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   مقدمة:   

خ الدعابم الحقٌقٌة قتصادي وترسٌفً إرساء البناء اال بدور أساسً المقاوالتتقوم      

فً كل وقت وحٌن نتٌجة األمراض جتماعً، إال أن شبح اإلفالس قد ٌهددها لالستقرار اال

قتصادٌة المختلفة التً تطال حتى الشركات و المقاوالت العمالقة فً الدول المتقدمة، اال

الشًء الذي دفع بالمشرع المغربً كغٌره من التشرٌعات المقارنة إلى تعزٌز ترسانته 

ستثمار الداخلً فً مٌدان األعمال بغٌة تعزٌز اال القانونٌة فً شتى المجاالت خاصة

 الخارجً على حد سواء.و

وفً هذا الصدد بادر المشرع إلى إصدار مدونة التجارة     
1
، إضافة ;<<6فً فاتح غشت  

2:<.8:إلى القانون رقم 
 الوطنً االقتصاد بهدف تنمٌة المحدث بموجبه المحاكم التجارٌة، 

 .الخارجً على الخصوصاالستثمار الداخلً و تشجٌعو

تعانً من  كبٌرا للمقاوالت التً اهتماما التجارة مدونةوقد أولى المشرع خالل      

وذلك بتنصٌصه فً الكتاب الخامس على مساطر  صعوبات اقتصادٌة كانت أو اجتماعٌة،

عوض نظام  التجارة مدونةعد من المستجدات التً جاءت بها صعوبات المقاولة التً ت

تهدف إلى إنقاد  ، هذه المساطر68<6لذي كان معموال به فً مدونة التجارة لسنة اإلفالس ا

ستغاللها و الحفاظ على مناصب الشغل، لكن رغم المقاولة وضمان استمرارٌة نشاطها أو ا

على أرض الواقع أبانت على قصورها ولم تأتً بأكلها فٌما  مقتضٌاتهاذلك فإن تطبٌق 

3>8.6>بالمشرع المغربً إلى إصدار القانون رقم  ٌخص إنقاد المقاولة، مما أدى
المتعلق  

 بنسخ وتعوٌض الكتاب الخامس من مدونة التجارة الخاص بمساطر صعوبات المقاولة.

وعلٌه ونظرا للطبٌعة الخاصة لقضاٌا صعوبات المقاولة والتً ترتبط بمصالح فردٌة    

العادٌة تتمثل أساسا فً إنقاد وجماعٌة مختلفة وتمٌزها بخصابص متنوعة عن القضاٌا 

على جمٌع المصالح المرتبطة بها، فإنه من  ومن ثم الحفاظ ،ولة كوحدة اقتصادٌةالمقا

المنطقً أن تهٌمن الصبغة القضابٌة على هذه المساطر من بداٌتها إلى نهاٌتها، الشًء الذي 

ختصاصات القضاء وجعله ال لقانون الجدٌد إذ عمل على توسٌع اخالل امن قام به المشرع 

                                                           
بتنفٌذ القانون رقم  ;<<6أكتوبر  8الموافق ل>696جمادى األولى  <6 الصادرة بتارٌخ 8=.;<.6شرٌف رقم  ظهٌرـ  1

 .>=76ص  ><<6أكتوبر  8المؤرخ فً  =696المتعلق بمدونة التجارة  المنشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد  :<.:6
 8:.:<بتنفٌذ القانون  ><<6راٌر فب 76الموافق ل >696شوال  9 بتارٌخ ، صادر=;.><.6ـ ظهٌر شرٌف رقم  2

 .6699ـ6696ص ><<6ماي  :6بتارٌخ  7=99القاضً بإحداث المحاكم التجارٌة، منشور بالجرٌدة الرسمٌة عدد 
بنسخ  >8.6>بتنفٌذ القانون =716أبرٌل  <6الموافق ل <698شعبان  7صادر فً  ;7.=6.6ـ ظهٌر شرٌف رقم  3

المتعلق بمدونة التجارة، فٌما ٌخص مساطر معالجة صعوبات المقاولة،  :<.:6وتعوٌض الكتاب الخامس من القانون 

 .:789، ص=716أبرٌل  78بتارٌخ  >;;;الجرٌدة الرسمٌة عدد 
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ٌقتصر على وظٌفته التقلٌدٌة المتمثلة فً البت فً النزاعات بٌن األفراد، بل أصبح ٌتعداه 

ها مما نتج لنا ما ٌسمى بالقضاء قوٌم المقاولة اقتصادٌا ومالٌا واجتماعٌا فً أفق إنقاذإلى ت

آلٌات فرضتها  عبر التدخلً، تتدخل أجهزته لإلشراف على مساطر صعوبات المقاولة وذلك

ٌفة الوظ ا االنسجام الذي ٌجب أن ٌحصل بٌنف هذه المساطر كما فرضها أٌضطبٌعة وأهدا

قتصادٌة للقضاء التجاري مع هذا النوع من القضاٌا، كل هذا ٌتم بواسطة هٌاكل قضابٌة اال

متخصصة كربٌس المحكمة أو قضاة الحكم أو النٌابة العامة أو هٌاكل أخرى كالسندٌك 

 لمصالح والوكٌل الخاص.وا

، إذ أن تدخل هذا طار مساطر صعوبات المقاولة أهمٌة بالغةوٌكتسً دور القضاء فً إ    

المقاولة وإٌجاد الحلول الكفٌلة بمعالجتها، مع العلم أن تدخله هذا  خٌر ٌنصب على انقاذاأل

المقاولة  لٌس الهدف منه هو الوصول إلى حل نزاع معٌن، بل المشاركة فً تسوٌة وضعٌة

 وإنقاذها خدمة للمصلحة العامة للمقاولة ولٌس للمصلحة الذاتٌة لألفراد.

 من هذا المنطلق تظهر لنا إشكالٌة محورٌة البد من محاولة اإلجابة علٌها، وهً كاآلتً:

إلى أي حد وفق المشرع المغربً فً تعزٌز دور القضاء التجاري فً إطار صعوبات 

 األخٌر الذي طرأ على الكتاب الخامس من مدونة التجارة؟ المقاولة وذلك فً التعدٌل 

  هذه اإلشكالٌة تتفرع عنها مجموعة من األسبلة وهً:

  ؟والمعالجة فً مساطر الوقاٌة سواء الجالس أو الواقف التجاري دور القضاء ما 

 المساطر الجدٌدة فً صعوبات المقاولة؟  ه منوما مركز 

وفق التصمٌم  سٌتم دراسة هذا األخٌر ،التً ٌثٌرها الموضوع ةلإلجابة عن اإلشكالٌ  

 الثنابً التالً:

 ة علىاألول: دور القضاء في مساطر الوقاية من صعوبات المقاول حثبالم

 71.37ضوء القانون رقم 

المبحث الثاني: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة على ضوء القانون 

 71.37رقم 
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المبحث األول: دور القضاء في مساطر الوقاية من صعوبات المقاولة 

 71.37 على ضوء القانون رقم

قتصادٌة التً قد تؤدي إلى اإلخالل ولة مهددة بمجموعة من األمراض االلما كانت المقا     

بسٌرها العادي، كان لزاما من المشرع المغربً أن ٌتبنى مساطر وقابٌة التً تقوم على 

معلومات عن الوضعٌة المالٌة و االقتصادٌة و القانونٌة و أساس جمع أكثر و أوثق ال

لتً من شأنها أن وذلك بهدف تشخٌص المشاكل و الوقابع ا جتماعٌة التً تعٌشها المقاولة،اال

 ستغاللها.تخل باستمرارٌة ا

بمسطرة الوقاٌة الداخلٌة التً تتكلف بها األجهزة الداخلٌة للمقاولة  تبتدئ هذه المساطر،    

حتمال فشل إال أن ا لذلك سمٌت بالمسطرة غٌر القضابٌة، بدون حضور الدابنٌن و القضاء،

مراقب الحسابات أو مراقبً الحسابات و الشركاء و ربٌس المقاولة و )هذه األجهزة الداخلٌة 

أدى بالمشرع  المقاولة، فً إٌجاد الحلول إلنقاذ (ة العامةمجلس اإلدارة أو الرقابة و الجمعٌ

هو منصوص منها ما  المغربً إلى تبنً مساطر أخرى ٌلعب فٌها القضاء دورا محورٌا،

ومنها ما هو  ،(المطلب األول)علٌه فً القانون القدٌم ٌتعلق األمر بمسطرة الوقاٌة الخارجٌة 

 .(انًالمطلب الث)االمر بمسطرة اإلنقاذ ٌتعلق  ،>8.6>مستجد أتى بها القانون رقم 

 المطلب األول: دور رئيس المحكمة في مساطر الوقاية الخارجية

جتٌاز ر األجهزة الداخلٌة للمقاولة من اوعند تعذ ة الداخلٌة،أمام فشل مسطرة الوقاٌ     

والتً تتمثل فً  ٌتم اللجوء إلى مساطر أخرى قضابٌة، التً تعانً منها، االختالالت

حٌث أن هذه األخٌرة تثار من طرف ربٌس المحكمة و الذي  مسطرة الوقاٌة الخارجٌة،

مهم فً مسطرة المصالحة  دورب قوم،كما أنه ٌ(الفقرة األولى) ٌسهر أٌضا على سٌرها

 .(الفقرة الثانٌة)

 سيرها و: إثارة مسطرة الوقاية الخارجية الفقرة األولى

تعتبر مسطرة الوقاٌة الخارجٌة كمسطرة سرٌة من مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً      

ببداٌة تعترض المقاولة، تساهم فٌها أجهزة خارجة عن األجهزة الداخلٌة للمقاولة، تتمٌز 

التدخل القضابً المتجسد فً ربٌس المحكمة التجارٌة الذي ٌستدعً ربٌس المقاولة قصد 

إضافة إلى تعٌٌنه للوكٌل  ،(أوال)النظر فً اإلجراءات الكفٌلة بتصحٌح وضعٌة المقاولة

 .(ثانٌا)الخاص
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 كمة لرئيس المقاولةحرئيس الم أوال: استدعاء

ٌختص ربٌس المحكمة التجارٌة وحده دون غٌره بإثارة وتحرٌك مسطرة الوقاٌة      

الخارجٌة
4

: ٌلًما  >8.6>من القانون رقم  <9:، حٌث جاء فً الفقرة الثانٌة من المادة 

رئيس المحكمة فورا إلى مكتبه رئيس المقاولة إما تلقائيا أو بناءا على طلب  ييستدع»

اإلستغالل  باستمراريةالصعوبات التي من شأنها أن تخل  من هذا األخير يعرض فيه نوعية

و كذا وسائل مواجهتها وذلك قصد تقديم توضيحاته في الموضوع و النظر في اإلجراءات 

 الكفيلة بتصحيح وضعية المقاولة."

