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الخبرة المحاسبية في حاالت 
التصفية واإلفالس القضائية*

األستاذ حبيب حاتم
خبير محاسبة مجاز وأمين سر سابق 

في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

�أ�سا�سي في  �لمحا�سبية هي م�ستند  �لخبرة  �إن   

�ل�سباح  هذ�  مزهر  �لرئي�س  قال  وكما  �لنز�ع، 

�لعدل”،  لتحقيق  نور  �لمحا�سبية  “�لخبرة 
يتوجب  عليه  تقع  �لتي  للم�سوؤولية  ون�سبة  لذلك 

و�لكفاءة  بالعلم  يتمتع  �أن  �لمحا�سبة  على خبير 

و�لإ�ستقللية �لكاملة و�لتجرد و�لحياد كونه في 

�لو��سعة  �لثقافة  �أن  تن�سى  ول  �لق�ساء،  خدمة 

�لمهني  �لعلم  �لى  بالإ�سافة  �لمحا�سبة  لخبير 

�لمحا�سبية  �لخبرة  �أن  تثبت  لديه  �لمحا�سبي 

�لقانونية  �لثقافة  حدود  وعلى  تقارب  على  هي 

في  يرى  �لبع�س  �أن  حتى  �لإد�ري.  و�لعلم 

تعطي  للق�ساء  مكبرة  عد�سة  �لمحا�سبة  خبير 

للم�ستند�ت  محا�سبية  ومرجعية  و��سحة  �سورة 

ت�ساهم  �لقانونية  لل�سلطة  �لمطروحة  و�لأور�ق 

في �إنارة �لتحقيق للقر�ر �لعادل. 

�لمطلوب  �لعمل  �لخبير  يحقق  �أن  �أجل  ومن 

وو��سحة  محددة  �لمهمة  تكون  �ن  يجب  منه، 

وفي  �سخ�سيًا  بتنفيذها  يقوم  �أن  �لخبير  وعلى 

حال كان ل بد له �أن ي�ستعين بعاملين لديه فقد 

�لمحكمة،  مو�فقة  �أخذ  �سرط  �لقانون  �أجازها 

تحت  هوؤلء  عمل  يتم  �ن  يجب  �إنما  �لمحكم  �أو 

عاملين  �لخبير  وم�سوؤولية  ومر�قبة  �إ�سر�ف 

�سمن حدود �لمهمة �لو��سحة �لموكولة. 

كليًا  تختلف  �لمحا�سبة  خبير  مهمة  �أن  وحيث 

عن كافة �لخبر�ت �لفنية لجهة �لمدة �لمتوجبة 

�أو  لأ�سهر  �أحيانًا  تمتد  كونها  للتنفيذ،  عادة 

�إطلع  �لخبير  على  يتوجب  لذلك  ل�سنو�ت، 

في  و�لتقدم  �لتطور  مر�حل  كافة  على  �لقا�سي 

تنفيذ �لمهمة وفي حال �ل�سرورة �لطلب تمديد 

وقوعات  على  بناًء  �لقر�ر  في  �لمحددة  �لمهلة 

تمتد في �لزمان.

تقريرً�  �لخبير  ينظم  مر�جعاته  �إنتهاء  عند 

مف�سًل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها 

دون �إهمال �لإجابة على كافة �لنقاط �لمطلوبة 

�لوجهة  �لى  �لتطرق  ودون  �لمهمة  في  منه 

�لقانونية �أو �إبد�ء ر�أي قانوني علمًا بان للمحكمة 

تو�سيح  �أو  لإكمال  تدعوه  �أن  وقت  �أي  في  �لحق 

�لمعلومات �لناق�سة �أو �لإ�سافية �لمطلوبة. 

م�ساعد  هو  �لمحا�سبة  خبير  �ن  هنا  ون�سير 

  Auxiliaire de Justice لل�سلطة �لق�سائية

وبالتالي تقريره �إ�ستن�سابي وغير ملزم للق�ساء. 

