرير

�سهري م�سترك عن عملها و�يد�عه في قلم �لمحكمة، على �أن يتم تحديد �تعابهما �سهريًا بناء عليه.

4- رد �سائر �لدلء�ت و�لمطالب �لز�ئدة �و 

�لمخالفة.

5- ت�سمين �لمدعى عليها �لنفقات كافة.

قر�رً� معجل �لتنفيذ نافذً� على �ل�سل �سدر و�فهم علنا في بيروت بتاريخ 2013/7/8«. 