ربٌس المقاولة  باستدعاءٌتبٌن من خالل المادة أعاله أن مسطرة الوقاٌة الخارجٌة تبدأ      

المقاولة  ذمن طرف ربٌس المحكمة التجارٌة الذي ٌثٌرها من تلقاء نفسه بهدف إنقا

 وتصحٌح وضعٌتها.

،فإن هذه المادة تثٌر  >8.6>من القانون رقم  <9:بالرغم مما أشارت إلٌه المادة و     

حالة غٌاب العدٌد من اإلشكاالت التً لم ٌنتبه إلٌها المشرع و التً تتجلى خصوصا فً 

بٌنه و  االجتماعربٌس المحكمة لحضور  الستدعاءربٌس المقاولة التجارٌة أو عدم تلبٌته 

بٌن ربٌس المحكمة التجارٌة، قصد البحث عن الطرق الناجعة للوقاٌة من هذه الصعوبات و 

هذا راجع إلى كون هذا اإلجراء ال ٌترتب عنه أي جزاء ألن المسطرة لٌست و إنقاذ المقاولة

 ابٌة بالمعنى اإلجرابً للكلمة.قض

جذٌر ذكره أن التعدٌل األخٌر للكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بصعوبات و     

ربٌس المقاولة و هو مقتضى لم تتطرق إلٌه مدونة التجارة  استدعاءالمقاولة قد بٌن كٌفٌة 

 فً مقتضٌاتها قبل التعدٌل.

بٌس المحكمة التجارٌة و ربٌس المقاولة نقاش حول الثنابً بٌن ر االجتماعوٌجري فً      

إستغالل المقاولة والبحث  باستمرارٌةو التً من شأنها أن تخل  اكتشافهاالصعوبات التً تم 

وفً المقابل ٌقع على عاتق ربٌس المقاولة  عن الحلول الناجعة لوقاٌة و إنقاذ المقاولة منها،

واإلجراءات المقترح اتخاذها الكفٌلة بتصحٌح  أن ٌوضح لربٌس المحكمة التجارٌة التدابٌر

وضعٌة المقاولة
5

، هذه اإلجراءات كلها تتم بسرٌة تامة وهو مستجد جاء به القانون 

 .>8.6>رقم

 

                                                           
الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترض المقاولة و مساطر معالجتها، الجزء مد شكري السباعً، ـ أح4

 .;78.ص ،=<<6الطبعة األولى  األول، مطبعة المعارف الجدٌدة،
 .77.ص ،>716، الرشٌدٌة، مطبوعات الجزٌرة  الطبعة األولى، دروس فً صعوبات المقاولة،ـٌونس الحكٌم، 5
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 تعيين الوكيل الخاص ثانيا:

االقتصادٌة ربٌس المحكمة لربٌس المقاولة و تكوٌنه لفكرة عن الوضعٌة  استماعبعد      

ٌقوم بتعٌٌن الوكٌل الخاص إذا تبٌن له أن هذه الصعوبات التً تعانً منها  ،المالٌة للمقاولةو

من القانون رقم  1::، هذا ما نصت علٌه المادة تذلٌلها بتدخل هذا الوكٌلالمقاولة ٌمكن 

تبين أن صعوبات المقاولة قابلة  إذا»ٌلً:  التً تنص فً فقرتها األولى على ما >8.6>

يار يكون بمقدوره تخفيف االعتراضات المحتملة اجتماعية للتذليل بفعل تدخل أحد األغ

كانت أو بين الشركاء أو تلك الخاصة بالمتعاملين المعتادين مع المقاولة وكل الصعوبات 

التي من شأنها أن تخل باستمرارية استغالل المقاولة عينه رئيس المحكمة بصفة وكيل 

 خاص وكلفه بمهمة و حدد له أجال إلنجازها"

الخاص من إختصاص ربٌس المحكمة  فإن قرار تعٌٌن الوكٌل ،من خالل هذه المادةو     

شأنه  و أن هذا الطعن لٌس من كونه فً صالح المقاولة،لٌبقى هذا القرار غٌر قابل للطعن و

 اآلجالكذا هذا القرار مهام الوكٌل الخاص و ٌحددسوى تأخٌر سٌر هذه المسطرة، و

 ندة إلٌه.المعقولة لقٌامه بالمهام المس

إلى تحدٌد مهام الوكٌل  >8.6>وقد عمد المشرع المغربً فً القانون الجدٌد رقم      

 استبدالهكذا ، والمهمة لهذه ٌد أجلحدٌة تالخاص بشكل دقٌق، كما منح لربٌس المحكمة إمكان

بعد موافقة ربٌس المقاولة موسعا بذلك من صالحٌات ربٌس المحكمة فً هذا الصدد
6
. 

وتحدد مهام الوكٌل الخاص حسب نوع الصعوبات، إما فً التفاوض مع العمال لحل      

و االتصال بالمؤسسات البنكٌة أو المالٌة أنزاعات الشغل أو إٌقاف إضرابات مستمرة، 

أو التفاوض من أجل منح  اعتراضاتهالمقروضة أو الممولٌن أو الموردٌن قصد تخفٌف 

ن الدٌون أو البحث على ممولٌن جدد و حثهم على آجال جدٌدة للمقاول، او التخفٌض م

المساهمة فً إنقاد المقاولة أو إدخال تعدٌالت قانونٌة على النظام األساسً للمقاولة قصد 

فتح الباب لمستثمرٌن جدد، أو إجراء مفاوضات مع مصلحة الضرابب أو مصلحة الجمارك 

ملحل النزاع بٌنهما و بٌن المقاول ودٌا وغٌرها من المها
7
. 

ٌضعها ربٌس المقاولة بصندوق و كما أن هذه المهام مقرونة بأتعاب ٌحددها ربٌس المحكمة،

 .>8.6>من القانون رقم  <9:من المادة  المحكمة طبقا للفقرة الرابعة

                                                           
"أهم مستجدات مشروع قانون ٌقضً بتغٌٌر و تتمٌم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر  ـمحمد برغاز،6

الموقع االلكترونً   بمجلة القانون و األعمال، عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة،صعوبات المقاولة"، مقال منشور 

www.droitentreprise.org،  1=6.ص، 61:11على الساعة  =61/67/716تارٌخ االطالع. 
الجزء  ،ة من الصعوبات التً تعترض المقاولة، و مساطر معالجتهاوسٌط فً مساطر الوقاٌال ـاحمد شكري السباعً،7

 .798، مرجع سابق، صاألول

http://www.droitentreprise.org/
http://www.droitentreprise.org/
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بما أن ربٌس المحكمة هو الذي ٌختص فً تعٌٌن الوكٌل الخاص فإن هذه الوكالة تعتبر و    

ا الوكٌل الخاص بالحفاظ على السر المهنً تحت طابلة المسابلة وكالة قضابٌة ٌلتزم بموجبه

 المدنٌة و الجنابٌة.

 تحريك مسطرة المصالحة وسيرها الفقرة الثانية:

فً إطار المساطر غٌر القضابٌة التً أجازها القانون المغربً للمقاوالت التً تمر      

الذي كان منظما فً بصعوبات، نجد مسطرة المصالحة التً حلت محل الصلح الودي 

8;<<6الكتاب الخامس من مدونة التجارة منذ 
. 

وذلك فً إطار اختصاصاته  تفتح هذه المسطرة من طرف ربٌس المحكمة التجارٌةو     

إذا تبٌن له من خالل  العامة حول المساطر شبه القضابٌة لمعالجة صعوبات المقاولة،

ٌمكن تذلٌلها عن طرٌق التحرٌات التً ٌقوم بها أن الصعوبات التً تعانً منها المقاولة 

 .)ثانٌا(مع الدابنٌنالمصالحة الذي ٌسعى إلبرام ، (أوال)ذلك بتعٌٌنه للمصالح المصالحة و

 تعيين المصالح أوال:

:" إذا تبين لرئيس المحكمة من خالل أنه >8.6> من القانون رقم 8::جاء فً المادة      

التحريات التي يقوم بها وفق مقتضيات المادة السابقة أو من خالل عرض رئيس المقاولة 

المرفق بطلب فتح مسطرة المصالحة أن الصعوبات التي تعاني منها المقاولة دون أن 

سطرة تكون وضعية التوقف عن الدفع يمكن تذليلها عن طريق المصالحة فتح هذه الم

 وعين مصالحا لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا األخير..."   

ٌتبٌن من خالل هذه المادة أن من مهام ربٌس المحكمة فً هذا الصدد تتمثل فً تعٌٌن     

المصالح لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمدٌد لمدة مماثلة بعدما كان التمدٌد لمدة شهر 

مدونة التجارة قبل التعدٌالت األخٌرة، هذا التعٌٌن ٌعتبر إعالنا  من 8::سب المادة فقط ح

عن بداٌة االجراءات الخاصة بالمصالحة، وذلك عنما تتوفر الشروط الشكلٌة المتمثلة فً 

تقدٌم طلب بذلك إضافة إلى الشروط الموضوعٌة والمتمثلة أساسا كون المقاولة تمر 

 حالة التوقف عن الدفع. بصعوبات دون أن تكون فً

وحتى ٌتمكن المصالح من النجاح فً مهمته ٌقوم باستصدار أمر بطلب منه إلى ربٌس      

من مدونة التجارة،  :::المحكمة بوقف المتابعات الفردٌة ضد المدٌن طبقا ألحكام المادة 

                                                           
مطبعة مكتبة  ،>8.6>ـ عبد الرحٌم شمٌعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة فً ضوء القانون 8

 .=;، ص.=716سجلماسة، مكناس، طبعة 
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لحال أن وال ٌمكن أن ٌستمر هذا الوقف لمدة أطول ألن فً ذلك مساس بحقوق الدابنٌن، وا

المصالحة مسطرة غٌر تصالحٌة
9
. 

المؤهالت العلمٌة التً ٌجب أن تتوفر فٌه، كما و القانون أجرة هذا المصالح ولم ٌحدد    

ٌعتبر هذا القرار مثله لشهر وذلك لضمان سرٌة المسطرة، وأعفى قرار التعٌٌن من نظام ا

ألي  ت المقاولة غٌر قابلضابٌة لصعوبامثل األوامر المرتبطة بمسطرة المعالجة غٌر الق

طرٌقة من طرق الطعن
10
. 