ونذكر هنا �أن بع�س �هل �لقانون ي�سفون خبير 

 Collaborateur.ق�سائي بمعاون  �لمحا�سبة 

. de Justice

في  �ل�سباح  هذ�  ورد  ما  �لى  ن�سير  �أن  بد  ول 

�نه  لجهة  و�لزملء  �لق�ساة  ح�سر�ت  مد�خلة 

يتوجب على خبير �لمحا�سبة �لإمتناع عن تنفيذ 

�و  عائلي  �إرتباط  �أي  هنالك  كان  �إذ�  �لمهمة 

�أو معنوي باأي من �أطر�ف �لنز�ع. ونوؤكد  مادي 

�لمهمة  رف�س  �لخبير  على  �أن 

هذه  من  �أي  تو�جدت  �إذ� 

�لق�ساء  بها  يعلم  ولم  �لوقائع 

�أو �لمتنازعون.

حالت  في  يتعلق  فيما  �أما 

على  و�لإفل�س،  �لت�سفية 

�لمكلف  �لمحا�سبة  خبير 

�و  �لر�سائي  �لم�سفي  من 

�لإفل�س  محكمة  �أو  �لق�سائي 

�لو�سعيات  على  �لإطلع  �أوًل 

و�ل�سابقة  �لحالية  �لمالية 

مو�سوع  �ل�سركة  �أو  للموؤ�س�سة 

�إجر�ء  ثم  ومن  �لمر�جعة 

و�لخ�سوم  بالأ�سول  جردة 

�ل�سجلت  ومر�جعة  وتقييمها 

و�لم�ستند�ت  �لمحا�سبية 

عليه  كما  �لأ�سول  ح�سب  مم�سوكة  �أنها  للتاأكد 

�لحالية  �لمالية  �لو�سعيات  في  �لنظر  يعيد  �أن 

�سادقة  �سورة  تعطي  �أنها  للتاأكد  و�ل�سابقة 

�أن هذه  وفورية للبنود �لو�ردة فيها، كما �لتاأكد 

وما  لل�سركة  ما  لكافة  تقييمًا  ت�سمل  �لبيانات 

عليها. وفي حال وجود مفو�س مر�قبة، �لإطلع 

على تقريره ومر��سلته للإد�رة كما على �لخبير 

تحديد �ل�سرر في حال وجوده دون �لتطرق �إلى 

�لم�سوؤوليات �لقانونية �إنما نقل �لوقائع وو�سفها 

كانت  �إذ�  و�إظهار  للمعايير  مطابقتها  وتحديد 

�لإفل�س  حالت  في  �لموجبات  تغطي  �لأ�سول 

و�لت�سفية. 

ثقافة  للخبير  يكون  �أن  بد  ل  �أنه  هنا  ونكرر 

قانونية وعلمية Droit et Science  ت�سمح له 

�إذ� كان  بقر�ءة �لأعمال �لإقت�سادية و�لتجارية 

�لحالة  هذه  وفي  �لمحددة  �لمهمة  �سمن  ذلك 

�لمالية  �لنتائج  لإ�ستخر�ج  �لمعطيات  تحليل 

لهذه �لأعمال مما يوؤكد هنا �أن خبير �لمحا�سبة 

معاون  �أي�سًا  �إنما  قانوني  م�ساعد  فقط  لي�س 

مرحلي للخدمة �لعامة. 

�لذي  تقريره  �لخبير  ينظم  �لإفل�س  حال  في 

مطابقتها  �إلى  وي�سير  �لمالية  �لو�سعيات  يفّند 

يحدد  �لحالة  هذه  وفي  له،  مخالفتها  �أو  للو�قع 

�لتعديلت �لو�جبة. وعلى �سوء تقريره �ل�سامل 

�لمرفوع �إلى وكيل �لتفلي�سة و�لقا�سي �لم�سرف، 

تق�سيري  �أو  عادي  �لإفل�س  و�سف  �إلى  ي�سار 

م�سوؤولية  �أخرى  مرة  يثبت  وهذ�  �إحتياطي.  �أو 

�لقر�ر  ُيبنى عليه  �لذي  �لفني  �لخبير في عمله 

�لعادل.

تنفيذ  في  م�سوؤولية  للخبير  تكون  ما  وبقدر 

�لمهمة �سمن �لحدود �لمحددة وطبقًا للقو�نين 

�لم�سوؤولية  يتحمل  ما  وبقدر  �لدولية  و�لمعايير 

�لقانونية في حال �لخطاأ �لفادح �أو �لتق�سير.