 الصلح مع الدائنين اتفاقثانيا: إبرام 

مع الدابنٌن وذلك من أجل التخفٌف من  اتفاقتتمثل المهمة الربٌسٌة للمصالح فً إبرام      

نشاطها، إذ ٌطلع المصالح على جمٌع المعلومات  الصعوبات التً تعترض المقاولة فً سٌر

حلى بمهارات الوضعٌة الصحٌحة للمقاولة كما أن هذا المصالح ٌجب علٌه أن ٌتالتً تخص 

مع ربٌس المقاولة الصلح معهم و اتفاقمن أجل إقناع الدابنٌن بإبرام التفاوض والوساطة 

ة تزامنا مع الوضعٌة القانونٌة بهدف منح مدد جدٌدة أو قبول اآلجال الجدٌدة المحدد

 قاولة أو تسهٌل الدٌون أو الحالتٌن معا.االقتصادٌة للمواالجتماعٌة و

، ٌمكنه االتفاقالمؤقت لإلجراءات من شأنه تسهٌل إبرام  أن الوقفإذا رأى المصالح و     

 ر أن  تمكٌن المصالح من هذهال غرربٌس المحكمة التجارٌة، و أن ٌعرض هذا األمر على

ٌخلق روح التفاهم، وقد داقٌة وها نوعا من الثقة والمصٌمنحالمبادرة ٌعزز سلطته المعنوٌة و

ٌحقق مصالح الجمٌعالمقاولة، و طراف على البحث عن اتفاق ودي ٌنقذٌحث األ
11
. 

من القانون  9::نجاح مهمة المصالح فإن ربٌس المحكمة طبقا للمادة ومن أجل تسهٌل      

حول  فً فقرتها األخٌرة ٌقوم باطالع المصالح على المعلومات المتوفرة لدٌه >8.6>رقم 

من نفس  7::وضعٌة المقاولة وإن اقتضى الحال نتابج الخبرة التً تمت طبقا للمادة 

 القانون.

بالتالً فالدور الربٌسً للقضاء فً هذا المنبر ٌكمن فً أن ربٌس المحكمة هو الذي و    

، دون امكانٌة االقتصادٌةً تذلٌل الصعوبات المالٌة وٌحدد مهمة المصالح التً تتمثل ف

سقف زمنً خارج التحدٌد القانونً )أربعة أشهر تمدد لمرة واحدة بطلب من  تحدٌد

 المصالح وبموافقة ربٌس المقاولة(.

                                                           
 .6>.7>ص. ـ عبد الرحٌم شمٌعة، مرجع سابق، ص9

 .81.، مرجع سابق، ص ـ ٌونس الحكٌم،10
ـ أحمد شكري السباعً، الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء 11

 .6>7األول، مرجع سابق، ص:
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 المطلب الثاني: مسطرة اإلنقاذ

إن من بٌن ابرز ما استحدثه المشرع المغربً فً إطار القانون الجدٌد هو إحداث      

شخٌص المبكر لصعوبات المقاولة ، وذلك من آجل التاإلنقاذمسطرة جدٌدة تسمى بمسطرة 

 استمرارٌةوتمكٌنها من تجاوز هذه الصعوبات التً لٌس بمقدورها تجاوزها و ضمان 

نشاطها و الحفاظ على مناصب الشغل بها وكذا تسدٌد خصومها، وتتمٌز هذه المسطرة 

بمجموعة من الخصابص التً تمٌزها عن باقً المساطر، ولكً نتمكن من تدقٌق المعرفة 

، }الفقرة األولى{تها ٌنا الوقوف عند شروطها وكذا إجراءاهذه المسطرة وجب عل حول

سواء على سلطات ربٌس المقاولة وكذا على }الفقرة الثانٌة{ وأثار حكم هذه المسطرة 

 السندٌك.

 و إجراءاتها اإلنقاذالفقرة األولى: شروط مسطرة 

كون هذه المسطرة مسطرة حدٌثة فالبد أنها تختلف عن باقً المساطر سواء على     

 .}ثانٌا{، وكذا على مستوى اإلجراءات }أوال{مستوى الشروط 

 اإلنقاذأوال: شروط مسطرة 

نص المشرع على الشروط الالزم توفرها لالستفادة من هذه المسطرة والمتمثلة فً      

{، وأٌضا أن تكون الصعوبات جدٌة من 7التوقف عن الدفع}{، وعدم 6الصفة التجارٌة}

 {.8حٌث خطورتها}

 ـ الصفة التجارية3

وجب توفر الصفة التجارٌة، و تستشف هذه الصفة من خالل أن  اإلنقاذلفتح مسطرة      

المشرع قد منح تعرٌف قانونً محدد للمقاولة وذلك على مستوى  الفقرة األولى من المادة 

فٌها "ٌقصد بالمقاولة فً مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتً التاجر أو حٌث جاء  ;9:

الشركة التجارٌة"، وبهذا ٌكون المشرع قد وضع حدا للنقاش الذي كان ٌجرى حول 

المقصود بالمقاولة، حٌث تم حصرها فً الشخص الذاتً أي الشخص الطبٌعً شرط توفره 

ا تجدر اإلشارة إلى أن المشرع الفرنسً على الصفة التجارٌة وكذلك الشركات التجارٌة، كم

من مدونة التجارة الفرنسٌة على أن  71;ـ7قد وسع نطاق هذه المسطرة، إذ نص فً المادة 

هذه المسطرة ٌمكن فتحها بالنسبة لألشخاص المزاولٌن لنشاط مهنً حر، إضافة الى 

عن كلمة حرفً،  لتعدٌل االخٌر تخلىالمزاولٌن لنشاط حرفً غٌر أن المشرع المغربً فً ا

 .من مدونة التجارة ;على الرغم أنه ٌدخل فً تعداد التجار بموجب المادة 
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 ـ عدم التوقف عن الدفع2

إضافة الى الصفة التجارٌة التً تعتبر شرطا أساسٌا نجد عدم التوقف عن الدفع شرطا      

الولى منها" والتً نصت فً الفقرة ا >8.6>من القانون  6;:أساسٌا كذلك، طبقا للمادة 

بطلب من كل مقاولة تجارٌة دون أن تكون فً حالة توقف  اإلنقاذٌمكن أن تفتح مسطرة 

 الدفع".

على  71;ـ7رع الفرنسً الذي نص فً المادة ٌالحظ أن المشرع المغربً اتبع المشو     

 (sans être en cessation des أن  هذه المسطرة تستوجب عدم التوقف عن الدفع

paiements)  كما تجدر اإلشارة الى أن المشرع المغربً قد حدد مفهوم التوقف عن الدفع

12:>:وذلك من خالل المادة 
، عكس ما كان مكرس على مستوى >8.6>من القانون  

 مدونة التجارة قبل التعدٌل و التً كانت تتبنى المفهوم الكالسٌكً للتوقف عن الدفع.

 ـ جدية الصعوبات المعترضة 1

ٌم الطلب ٌلزم على ربٌس المقاولة أن ٌبٌن فٌه نوعٌة الصعوبات التً ٌمكن أن عند تقد     

 فً فقرتها الثانٌة. 6;:تعرقل سٌر نشاط المقاولة طبقا لما نصت علٌه المادة 

وعلٌه ٌتبٌن أن قبول الطلب رهٌن بمدى جدٌة هذه الصعوبات بمعنى أن ٌكون تأثٌرها ذا 

الطلب بعض الصعوبات التً ال تشكل خطر على فال ٌمكن للمدٌن تضمٌن طابع خطٌر، 

أجهزة أخرى وهذا المقتضى له من المقاولة والتً ٌمكن تجاوزها دون الحاجة لتدخل 

األهمٌة فً ما ٌتعلق بحماٌة المتعاملٌن مع المقاولة وباألخص الدابنٌن، ألن عدم التحقق من 

ى ربٌس المقاولة من جدٌة هذه الصعوبات سٌحول هذه المسطرة إلى مسطرة كٌدٌة ٌسع

 .خالل تحرٌكها اإلضرار بالدابنٌن ال غٌر

 اإلنقاذثانيا: إجراءات مسطرة 

مسطرة إرادٌة، بحٌث ٌتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع  اإلنقاذتعتبر مسطرة      

 .اإلنقاذوٌقوم المدٌن الذي ٌرغب فً اإلستفادة شخصٌا بتقدٌم مشروع مخطط 

{؛ قصد دراسته للتأكد من 6إذن هذه المسطرة بتقدٌم طلب إلى ربٌس المحكمة} وتبدأ     

{، وذلك 8{، ونشر هذه المسطرة }7لربٌس المقاولة } باالستماعجدٌة هدا الطلب وذلك 

 حماٌة للمتعاملٌن مع المقاولة.

                                                           
المقاولة عن تسدٌد تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز ٌلً:"  على ما فً فقرتها الثانٌة :>:ـ تنص المادة  12

 دٌونها المستحقة بأدابها بسبب عدم كفاٌة أصولها المتوفرة".
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 ـ تقديم الطلب:3

الذي ٌودع طلبه لدى من طرف ربٌس المقاولة  اإلنقاذٌتم تقدٌم الطلب القاضً بفتح مسطرة 

613;:كتابة الضبط بالمحكمة المختصة، وفق ما نصت علٌه المادة 
مرفق بالوثابق المشار  

 وهً كالتالً: >8.6>من القانون  >>:إلٌها فً المادة 

 .القوابم التركٌبٌة آلخر سنة مالٌة مؤشر علٌها من طرف مراقب الحسابات إن وجد 

 .جرد وتحدٌد قٌمة جمٌع أموال المقاولة المنقولة والعقارٌة 

  قابمة بالمدٌنٌن مع اإلشارة إلى عناوٌنهم، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات

 الممنوحة لها بتارٌخ التوقف عن الدفع.

  إلى عناوٌنهم ومبلغ دٌونهم والضمانات الممنوحة لهم  اإلشارةقابمة بالدابنٌن مع

 عن الدفع. بتارٌخ التوقف

 جدول التحمالت؛ 

 قابمة األجراء و ممثلٌهم إن وجدوا؛ 

  من السجل التجاري؛ >نسخة من النموذج 

 .وضعٌة الموازنة الخاصة بالمقاولة خالل األشهر الثالثة األخٌرة 

كما أن ربٌس المقاولة ٌمكنه أن ٌضع كل وثٌقة من شأنها أن تبٌن أو توضح نوع 

 ولة.الصعوبات التً تواجهها المقا

بعد تقدٌم هذا الطلب ٌتكلف ربٌس المحكمة بتحدٌد التكالٌف الكافٌة لتغطٌة مصارٌف إشهار 

 هده المسطرة وتسٌٌرها.

المحكمة  استعملإلى أن المشرع لم ٌستعمل المحكمة التجارٌة وإنما  اإلشارة وتجدر     

تم إحداث غرفة  االجدٌد المتعلق بالتنظٌم القضابً إذ مشروعالمختصة وذلك تماشٌا مع ال

، وٌمكن للمقاولة التً ٌتواجد مقرها أو المقر الربٌسً للتاجر االبتدابٌةتجارٌة بالمحاكم 

 الحق فً تقدٌم الطلب إلى الغرفة المختصة.

اإلنقاذذكره بمخطط  ما سبقكما ٌجب على ربٌس المقاولة أن ٌرفق طلبه باإلضافة إلى 
14
 

 الذي سٌعتمد علٌه فً هذه المسطرة.

 لرئيس المقاولة: االستماعـ 8

                                                           
:"ٌودع ربٌس المقاولة طلبه، لدى المحكمة المختصة وٌبٌن فٌه نوعٌة >8.6>من القانون  6;:ـ تنص المادة  13

 أدناه". >>:ا فً المادة الصعوبات التً من شأنها أن تخل باستمرارٌة نشاط المقاولة وٌرفقه بالوثابق المنصوص علٌه
 ه بمشروع مخطط اإلنقاذ"التً جاء فٌها" ٌجب على ربٌس المقاولة تحت طابلة عدم القبول ، أن ٌرفق طلب 7;:المادة  14
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هدا األخٌر من طرف المحكمة  استدعاءبعد تقدٌم الطلب من طرف ربٌس المقاولة، ٌتم      

من تارٌخ  ل ال ٌتعدى خمسة عشر ٌوما ابتداء  إلٌه خالل آج االستماعالمختصة وذلك قصد 

 وضع الطلب.

علومات المتعلقة بالمقاولة ، ٌمكن للمحكمة جمع الماإلنقاذوقبل البت فً طلب فتح مسطرة    

ٌمكن االجتماعٌة للمقاولة، كما و  االقتصادٌةو التً حددها المشرع فً المعلومات المالٌة، 

 لقٌام بجمع هذه المعلومات.خبٌر ل لها تعٌٌن

وكل من له عالقة بالمقاولة وذلك من أجل  ٌنلتعاموٌمكن للمحكمة التواصل مع كل الم   

د فً تحدٌد وضعٌتها، ونجد هنا أن المشرع لم ٌحدد األشخاص جمع المعلومات التً تساع

إلٌهم، عكس المشرع الفرنسً الذي حدد االشخاص الذٌن ٌجوز  االستماعالذٌن ٌمكن 

الموثقٌن والمحامون هٌبات العمومٌة و ممثلً العمال واالستماع إلٌهم ومنهم اإلدارات و ال

األشخاص، كما أن المشرع الفرنسً ومؤسسات التموٌل وغٌرها من  االبتمانومؤسسات 

، عكس المشرع المغربً الذي حصر هذه اإلنقاذجعل للمحكمة مدة شهرٌن للبت فً مسطرة 

 ٌوما كما سبق لنا أن ذكرنا. :6المدة 

بعد تحدٌد وضعٌة المقاولة، إذا تبٌن للمحكمة أن هذه الصعوبات لٌست كافٌة، أو لٌست     

 تقوم برفض الطلب. اإلنقاذة بالخطورة التً تستدعً فتح مسطر

أما إذا تبٌن لها أن هذه الصعوبات قد تؤدي بالمقاولة إلى التوقف عن الدفع تأمر ربٌس    

 .اإلنقاذالمحكمة بفتح مسطرة 

 رةــــــــــــهار المسطــــــــــــــ إش 1

:" ٌسري أثر الحكم القاضً ما ٌلًعلى  >8.6>من القانون الجدٌد  9=:تنص المادة      

بفتح المسطرة من تارٌخ صدوره وٌشار إلٌه فً السجل التجاري المحلً أو المركزي فور 

على وضعٌة  االطالعنوعا من الحماٌة لكل من له المصلحة فً  ما ٌبررالنطق به"؛ هذا 

ٌد المقاولة، وهذا ما ٌعكس الوظٌفة اإلخبارٌة للسجل التجاري حٌث أن الشخص الذي ٌر

 على وضعٌة المقاولة، ٌمكنه طلب نسخة من السجل التجاري. االطالع

كما نصت نفس المادة فً فقرتها الثانٌة على أن كاتب الضبط ٌقوم بنشر إشعار الحكم      

ى ثمانٌة فً أجل ال ٌتعدمتضمنا اسم المقاولة، وكذا رقم تسجٌلها بالسجل التجاري، وذلك 

م نشر الحكم فً صحٌفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونٌة أٌام من تارٌخ صدور الحكم، ٌت

 وكذا فً الجرٌدة الرسمٌة.  
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 اذــــــاإلنقرة ـــــــم مسطــــــــــار حكــــــــــــــــــالفقرة الثانية: آث

ثر هذا الحكم ٌسري على آ، فإن اإلنقاذبعد إصدار المحكمة للحكم القاضً بفتح مسطرة      

 المقاولة }أوال{  وكذا على السندٌك }ثانٌا{.من ربٌس 

 على سلطات رئيس المقاولة اإلنقاذأوال: أثار حكم مسطرة 

وٌحدد سلطات ربٌس المقاولة حٌث ان  اإلنقاذٌصدر ربٌس المحكمة حكم فتح مسطرة      

 .االلتزاماتهذا الحكم ٌجعل سلطات هذا األخٌر محل رقابة كما أنه ٌلقً علٌه مجموعة من 

على أن الحكم القاضً بفتح مسطرة  >8.6>من القانون  ;;:وعلٌه فقد نصت المادة     

ال ٌؤدي إلى غل ٌد ربٌس المقاولة فً تسٌٌر شؤون المقاولة بل أنه ٌبقى صاحب  اإلنقاذ

وٌتكلف بتسٌٌر مقاولته غٌر أن هذا التسٌٌر ال ٌكون بطرٌقة مطلقة بل ٌخضع  االختصاص

 .اإلنقاذعلى مستوى تنفٌد مخطط  وأعلى مستوى التصرف  لمراقبة السندٌك سواء

 ٌبقً ربٌس المقاولة مسٌرا لمقاولته، إال فً ما اإلنقاذٌتبٌن لنا إذن أن حكم مسطرة    

ٌخص التصرف فً أموال المقاولة كالبٌع أو التفوٌت، فإنه ٌبقى خاضعا لمراقبة السندٌك، 

 .اإلنقاذوكذلك فً حالة تنفٌذه لمخطط 

ال تخضع للبطالن و ال ٌتعرض فإن تصرفات ربٌس المقاولة  9>:من المادة  انطالقاو     

تتضمن  كون هذه المسطرة غٌر خاضعة لمقتضٌات الباب الحادي عشر أي أنها ال للجزاء

تلك المدة المتراوحة بٌن التوقف فترة الرٌبة، وتجدر اإلشارة إلى أن هذه األخٌرة ٌقصد بها 

القاضً بفتح مسطرة التسوٌة القضابٌةعن الدفع والكم 
15
. 

، حٌث ٌجب علٌه إعداد جرد ألموال االلتزاماتكما أن هذا الحكم ٌلقً مجموعة من      

المقاولة سواء كانت معنوٌة أو مادٌة، عقارات أو منقوالت وكذلك الدٌون لدى الغٌر و 

ٌة ولٌست الشخصٌة، هذا الضمانات المثقلة بها، و المقصود بالضمانات هنا، الضمانات العٌن

من القانون الجدٌد" ٌتعٌن على ربٌس المقاولة بمجرد فتح  >;:ما نصت علٌه المادة 

 المقاولة و للضمانات المثقلة بها...". ألموالإعداد جرد  اإلنقاذمسطرة 

ٌضع هذا الجرد رهن إشارة القاضً المنتدب والسندٌك وٌجب علٌه اإلشارة إلى و     

وإذا  كون محل موضوع حق إسترداد من قبل الغٌر مؤشر علٌها من طرفه.األموال التً ت

 االستردادتم هذا الجرد كامال مستوفً جمٌع الشروط ٌنتج عنه عدم إمكانٌة ممارسة دعوى 

 .>8.6>من القانون  >;:وذلك بمفهوم المخالفة للفقرة األخٌرة من المادة  واالستحقاق

                                                           
 .717ص. ـ عبد الرحٌم شمٌعة، مرجع سابق،15
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 على سلطة السنديك انيا: أثار حكم فتح مسطرة اإلنقاذث

، فإنه ٌعٌن سندٌكا وقاضٌا اإلنقاذبفتح مسطرة  التجارٌة عند حكم ربٌس المحكمة     

أن ٌكون من أقارب ربٌس المقاولة أو مسٌرٌها  حتى  ال ٌجبمنتدبا، حٌث أن السندٌك 

ومراقبة أعمال  اإلنقاذالدرجة الرابعة بإدخال الغاٌة، وٌتكلف السندٌك بمراقبة مخطط 

التصرف التً ٌقوم بها ربٌس المقاولة وٌعد بشأن هذه األعمال تقارٌر ٌرفعها للقاضً 

الدابنٌن ولفابدتهم حٌث أن المشرع لم ٌجعل هذا  باسمالمنتدب كما أن هذا السندٌك ٌتصرف 

 ارةاالستشكل اإلجراءات إلخبار الدابنٌن و  ٌتخذإال للسندٌك وحده، وعلٌه فإنه  االختصاص

 معهم.

على أنه ٌتعٌن على الغٌر الحابز للوثابق و الدفاتر المحاسبٌة  =>:وتنص المادة      

المتعلقة بالمقاولة، أن ٌضعها رهن إشارة السندٌك قصد دراستها تحت طابلة الغرامة 

 التهدٌدٌة، ٌتكلف بتحدٌدها القاضً المنتدب .

وربٌس  ت و الشركاء وغٌر المسٌرٌنوٌقصد بالغٌر فً هذا اإلطار، مراقب الحسابا     

أعضاء مجلس اإلدارة ومجلس الرقابة، إذ أن هذه الوثابق ال ٌمكن أن تتواجد لدى و

 أشخاص من غٌر األشخاص السالف ذكرهم. 
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المبحث الثاني: دور القضاء في معالجة صعوبات المقاولة على ضوء  

 71.37القانون رقم 

إٌجاد الحلول الناجحة إلنقاذ المقاولة، ٌتدخل القضاء  فًبعد فشل مساطر الوقاٌة         

 االقتصادٌةبوظٌفته الحدٌثة حتى ٌضطلع بالدور الموكول له فً حماٌة المقاولة من الناحٌة 

 }المطلبالمالٌة، وذلك باللجوء إلى مساطر المعالجة التً ٌحتل فٌها القضاء مركز الثقلو

 األخٌر فٌما ٌخص تحدٌد مصٌر المقاولة.ٌعتبر صاحب القرار األول و، إذ األول{

فً هذا المجال الشًء الذي جعلنا نخصص  االختصاصوقد ٌؤدي األمر إلى تنازع      

 للمساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة. {}المطلب الثانً

 المطلب األول: مركز القضاء في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة

إن القضاء لم ٌعد ٌقتصر دوره على البت فً النزاع فقط بل أصبح ٌنصب على تقوٌم      

، إذ ٌعتبر المحرك األساسً لهذه المسطرة من خالل أن اجتماعٌاو مالٌا و  اقتصادٌاالمقاولة 

المشرع المغربً خول للمحكمة التجارٌة إمكانٌة فتح المسطرة كما ٌمكن أٌضا للقضاء 

سد فً النٌابة العامة المطالبة بفتح هذه المسطرة وذلك فً حالة توقف المقاولة الواقف  المتج

 عن دفع دٌونها.