�لمجل�س  �أمام  م�سوؤول  �لمحا�سبي  �لخبير  �إن 

حال  في  �لتفلي�سة  ووكلء  للخبر�ء  �لتاأديبي 

�أن  يمكن  �لج�سيم  �لخطاأ  لحال  عمله  تعر�س 

�أي�سًا  يتعر�س  وقد  �لجدول  من  لل�سطب  يوؤدي 

للملحقة �لق�سائية �لمدنية و�لجز�ئية. 

وفي �لخل�سة يتبين �ن خبير �لمحا�سبة هو من 

جمع �لعلم و�لثقافة و�لخبرة في خدمة �لق�ساء 

تحقيق  في  �لق�سائية  �ل�سلطة  بجانب  وم�ساهم 

�لعد�لة. 

�للزمة  �لمعلومات  وتح�سير  لإد�رة  �أ�سا�سي  تمثل عن�سر  فهي  �لكبرى  �أهميتها  لها  �لق�سائية  و�لإفل�س  �لت�سفية  في حالت  �لمحا�سبية  �لخبرة  �إن 

لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير منتدب من �ل�سلطة �لق�سائية �أو �لمحكم في مهمة فنية محددة للإطلع 

ومر�جعة �لو�سعيات �لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة. ينظم على �سوءها  تقرير مف�سل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها ورغم كونها غير ملزمة 

فهي تنقل �سورة كاملة للعمل �لذي قام به مع ر�أي بالوقائع �لتي جمعها من خلل مر�جعته. وي�سمل تقريره �لإجابة على �لم�سائل �لفنية �لمطلوبة �ليه 

بحثها لإظهار �لحقيقة. و�إذ� كان �لر�أي و��سحًا مقنعًا فاإن من �ساأنه �أن ي�ساعد �لمحكمة �أو �لم�سفي في �إتخاذ �لقر�ر �لقانوني و�لعادل.

email: habib@becahatem.com محاضرة خالل منتدى الخبرة المحاسبية في القضاء والتحكيم 25 و26 شباط 2016 
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الخبرة المحاسبية في حاالت 
التصفية واإلفالس القضائية*

األستاذ حبيب حاتم
خبير محاسبة مجاز وأمين سر سابق 

في نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان

�أ�سا�سي في  �لمحا�سبية هي م�ستند  �لخبرة  �إن   

�ل�سباح  هذ�  مزهر  �لرئي�س  قال  وكما  �لنز�ع، 

�لعدل”،  لتحقيق  نور  �لمحا�سبية  “�لخبرة 
يتوجب  عليه  تقع  �لتي  للم�سوؤولية  ون�سبة  لذلك 

و�لكفاءة  بالعلم  يتمتع  �أن  �لمحا�سبة  على خبير 

و�لإ�ستقللية �لكاملة و�لتجرد و�لحياد كونه في 

�لو��سعة  �لثقافة  �أن  تن�سى  ول  �لق�ساء،  خدمة 

�لمهني  �لعلم  �لى  بالإ�سافة  �لمحا�سبة  لخبير 

�لمحا�سبية  �لخبرة  �أن  تثبت  لديه  �لمحا�سبي 

�لقانونية  �لثقافة  حدود  وعلى  تقارب  على  هي 

في  يرى  �لبع�س  �أن  حتى  �لإد�ري.  و�لعلم 

تعطي  للق�ساء  مكبرة  عد�سة  �لمحا�سبة  خبير 

للم�ستند�ت  محا�سبية  ومرجعية  و��سحة  �سورة 

ت�ساهم  �لقانونية  لل�سلطة  �لمطروحة  و�لأور�ق 

في �إنارة �لتحقيق للقر�ر �لعادل. 

�لمطلوب  �لعمل  �لخبير  يحقق  �أن  �أجل  ومن 

وو��سحة  محددة  �لمهمة  تكون  �ن  يجب  منه، 

وفي  �سخ�سيًا  بتنفيذها  يقوم  �أن  �لخبير  وعلى 

حال كان ل بد له �أن ي�ستعين بعاملين لديه فقد 

�لمحكمة،  مو�فقة  �أخذ  �سرط  �لقانون  �أجازها 

تحت  هوؤلء  عمل  يتم  �ن  يجب  �إنما  �لمحكم  �أو 

عاملين  �لخبير  وم�سوؤولية  ومر�قبة  �إ�سر�ف 

�سمن حدود �لمهمة �لو��سحة �لموكولة. 