أن نخصص له ثالثة فقرات نخصص األولى  ارتأٌناوعلٌه للتفصٌل فً هذا المطلب      

لدور المحكمة من خالل مسطرة التسوٌة القضابٌة، على أن نتحدث فً الثانٌة عن دورها 

ٌقل اهمٌة عن القضاء الجالس فً  فٌة القضابٌة، ونظرا لدورها الذي الفً مسطرة التص

 مساطر المعالجة تركنا الفقرة الثالثة للحدٌث عن دور النٌابة العامة فً مساطر المعالجة.

 الفقرة األولى: دور المحكمة من خالل مسطرة التسوية القضائية

مرت المقاولة بمرحلة الوقاٌة ولم تفلح هذه األخٌرة فً إنقاذها، تعٌن نقلها تلقابٌا  إذا     

 لمرحلة المعالجة، حٌث تتم معالجتها بالتسوٌة القضابٌة كمرحلة أولى بعد الحل.

، إلى }أوال{بالتالً سنتطرق فً هذه الفقرة لدور القضاء أثناء مرحلة إعداد الحل و     

 .}ثانٌا{مرحلة التسوٌة القضابٌة  جانب مركز القضاء فً

 أوال: تدخل المحكمة من أجل السهر على متابعة نشاط المقاولة خالل فترة إعداد الحل

 تهٌاتهدف مرحلة إعداد الحل أو ما ٌسمى فً القانون الفرنسً بفترة المالحظة إلى      

تحت إشراف  الحل النهابً من أجل تصحٌح وضعٌة المقاولة الختٌارالظروف المناسبة 
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{، باإلضافة 6القضاء الذي ٌتخذ قرارات هامة تتعلق بنمط تسٌٌر المقاولة خالل هذه الفترة }

 {.7إلى حالة وقف متابعة النشاط }

 ـ تحديد المحكمة لنمط تسيير المقاولة خالل فترة إعداد الحل3

ٌٌر المقاولة فً ختٌار األسلوب اإلداري المناسب لتستملك المحكمة السلطة التقدٌرٌة ال     

فترة إعداد الحل، مع حق تغٌٌره فً أي وقت بغٌة حسن سٌر التدبٌر و استمرارٌة 

اإلستغالل، ولٌس للمحكمة معٌار قانونً تعتمد علٌه سوى سلطتها التقدٌرٌة التً تراعً 

ستمرار فً البقاء على رأس ومدى كفاءة مسٌرٌها و أهلٌتهم لالفٌها مصلحة المقاولة 

نفس الصالحٌات التً ٌملكونها فً األحوال العادٌةمؤسساتهم ب
16
. 

ختٌار شكل من بٌن ثالثة أشكال لتسٌٌر المقاولة فً هذا اإلطار تعمل المحكمة على او     

 فً هذه المرحلة و هً:

 ـ إبقاء التسٌٌر بٌد ربٌس المقاولة مع تكلٌف السندٌك بالمراقبة.

 ـ إشراك السندٌك فً عملٌات التسٌٌر.

 ء ربٌس المقاولة من عملٌات التسٌٌر و إسنادها للسندٌك.ـ إقصا

هذا من جهة، و من جهة أخرى فإن المحكمة ال ٌقتصر دورها فً هذه الفترة بتحدٌد شكل 

تسٌٌر نشاط المقاولة، بل تتدخل كذلك على مراقبة من كلفته بهذا التسٌٌر طٌلة فترة متابعة 

 اإلستغالل.

الرقابة تتجلى فً تدخل المحكمة للترخٌص بقٌام السندٌك و وعلٌه فإن تمظهرات هذه      

ربٌس المقاولة ببعض التصرفات
17

، حٌث جعل المشرع المغربً التصرفات التً تقوم بها 

 هذه األجهزة متوقفة على ضرورة الحصول على إذن مسبق من القاضً المنتدب.

 ـ حالة وقف متابعة النشاط2

إستمرار نشاط المقاولة خالل  فترة إعداد الحل مساعدا لٌس من الضروري أن ٌكون      

على تسوٌة وضعٌتها، الشًء الذي ٌجعل المحكمة تأمر بإٌقاف نشاط المقاولة إما كلٌا أو 

 جزبٌا حتى ال تتدهور وضعٌتها بشكل كبٌر.

                                                           
القضابً الجدٌد فً القانون المغربً لمعالجة صعوبات المقاولة"، أطروحة لنٌل دكتوراه  ـ عبد الحمٌد أخرٌف،"الدور 16

الجامعٌة  و االجتماعٌة، السنة  الدولة فً القانون الخاص، جامعة محمد األول كلٌة العلوم القانونٌة و االقتصادٌة

 .1;6، ص:7116ـ7111
 .;;6ـ عبد الحمٌد أخرٌف، مرجع سابق، ص:  17
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المحكمة إلٌقاف نشاط المقاولة كلٌا خالل هذه الفترة ال ٌعنً  اختٌاروعلٌه فإن      

داد حتى ٌتسنى إع اقتصادٌاها للتصفٌة القضابٌة حٌث أنه ٌمكن أن ٌكون حال إخضاع

 اقتراح مخطط الحل.الموازنة الشاملة للمقاولة والتوصل بعروض األغٌار و

ٌة المالو االقتصادٌةأما وقف النشاط جزبٌا فهو ٌهدف للتخفٌف من بعض األعباء      

 التً تعٌشها المقاولة. االجتماعٌةو

 ي االستمرارية والتفويتدور المكمة في مخططثانيا: 

ٌلجأ ربٌس المحكمة التجارٌة إلى مسطرة التسوٌة القضابٌة وذلك عند تعذر المقاولة      

، فٌكون الحل اإلنقاذعلى اجتٌاز صعوباتها عن طرٌق الوقاٌة الخارجٌة وكذا خالل مسطرة 

جدٌة لتسوٌة وضعها و سداد المتاح هو مسطرة التسوٌة القضابٌة التً تشترط إمكانات 

خصومها، مما ٌعنً أن للمحكمة الصالحٌة فً البت فً الطلب المرفوع لها لفتح هذه 

 رجعة فٌه. المسطرة، حٌث أن وضعٌة المقاولة ٌجب أن تكون غٌر مختلة بشكل ال

وقد خصص المشرع المغربً فً القانون الجدٌد دورا ومكانة هامة لجمعٌة الدابنٌن      

 {.7وكذا مخططً اإلستمرارٌة و التفوٌت }{، 6}

 ـ جمعية الدائنين3

، وذلك من أجل >8.6>ون رقم تعتبر جمعٌة الدابنٌن من المستجدات التً جاء بها القان     

الحفاظ على مناصب الشغل من خالل مخطط ستمرارٌة نشاط المقاولة وضمان ا

 اإلستمرارٌة.

حدٌد شروط تشكٌلها، وتألٌفها بت 76;إلى  ;1; وقد تكلف المشرع المغربً فً المواد     

 نعقادها وكذا صالحٌاتها.او

 18تشكيل جمعية الدائنين 

إن تشكٌل الجمعٌة ال ٌمكن أن ٌتم إال إذا كانت المقاولة الخاضعة لمسطرة التسوٌة      

 :7القضابٌة ملزمة بتعٌٌن مراقب الحسابات أو إذا كان رقم معامالتها السنوٌة ٌتجاوز 

 أجٌر فما فوق خالل السنة السابقة لفتح المسطرة. :7ون درهم أو أنها تشغل ملٌ

وتبقى للمحكمة السلطة فً إصدار حكم غٌر قابل للطعن بتشكٌل الجمعٌة بطلب من      

 السندٌك دون الشروط السابقة الذكر فً حالة وجود اسباب لذلك.

                                                           
 .>8.6>من القانون رقم  ;1;المادة ٌراجع ـ  18
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 تأليف جمعية الدائنين 

ت إال فً حالة انعقادها السندٌك الذي ٌترأسها فً جمٌع الحاالتتألف جمعٌة الدابنٌن من      

ستبدال السندٌك حٌث ٌترأسها فً هذه الحالة القاضً المنتدب، كما تتكون أٌضا من أجل ا

فً قابمة الدٌون المصرح بها وكذا الدابنون الذٌن  من ربٌس المقاولة و الدابنٌن المسجلٌن

من  87>ة المنصوص علٌها فً الفقرة من المادة ادرجت مقررات قبول دٌونهم فً القابم

 . >8.6>القانون رقم 

 نعقاد جمعية الدائنينا 

الجمعٌة ٌكون قصد التداول  انعقاد، على أن >8.6>من القانون رقم  >1;نصت المادة      

 بشأن:

مشروع مخطط التسوٌة المقترح من طرف السندٌك أو مخطط التسوٌة المقترح فً المادة 

أنها تناقش موضوع تفوٌت األصول التً ال ٌمكن تفوٌتها إال بموافقتها، كذلك  ، كما:<:

 طلب استبدال السندٌك.

أٌام من تارٌخ  :وجدٌر بالذكر أن االنعقاد ٌكون بدعوة من السندٌك وذلك خالل آجل      

ستبدال إلى القاضً العرض السندٌك على القاضً المنتدب، أو من تارٌخ تقدٌم ملتمس ا

نعقادها ٌخص استبدال السندٌك، أو فً الٌوم ونه ربٌسا للجمعٌة إن كان موضوع اتدب كالمن

ستمرار نشاط المقاولة أو ل السندٌك بمشروع مخطط التسوٌة الالموالً إما لتارٌخ توص

 لتارٌخ إٌداع تقرٌر السندٌك بشأن تغٌٌر أهداف ووسابل مخطط اإلستمرارٌة.

ل خاص للدابنٌن، كما ٌشترط لصحة أو حضور وكٌ حضور الجمعٌة للدابنٌنٌمكن      

 نعقادها، أن ٌحضرها على األقل الدابنون الذٌن ٌمتلكون ثلثً مبلغ الدٌون المصرح بها.ا

تعتبر قرارات الجمعٌة صحٌحة عندما ٌوافق علٌها الدابنون الحاضرون أو من ٌمثلهم و     

لحاضرٌن، أو من ٌمثلهم ممن و الذٌن ٌشكل مبلغ دٌونهم اإلجمالً نصف مبلغ دٌون ا

 شاركوا فً التصوٌت، و تلتزم قرارات الجمعٌة الدابنٌن المخلفٌن عن الحضور.

وقد عمل المشرع المغربً كذلك على منح هذا الجهاز سلطات أخرى ذات طبٌعة      

اقتراحٌة، تتمثل فً إجبار الدابنٌن غٌر المصوتٌن لهذا المخطط على اقتراح مخطط بدٌل له 

ٌوم، األمر الذي نستنتج منه بمفهوم المخالفة أنه ال جدوى من عدم التصوٌت  :6ل آجل داخ

 للمخطط إن لم ٌرفق ذلك بمخطط بدٌل.
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 ـ مخطط التسوية2

تعتبر مرحلة إعداد الحل المرحلة الممهدة لوضع مخطط التسوٌة، حٌث أن المحكمة      

ٌتجلى دور القضاء فً حصر ت جدٌة لتسوٌة وضعٌة المقاولة، وتقتضً وجود إمكانٌا

 مخطط التسوٌة عبر مخطط اإلستمرارٌة أو التفوٌت وذلك نظرا لوضعٌة المقاولة.