كليًا  تختلف  �لمحا�سبة  خبير  مهمة  �أن  وحيث 

عن كافة �لخبر�ت �لفنية لجهة �لمدة �لمتوجبة 

�أو  لأ�سهر  �أحيانًا  تمتد  كونها  للتنفيذ،  عادة 

�إطلع  �لخبير  على  يتوجب  لذلك  ل�سنو�ت، 

في  و�لتقدم  �لتطور  مر�حل  كافة  على  �لقا�سي 

تنفيذ �لمهمة وفي حال �ل�سرورة �لطلب تمديد 

وقوعات  على  بناًء  �لقر�ر  في  �لمحددة  �لمهلة 

تمتد في �لزمان.

تقريرً�  �لخبير  ينظم  مر�جعاته  �إنتهاء  عند 

مف�سًل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها 

دون �إهمال �لإجابة على كافة �لنقاط �لمطلوبة 

�لوجهة  �لى  �لتطرق  ودون  �لمهمة  في  منه 

�لقانونية �أو �إبد�ء ر�أي قانوني علمًا بان للمحكمة 

تو�سيح  �أو  لإكمال  تدعوه  �أن  وقت  �أي  في  �لحق 

�لمعلومات �لناق�سة �أو �لإ�سافية �لمطلوبة. 

م�ساعد  هو  �لمحا�سبة  خبير  �ن  هنا  ون�سير 

  Auxiliaire de Justice لل�سلطة �لق�سائية

وبالتالي تقريره �إ�ستن�سابي وغير ملزم للق�ساء. 

ونذكر هنا �أن بع�س �هل �لقانون ي�سفون خبير 

 Collaborateur.ق�سائي بمعاون  �لمحا�سبة 

. de Justice

في  �ل�سباح  هذ�  ورد  ما  �لى  ن�سير  �أن  بد  ول 

�نه  لجهة  و�لزملء  �لق�ساة  ح�سر�ت  مد�خلة 

يتوجب على خبير �لمحا�سبة �لإمتناع عن تنفيذ 

�و  عائلي  �إرتباط  �أي  هنالك  كان  �إذ�  �لمهمة 

�أو معنوي باأي من �أطر�ف �لنز�ع. ونوؤكد  مادي 

�لمهمة  رف�س  �لخبير  على  �أن 

هذه  من  �أي  تو�جدت  �إذ� 

�لق�ساء  بها  يعلم  ولم  �لوقائع 

�أو �لمتنازعون.

حالت  في  يتعلق  فيما  �أما 

على  و�لإفل�س،  �لت�سفية 

�لمكلف  �لمحا�سبة  خبير 

�و  �لر�سائي  �لم�سفي  من 

�لإفل�س  محكمة  �أو  �لق�سائي 

�لو�سعيات  على  �لإطلع  �أوًل 

و�ل�سابقة  �لحالية  �لمالية 

مو�سوع  �ل�سركة  �أو  للموؤ�س�سة 

�إجر�ء  ثم  ومن  �لمر�جعة 

و�لخ�سوم  بالأ�سول  جردة 

�ل�سجلت  ومر�جعة  وتقييمها 

و�لم�ستند�ت  �لمحا�سبية 

عليه  كما  �لأ�سول  ح�سب  مم�سوكة  �أنها  للتاأكد 

�لحالية  �لمالية  �لو�سعيات  في  �لنظر  يعيد  �أن 

�سادقة  �سورة  تعطي  �أنها  للتاأكد  و�ل�سابقة 

�أن هذه  وفورية للبنود �لو�ردة فيها، كما �لتاأكد 

وما  لل�سركة  ما  لكافة  تقييمًا  ت�سمل  �لبيانات 

عليها. وفي حال وجود مفو�س مر�قبة، �لإطلع 

على تقريره ومر��سلته للإد�رة كما على �لخبير 

تحديد �ل�سرر في حال وجوده دون �لتطرق �إلى 

�لم�سوؤوليات �لقانونية �إنما نقل �لوقائع وو�سفها 

كانت  �إذ�  و�إظهار  للمعايير  مطابقتها  وتحديد 

�لإفل�س  حالت  في  �لموجبات  تغطي  �لأ�سول 

و�لت�سفية. 