فالمحكمة المختصة ال تبقى مقٌدة بما ٌطلبه األطراف إذا تبٌن لها أن وضعٌة المقاولة ٌمكن 

ت حكم بفتح مسطرة التسوٌة، أما إذا كان و الحفاظ على نشاطها، فتصدر بذلكتسوٌتها 

 .القضابٌة رجعة فٌه فإنها تأمر بفتح مسطرة التصفٌة وضعٌة المقاولة مختلة بشكل ال

مخطط ووعلٌه سنتطرق لدور القضاء فً مخطط االستمرارٌة فً النقطة األولى     

 التفوٌت فً النقطة الثانٌة.

  االستمراريةمخطط 

حقٌقٌا ٌتسم من قبل المحكمة ٌشكل مٌثاقا قضابٌا  االستمرارٌةإن تبنً مخطط      

سداد مدة تنفٌذه سبل تسوٌة المقاولة وجتماعٌة العامة، ٌتضمن خالل بالمصلحة اال

خصومها
19
. 

من القانون  =7;وقد حدد المشرع المغربً الحد األقصى من خالل مقتضٌات المادة      

ة السلطة فً تحدٌد هذه المدة على ، لمدة مخطط اإلستمرارٌة حٌث خول للمحكم>8.6>رقم 

أال تتجاوز عشر سنوات، كما أن للمحكمة التجارٌة أن تقرر فً الحكم الذي ٌحصر مخطط 

ستمرار وٌت األموال التً تعتبر ضرورٌة الاإلستمرارٌة أو ٌغٌره، عدم إمكانٌة تف

المقاولة
20

ٌٌر المقتضٌات تبقى إمكانٌة تغكم فً السجل التجاري للمقاولة، و، و ٌقٌد هذا الح

فً  تهاختصاصات المحكمة فقط إلى جانب سلطارٌة من االمحصورة فً مخطط االستمر

 فسخ هذا المخطط.

كما أن المخطط ٌمكن أن ٌتضمن بعض التغٌٌرات و التعدٌالت التً ٌمكن إدخالها على      

ذه ص هبخصومن القانون المذكور أعاله، و 79;نظام المقاولة األساسً وذلك حسب المادة 

نجد أن األمر ٌتعلق بنوعٌن  تخاذها على مستوى التسٌٌر،التغٌٌرات التً ٌمكن للمحكمة ا

                                                           
الطبعة  ـدراسة نقدٌة ومقارنةـ"، "القضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صعوبات المقاولة ـ عبد الرحٌم السلمانً، 19

 .7:1، ص:=711 ، زنقة كلكوتة ـ المحٌط ـ الرباط،77مطبعة طوب برٌس  األولى،
 .>8.6>من القانون رقم  ;7;ـ المادة  20
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تضً بهما وفق سلطتها التقدٌرٌة وهما إقصاء المسٌرٌن من اإلجراءات ٌمكن للمحكمة أن تق

تقلٌص نفوذهمو
21
. 

 مخطط التفويت 

قتصادٌة التً ٌعتبر مخطط التفوٌت مناسبة اخرى إلبراز حجم الصالحٌات اال

ٌمارسها القضاء فً إطار القانون الجدٌد لصعوبات المقاولة و الشك فً أن دور 

فً جو من الشفافٌة و المصداقٌة القضاء ٌشكل آلٌة فعالة إلنجاح عملٌة التفوٌت 

بروح من المهنٌة العالٌة، فالقاضً ال ٌقتصر على المصادقة أو التأشٌر على و

ختٌار الحل الكفٌل ه المخولة له بمقتضى القانون الاتالمخطط بل أنه ٌستعمل سلط

 بتحقٌق أهداف التسوٌة القضابٌة.

وٌتم التفوٌت عبر تقدٌم العروض من الدابنٌن الراغبٌن فً أن تفوت لهم المقاولة إلى      

ار العرض الذي تراه أكثر ختٌطة التقدٌرٌة للمحكمة التجارٌة الالسندٌك، حٌث تبقى السل

ار مناصب الشغل بالمقاولة المفوتة وألداء مستحقات الدابنٌنستقرضمانا ال
22
. 

و العقود الضرورٌة التً تنتقل مع كما ٌحدد حكم المحكمة باعتماد العرض المناسب      

مان التجاري و عقود الكراء شاطها و هذه العقود هً عقود االبتالمقاولة للحفاظ على ن

 على االبقاء على هذه العقود بمثابة تفوٌت لها. التزوٌد بالسلع و الخدمات و ٌكون الحكمو

العقود المفوتة وفقا للشروط المعمول بها عند  كمة تكون ملزمة قبل الدعوة بتنفٌذإال أن المح

فتح المسطرة باستدعاء الطرف أو األطراف المتعاقدة و حامل أو حاملً الضمانات إلى 

 . الجلسة برسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل

كما ٌقع على عاتق ربٌس المحكمة التأكد من جدٌة العروض وإبعاد المرشحٌن      

رص الجٌدة المشكوك فً أخالقهم ونزاهتهم و السٌما المضاربٌن الذٌن ٌقتنصون الف

قتناء المقاولة ال بهدف تقوٌهما بل بهدف المضاربة، و ٌتعٌن أن وٌتقدمون بترشٌحاتهم ال

ام عن ربٌس المقاولة المدٌن، لذلك ال ٌجب أن ٌكون صاحب تقدم العروض فً استقالل ت

العرض مرتبطا بالمدٌن أو مجرد واجهة لتمثٌل هذا األخٌر ضمانا لشفافٌة ومصداقٌة 

التفوٌت
23
. 

ٌؤدى ثمن التفوٌت داخل األجل الذي تحدده المحكمة و ٌتكلف السندٌك بتوزٌع هذا      

حالة عدم أداء ثمن التفوٌت أن تعٌن تلقابٌا أو بطلب الثمن بٌن الدابنٌن، كما أن المحكمة فً 

                                                           
مقال منشور  فً إطار مساطر صعوبات المقاولة"،" دور القضاء فً حصر مخطط اإلستمرارٌة  ـ مصطفى الفوركً، 21

 .89ص بمجلة القانون و األعمال، عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة،
 .6<ص: مرجع سابق،، ـ ٌونس الحكٌم 22
 .:>7ص: مرجع سابق، ـ عبد الرحٌم السلمانً، 23
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ته ومدتها على أال من السندٌك أو من كل ذي مصلحة، متصرفا خاصا تقوم بتحدٌد مهم

 .>8.6>من القانون رقم  ;9;طبقا لمقتضٌات المادة  شهر،تتجاوز ثالثة ا

 الفقرة الثانية: دور المحكمة في مسطرة التصفية القضائية

مسطرة التصفٌة القضابٌة تلقابٌا من طرف المحكمة أو بطلب من ربٌس المقاولة تفتتح      

رجعة فٌه أو الدابنٌن أو النٌابة العامة، إذا تبٌن لها أن وضعٌة المقاولة مختلة بشكل ال
24
 . 

وتعتبر مسطرة التصفٌة القضابٌة على خالف التسوٌة القضابٌة التً تروم إلى إنقاد      

مخططً اإلستمرارٌة و التفوٌت، مسطرة ترمً إلى تصفٌة المقاولة  المقاولة عن طرٌق

، و بعبارة أخرى فإن مسطرة التصفٌة القضابٌة كمسطرة اإلفالس ذاتها، هذا االنقاذلفشل 

بحٌث أنه نظام تصفوي ال مفر منه لفشل عالج المساطر األولى
25
. 

آلٌاتها }أوال{ وآثارها  وٌبرز دور القضاء خالل مسطرة التصفٌة القضابٌة من خالل     

 }ثانٌا{ باإلضافة إلى قفل المسطرة المذكورة}ثالتا{.

 أوال: آليات التصفية القضائية

قبل اللجوء إلى قفل مسطرة التصفٌة القضابٌة، البد من القٌام بتحقٌق أصول المقاولة      

الدابنٌن {، وتصفٌة خصومها بتوزٌع عابداتها على 6من عقارات ومنقوالت بغٌة بٌعها }

 {.7حسب طبٌعتهم ودرجاتهم}

 ـ تحقيق األصول3

لقد تطرق المشرع المغربً ألحكام بٌع أصول المقاولة فً طور التصفٌة فً المواد      

 .>8.6>من القانون رقم  7;;إلى  9:;

وٌقوم السندٌك فً هذه المسطرة بدور كبٌر، حٌث ٌسعى إلى تفوٌت وحدات اإلنتاج فً     

قتناء وٌحدد األجل الذي ٌستلم لى الحصول على عروض الشراء أو االبٌة إالتصفٌة القضا

 خالله هذه العروض.

ستقرابنا للمواد السالفة الذكر ٌتبٌن لنا أن عملٌة تحقٌق األصول تتم ببٌع أموال وعلٌه وبا

 المقاولة أو التفوٌت الشامل لوحدات اإلنتاج سواء المنقولة أو العقارٌة.

 :بيع العقارات 

                                                           
 .>8.6>من القانون رقم  6:;ـ المادة  24
الجزء  "الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترض المقاولة ومساطر معالجتها"، ـ احمد شكري السباعً، 25

 .:،ص:>711 مطبعة المعارف الجدٌدة، الطبعة الثانٌة، الثانً،
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إن بٌع العقار ٌتم فً شكل مزاٌدة علنٌة وفق اإلجراءات الواردة فً باب الحجز العقاري     

 .>8.6>من القانون رقم  9:;من قانون المسطرة المدنٌة طبقا للمادة 

فتتاحً للمزاٌدة قاضً المنتدب الذي ٌحدد الثمن االوٌتم كل هذا تحت مراقبة ال     

البٌع شكل مزاٌدة ودٌة، إضافة إلى أن  الشهر، وقد ٌتخذاسٌة وكذا شكلٌات والشروط األس

البٌع ٌمكن أن ٌتم بالتراضً وفقا للثمن والشروط التً ٌحددها هو أٌضا، إذا كان من شأن 

طبٌعة ومحتوى العقارات، وموقعها أو العروض المقدمة ، إتاحة التوصل إلى تفوٌت ودي 

ـ ٌمكن اللجوء دابما إلى تعلٌة الثمن وكل ـالمزاٌدة الودٌة بأفضل الشروط وفً هذه الحالة

ماع ستر بالبٌع إال بعد االٌأم هذا إذن ٌتم تحت إشراف و  سلطة القاضً المنتدب، الذي ال

ستدعابهما بصفة قانونٌة، كما ٌتلقى مالحظات المراقبٌن، لربٌس المقاولة والسندٌك أو ا

 عقاري.وتعتبر هذه اإلجراءات ضرورٌة تحت طابلة بطالن البٌع ال

 :بيع المنقوالت 

منه، والمنقوالت  ;:;لبٌع المنقوالت فً المادة  >8.6>تطرق القانون الجدٌد رقم      

بمفهومها الواسع عبرت عنها المادة بأموال المقاولة األخرى، بمعنى أن المنقوالت ٌمكن أن 

خدمات...، كما تشمل األموال التً تستخدمها المقاولة فً نشاطها التجاري أو الصناعً أو ال

تشمل سابر اموال المدٌن المرصدة ألنشطته المهنٌة أو الشخصٌة
26
. 