ثقافة  للخبير  يكون  �أن  بد  ل  �أنه  هنا  ونكرر 

قانونية وعلمية Droit et Science  ت�سمح له 

�إذ� كان  بقر�ءة �لأعمال �لإقت�سادية و�لتجارية 

�لحالة  هذه  وفي  �لمحددة  �لمهمة  �سمن  ذلك 

�لمالية  �لنتائج  لإ�ستخر�ج  �لمعطيات  تحليل 

لهذه �لأعمال مما يوؤكد هنا �أن خبير �لمحا�سبة 

معاون  �أي�سًا  �إنما  قانوني  م�ساعد  فقط  لي�س 

مرحلي للخدمة �لعامة. 

�لذي  تقريره  �لخبير  ينظم  �لإفل�س  حال  في 

مطابقتها  �إلى  وي�سير  �لمالية  �لو�سعيات  يفّند 

يحدد  �لحالة  هذه  وفي  له،  مخالفتها  �أو  للو�قع 

�لتعديلت �لو�جبة. وعلى �سوء تقريره �ل�سامل 

�لمرفوع �إلى وكيل �لتفلي�سة و�لقا�سي �لم�سرف، 

تق�سيري  �أو  عادي  �لإفل�س  و�سف  �إلى  ي�سار 

م�سوؤولية  �أخرى  مرة  يثبت  وهذ�  �إحتياطي.  �أو 

�لقر�ر  ُيبنى عليه  �لذي  �لفني  �لخبير في عمله 

�لعادل.

تنفيذ  في  م�سوؤولية  للخبير  تكون  ما  وبقدر 

�لمهمة �سمن �لحدود �لمحددة وطبقًا للقو�نين 

�لم�سوؤولية  يتحمل  ما  وبقدر  �لدولية  و�لمعايير 

�لقانونية في حال �لخطاأ �لفادح �أو �لتق�سير.

�لمجل�س  �أمام  م�سوؤول  �لمحا�سبي  �لخبير  �إن 

حال  في  �لتفلي�سة  ووكلء  للخبر�ء  �لتاأديبي 

�أن  يمكن  �لج�سيم  �لخطاأ  لحال  عمله  تعر�س 

�أي�سًا  يتعر�س  وقد  �لجدول  من  لل�سطب  يوؤدي 

للملحقة �لق�سائية �لمدنية و�لجز�ئية. 

وفي �لخل�سة يتبين �ن خبير �لمحا�سبة هو من 

جمع �لعلم و�لثقافة و�لخبرة في خدمة �لق�ساء 

تحقيق  في  �لق�سائية  �ل�سلطة  بجانب  وم�ساهم 

�لعد�لة. 

�للزمة  �لمعلومات  وتح�سير  لإد�رة  �أ�سا�سي  تمثل عن�سر  فهي  �لكبرى  �أهميتها  لها  �لق�سائية  و�لإفل�س  �لت�سفية  في حالت  �لمحا�سبية  �لخبرة  �إن 

لإتخاذ �لم�سوؤولين في �لق�ساء و�لتحكيم �لقر�ر �لمنا�سب و�لمبني كون �لخبير منتدب من �ل�سلطة �لق�سائية �أو �لمحكم في مهمة فنية محددة للإطلع 

ومر�جعة �لو�سعيات �لو�قعية و�لم�ستند�ت �لمبرزة. ينظم على �سوءها  تقرير مف�سل يبين فيه �لوقائع و�لأعمال �لتي قام بها ورغم كونها غير ملزمة 

فهي تنقل �سورة كاملة للعمل �لذي قام به مع ر�أي بالوقائع �لتي جمعها من خلل مر�جعته. وي�سمل تقريره �لإجابة على �لم�سائل �لفنية �لمطلوبة �ليه 

بحثها لإظهار �لحقيقة. و�إذ� كان �لر�أي و��سحًا مقنعًا فاإن من �ساأنه �أن ي�ساعد �لمحكمة �أو �لم�سفي في �إتخاذ �لقر�ر �لقانوني و�لعادل.
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