ونفس الشًء بالنسبة للمنقوالت كذلك حٌث ٌتم بٌعها تحت سلطة القاضً المنتدب     

اد العلنً أو بالتراضً، شرٌطة االستماع لربٌس المقاولة أو استدعابه ومراقبته، إما بالمز

 لى مالحظة المراقبٌن.طالع عقانونٌا وبعد اال

 التفويت الشامل لوحدات اإلنتاج 

إن التفوٌت الشامل لوحدات اإلنتاج قد ٌشمل جزء أو مجموع األصول المنقولة أو      

 .>8.6>من القانون رقم  ::;العقارٌة طبقا للفقرة األولى من المادة 

وض ٌتلقى السندٌك عروعلٌه فإن المادة أعاله بٌنت شكلٌات هذا البٌع وكذا شروطه، إذ 

 ستالم هذه العروض.التملك خال آجل ٌحدده بنفسه ال

ختٌار العرض الذي ٌبدو با ::;المادة وٌقوم القاضً المنتدب طبقا للفقرة السادسة من      

لتً تستغل بها له أكثر جدٌة بعد سماع ربٌس المقاولة و المراقبٌن وكذا مالكً المحالت ا

 الحال.قتضى وحدة اإلنتاج  إن ا

                                                           
الجزء  التً تعترض المقاولة ومساطر  معالجتها"،"الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات  ـ أحمد شكري السباعً، 26

 .<66ص ،<711مطبعة المعارف الجدٌدة،  الطبعة الثانٌة، الثالث،
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هذا العرض ٌجب أن ٌكون كتابٌا و أن ٌشمل على البٌانات
27

، المنصوص علٌها فً البنود 

 .>8.6>من القانون رقم  ;8;من المادة  :إلى  6من 

طالع علٌها، المحكمة حتى ٌتمكن األغٌار من االوٌتم إٌداع هذه العروض لدى كتابة ضبط 

عتباري أو نونٌٌن أو الفعلٌٌن للشخص االالقادون إعطاء هذا الحق للمدٌن وكذا للمسٌرٌن 

أي قرٌب أو أصهار حتى الدرجة الثانٌة من القرابة بدخول الغاٌة، وذلك من أجل ضمان 

 شفافٌة هذه العملٌة.

 ـ تصفية الخصوم2

إن الوفاء بالدٌون ٌشكل الهدف األساسً للتصفٌة القضابٌة، حٌث ٌقوم السندٌك بتوزٌع      

لذي ٌحتله الدابنون، وتعد هذه األخٌرة عملٌة جد صعبة لتناقض قٌمة الدٌون حسب الترتٌب ا

أموال المقاولة فً مرحلة التصفٌة، ونتٌجة هذه الحساسٌة التً تمٌز هذه العملٌة وتنوع 

طبٌعة الدٌون التً تكون على المقاولة المدٌنة، وبالتالً تعدد مراتب الدابنٌن وتزاحمهم، فإن 

حتٌاطات و المساطر الكفٌلة بضمان لب إتباع العدٌد من االالخصوم ٌتطأمر تصفٌة هذه 

حقوق جمٌع هؤالء
28
. 

وإذا كانت تصفٌة خصوم المقاولة وتسدٌد دٌونها عبر عابدات عملٌات البٌع من      

األهداف األساسٌة للتصفٌة القضابٌة، فإن ذلك ال ٌعنً أن الوفاء بمستحقات الدابنٌن ٌتوقف 

عملٌات بٌع أصول المقاولة، ذلك أنه ٌمكن للقاضً المنتدب من  جملة وتفصٌال على انتهاء

تلقاء نفسه أو بطلب من السندٌك أو أحد الدابنٌن أن ٌأمر بأداء مسبق لقسط من الدٌن بشرط 

أن ٌكون مقبول نهابٌا فً باب الخصوم وإن كانت هذه اإلمكانٌة تعتبر استثناء من قاعدة 

 ات.وقف المتابعات الفردٌة ومنع األداء

ت والضمانات فقذ قرر المشرع حكما خاصا امتٌازوحماٌة لحقوق الدابنٌن أصحاب اال     

ٌقضً بأنه ٌمكن للدابنٌن المتوفرٌن على امتٌاز خاص أو رهن رسمً أو رهن حٌازي 

وكذا الخزٌنة العامة بالنسبة لدٌونها الممتازة، ممارسة دعاوٌهم الفردٌة إذا لم ٌقوم السندٌك 

متٌازات داخل اجل ثالثة أشهر من تارٌخ صدور موال المثقلة بهذه الرهون و االألبتصفٌة ا

 الحكم القاضً بفتح مسطرة التصفٌة القضابٌة.

ومهما ٌكن من أمر فال توزع مبالغ األصول على الدابنٌن، كٌفما كانت طبٌعة الدٌن أو 

 مرتبته، إال بعد خصم مصارٌف ونفقات التصفٌة القضابٌة.

                                                           
ت وكٌفٌة سداده وتارٌخ إنجاز التفوٌت ثمن التفوٌـ تتعلق هذه البٌانات بالتوقعات الخاصة بالنشاط والتموٌل وكذا  27

 والضمانات المقدمة ألجل ضمان تنفٌد العرض.ومستوى التشغٌل وآفاقه حسب النشاط المعنً 
 ،:716، الطبعة الثانٌة للطباعة والنشر والتوزٌع "مساطر معالجة صعوبات المقاولة"، دار السالم ـ عالل فالً، 28

 .<87ص:
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 مسطرة التصفية القضائية ثانيا: آثار

ستمرارٌة نشاط عنه مجموعة من اآلثار من بٌنها اإن الحكم بالتصفٌة القضابٌة تترتب      

ة أو استمرار نشاط المقاولة فً حالة عالمقاولة الخاضعة للتصفٌة القضابٌة، حٌث إن متاب

المحكمة ٌأذن لى حكم صادر من ٌتم إال بناءا ع الحكم علٌها بالتصفٌة القضابٌة ال

ستمرارٌة خالل المدة التً تحددها من تلقاء نفسها أو بطلب من السندٌك أو وكبل الملك باال

 .>8.6>من القانون رقم  7:;طبقا لما نصت علٌه المادة 

على المادة السالفة الذكر فإن إستمرار نشاط المقاولة ال ٌمكن للمحكمة أن تأذن به  بناءو     

 الشروط التالٌة: إال إذا توافرت إحدى

 المصلحة العامة استمرار نشاط المقاولة  اقتضتـ إذا 

 ـ إذا اقتضت مصلحة الدابنٌن استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفٌة القضابٌة

وٌقوم السندٌك بتسٌٌر المقاولة خالل هذه الفترة مع إشرافه على سٌر المسطرة كذلك
29
. 

 ثالثا: قفل مسطرة التصفية القضائية

، ٌمكن للمحكمة أن تقضً فً أي وقت >8.6>من القانون رقم  <;;نطالقا من المادة ا     

ولو تلقابٌا بقفل التصفٌة القضابٌة بعد استدعاء ربٌس المقاولة وبناء على تقرٌر القاضً 

 دب فً األحوال اآلتٌة:تالمن

 :حالة قفل المسطرة لعدم وجود الخصوم 

خصوم واجبة األداء أو توفر السندٌك على المبالغ الكافٌة لتغطٌة  تعد حالة عدم وجود     

تكفً أصول المقاولة لسداد  دٌون الدابنٌن، حالة جد قلٌلة إن لم تكن نادرة، ألن الغالب أن ال

خصوم الدابنٌن ولٌس العكس خاصة أن الواقع العملً ٌؤكد أن المقاوالت التً تصل إلى 

حتمال واحد عٌتها جد مختلفة، لكن ٌبقى هناك اتكون وض ما مرحلة التصفٌة القضابٌة غالبا

ٌقومون بالتصرٌح بدٌونهم داخل اآلجل القانونٌة ولم  وهو انقضاء دٌون الدابنٌن الذٌن ال

ٌقدموا بممارسة دعوى رفع السقوط خالل آجل سنة األمر الذي ٌفسر عدم وجود خصوم 

واجبة األداء
30
. 

 

 

                                                           
 .>8.6>من القانون رقم  6:;المادة ٌراجع ـ  29
 .618ـ  617:ص ص ـ ٌونس الحكٌم، مرجع سابق، 30
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  األصولحالة قفل المسطرة لعدم كفاية 

على   نجدها تؤكد فً فقرتها األخٌرة >8.6>من القانون رقم  <;;بالرجوع إلى المادة      

التصفٌة القضابٌة بطلب ممن كل ذي مصلحة وبموجب حكم أنه ٌمكن إعادة فتح مسطرة 

معلل كلما تبٌن أن هناك أصوال لم ٌتم تحقٌقها أو دعاوى لم تباشر لفابدة الدابنٌن ومن شأنها 

 ة تأسٌس أصول المقاولة.إعاد

 الفقرة الثالثة: دور النيابة العامة في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة

قتضت منا تناولها من خالل زاوٌتٌن، أولهما صالحٌة إن خصوصٌة عنوان هذه الفقرة ا     

، ومن زاوٌة المشاركة فً تسٌٌر هذه المعالجة )أوال(النٌابة العامة فً تحرٌك مسطرة 

 المسطرة )ثانٌا(.

 أوال: صالحية النيابة العامة في تحريك مساطر المعالجة

كمة التجارٌة طلب فتح مسطرة المعالجة المنصوص علٌها حٌحق لوكٌل الملك لدى الم     

فً مدونة التجارة، كما ٌمكن تقدٌم طلب تمدٌد المسطرة إلى مقاولة أخرى بسبب تداخل 

 ذممهم المالٌة.

ٌة معرفة وكٌل الملك ان مقاولة معٌنة متوقفة عن الدفع فإن ذلك ٌتأتى وبخصوص كٌف     

 قد تحال علٌه من طرف المحكمة لإلدالء التً له عن طرٌق ما ٌالحظه من خالل الملفات

ٌستبان له من  حتجاج بعدم الدفع أو عن طرٌق مابمستنتجاته أو من خالل محاضر اال

جه عام كل ما ٌفٌد فً الوقوف على وضعٌة التقٌٌدات الواردة بالسجل التجاري، وبو

 المقاولة المعنٌة.

 وتعد النٌابة العامة طرفا ربٌسٌا فً الخصومة إذا كانت هً التً طلبت بفتح المسطرة.

 ثانيا: المشاركة في تسيير مسطرة المعالجة

تعتبر صالحٌات النٌابة العامة أثناء سٌر المسطرة الجماعٌة فً قانون صعوبات      

اولة المغربً أقل أهمٌة من صالحٌاتها فً تحرٌك هذه المسطرة ، فهً ال تتمتع المق

 بصالحٌات حقٌقٌة تمكنها من المشاركة فً تسٌٌر المسطرة والتأثٌر فً أطوارها.
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وعلٌه ٌمكن وصف دور النٌابة العامة فً هذا المجال بمحدودٌته أثناء سٌر مسطرة      

بها خالل هذه المرحلة هً الدور اإلخباري الذي تقوم به المعالجة فً أن أهم صالحٌة تتمتع 

تجاه باقً أجهزة المسطرة وخاصة فً العالقة مع القاضً المنتدب
31
. 

وفً هذا اإلطار فالدور اإلخباري الذي تقوم به النٌابة العامة هو دور له من األهمٌة      

النٌابة العامة بجمعها فً هذا الكبٌرة فً التأثٌر فً مصٌر المقاولة، فالمعلومات التً تقوم 

 الصدد تشكل نقطا دقٌقة تساعد على إعداد وحصر مخطط إنقاد المقاولة.

نطالق مسطرة المعالجة نٌابة العامة دور الرقابة أثناء اإال أن المشرع المغربً لم ٌمنح لل

حق طلب استمرار نشاط  على غرار باقً األجهزة األخرى، إذ ال تملك النٌابة العامة

قتضت المصلحة العامة أو ة الخاضعة للتصفٌة القضابٌة إذا استثناء حالة المقاولمقاولة باال

التً تنص على  >8.6>من القانون رقم  7:;مصلحة الدابنٌن طبقا للفقرة األولى من المادة 

إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة  ٌلً: ما

القضائية جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من للتصفية 

 السنديك أو وكيل الملك".

نطالق مسطرة معالجة ور التد خلً للنٌابة العامة بعد  انشٌر الى أنه رغم محدودٌة الدو     

صعوبات المقاولة إال أنها تتدخل كطرف منضم فً جمٌع القضاٌا التً ٌفرض القانون 

 لٌغها إلٌها و أهمها القضاٌا المتعلقة بالنظام العام االقتصادي و االجتماعً.تب

 المطلب الثاني: المساطر العابرة للحدود لصعوبات المقاولة

تعتبر هذه المساطر من المستجدات التً جاء بها المشرع المغربً فً القانون الجدٌد،      

المعالجة بالنسبة للمقاوالت فً صعوبات وذلك بغٌة انفتاح المشرع المغربً على مساطر 

عابرة للحدود وكذا توفٌر سبل التعاون الدولً القضابً بٌن المحاكم عموما، والذي ٌتعٌن 

ه سواء مباشرة أو بواسطة اكم المغربٌة أن تأخذه بعٌن االعتبار وتسهر على تنفٌذعلى المح

 السندٌك كجهاز فاعل فً هذا النظام.

محكمة أجنبٌة  تطلب عندما >8.6>من القانون  1>>ق حسب المادة هذه المساطر تطب     

، المساعدة داخل تراب المملكة فٌما ٌتعلق بمساطر صعوبات أو ممثل أجنبً أو دولة أجنبٌة

المقاولة، أو عندما ٌكون للدابنٌن أو ألطراف معٌنة فً دولة أجنبٌة مصلحة فً طلب فتح 

ن فً آن واحد داخل تان بنفس المدٌن مفتوحتاتان متعلقالمسطرة أو عندما تكون مسطر

 المغرب وفً دولة أجنبٌة.

                                                           
 .8:9مرجع سابق،ص: أخرٌف،ـ عبد الحمٌد  31



 73.17مركز القضاء في مساطر صعوبات املقاولة في ضوء القاهون رقم 

 

  
26 

 
  

وعلى ذلك سنتناول الولوج الى المساطر الوطنٌة واالعتراف بالمساطر األجنبٌة )الفقرة 

األولى(، فً حٌن نعرج على تزاحم مساطر صعوبات المقاولة العابرة للحدود )الفقرة 

 الثانٌة(.

 المساطر الوطنية واالعتراف بالمساطر األجنبية الفقرة األولى: الولوج الى

بالنسبة إلجراءات اللجوء إلى المساطر الوطنٌة تتمثل فً تقدٌم طلب مباشرة من       

من  ;>>طرف الممثل األجنبً إلى المحكمة المختصة داخل تراب المملكة طبقا للمادة 

األجنبً هو الذي ٌتمثل فً كل شخص أو هٌبة مأذون لهما  ، و الممثل>8.6>رقم القانون 

فٌة، كما فً إطار مسطرة أجنبٌة، بإدارة أموال المدٌن وشؤونه عن طرٌق المعالجة أو التص

 عتراف بمسطرة أجنبٌة لصعوبات المقاولة.ٌمكن له التقدم بطلب اال

ة الربٌسٌة وأخرى غٌر وفً هذا اإلطار قد مٌز المشرع المغربً بٌن المسطرة األجنبٌ     

لمصالح المدٌن، و الثانٌة تتم ربٌسٌة، فاألولى تتم فً الدولة التً ٌوجد فٌها المركز الربٌسً 

قتصادٌا غٌر عارض بوسابل ا مؤسسة للمدٌن ٌمارس فٌه نشاطا افً الدولة التً توجد فٌه

 خدمات . بشرٌة و بسلع أو

األجنبٌة الربٌسٌة الذي ٌعد دلٌال على عتراف بالمسطرة وعلٌه فإنه ٌترتب عن اال     

التوقف عن الدفع للمدٌن مالم ٌثبت خالفه وقف الدعاوى الفردٌة واإلجراءات التنفٌذٌة 

إضافة لمنع المدٌن من التصرف فً أمواله بنقلها أو تفوٌتها أو تأسٌس أي ضمان علٌها 

 .>8.6>من القانون  :=>طبقا للمادة 

التدابٌر التحفظٌة وغٌرها من طرف المحكمة المختصة ولو  كما ٌمكن أن ٌأمر بنفس     

قتضتها ضرورة حماٌة أموال المدٌن أو سطرة األجنبٌة غٌر الربٌسٌة إذا افً حالة الم

 . ;=>طبقا للمادة الدابنٌن وذلك بناء على طلب الممثل األجنبً 

 صعوبات المقاولة ل العابرة للحدود مساطرالالفقرة الثانية: تزاحم 

وحماٌة لكل ما من شأنه أن ٌعرقل سٌر هاته المسطرة، والسٌما فً حالة تزاحم      
المساطر المفتوحة فً وجه نفس المدٌن، فإن المشرع سن مقتضٌات خاصة بالتنسٌق بٌن 

عتراف بمسطرة أجنبٌة ربٌسٌة، الحكم ٌجوز بعد اال المسطرة الوطنٌة و األجنبٌة، حٌث ال
 لمقاولة إال فً الحالة التً ٌتوفر فٌها المدٌن على أموالبفتح مسطرة أخرى لصعوبات ا

 .>8.6>من القانون رقم  6<>داخل تراب المملكة طبقا للمادة 

 9<>المادة إضافة إلى التنسٌق بٌن المساطر األجنبٌة وفق الحاالت المنصوص علٌها فً  

مسطرتٌن أجنبٌتٌن تنص على ما ٌلً:" فً حالة تزاحم بٌن ، والتً >8.6>من القانون رقم 

 بخصوص نفس المدٌن، تعمل المحكمة على تحقٌق التعاون والتنسٌق حسب الشروط التالٌة:
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ـ فً الحالة التً تكون فٌها المسطرة المعترف بها ربٌسٌة، ٌتعٌن أن ٌكون كل تدبٌر متخذ 

أعاله، فً إطار مسطرة أجنبٌة غٌر ربٌسٌة الحقة، موافقا  ;=>و  9=>طبقا للمادتٌن 

 لمسطرة األجنبٌة الربٌسٌة؛ل
ـ فً الحالة التً ٌكون فٌها االعتراف بالمسطرة االجنبٌة كمسطرة ربٌسٌة الحقا لالعتراف 
بمسطرة أجنبٌة غٌر ربٌسٌة أو بعد تقدٌم طلب االعتراف بهذه االخٌرة، ٌجب على المحكمة 

له أو بإنهابه بالشكل أعاله، بتعدٌ ;=>و  9>أن تعٌد النظر فً كل تدبٌر متخذ طبقا للمادتٌن 

 الذي ٌتفق مع المسطرة األجنبٌة؛
ـ فً حالة االعتراف بمسطرتٌن أجنبٌتٌن غٌر ربٌسٌتٌن، فإن على المحكمة عند أو انهاء 

 أحد التدابٌر المذكورة مراعاة التنسٌق بٌن المسطرتٌن."
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 ة:ـــــــــــامتـــــــخ   

الشك فٌه أن التعدٌالت المتواترة التً سنها التقنٌن المغربً بدءا بنظام اإلفالس،  مما       

ودخوله  >8.6>ومرورا بالكتاب الخامس من مدونة التجارة إلى غاٌة صدور القانون رقم 

حٌز التنفٌذ، قطع بها المشرع أشواطا هامة فً سبٌل إنجاز مسلسل اإلصالح التشرٌعً 

ٌكشفها العمل القضابً  اول سد الثغرات و النواقص التً غالبا ماببالدنا، وفً كل مرة ٌح

وقد لمسنا بالفعل مدى العناٌة الفابقة التً حظٌت بها المحاكم من خالل التطبٌق والممارسة، 

التجارٌة من أجل تجاوز سلبٌات القضاء العادي الذي ٌعانً البطء فً اإلجراءات وفً البت 

هً قضاٌا منازع التجارٌة المعروضة على المحاكم تظل بال فً القضاٌا، وأن أهم القضاٌا 

صعوبات المقاولة، وهذا ٌقتضً بالضرورة أن ٌكون القاضً مزودا بالمعرفة القانونٌة أوال 

واإلطالع على مٌادٌن المال و األعمال ثانٌا لٌتأتى له القدرة على قراءة الوضعٌة المالٌة 

 حاسبٌة المقدمة.للمقاولة والتأكد من جدٌة الوثابق الم

فإن  ،وإذا كان تدخل الهٌاكل القضابٌة ٌشكل مركز الثقل فً إطار صعوبات المقاولة    
رغم الصالحٌات المضافة إلٌها بموجب وجود النٌابة العامة ٌبقى دون المستوى المنشود 

حٌث تظل كجهاز معاق ٌفتقد إلى األعضاء الضرورٌة للفعل والحركة  >8.6>القانون 

 فً الشق المتعلق بتحرٌك الدعوى العمومٌة.السٌما 
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 الئحة المراجع:                                       

 :الكتب 

شكري السباعً، الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترض المقاولة و  ـ أحمد

 .=<<6مساطر معالجتها، الجزء األول، مطبعة المعارف الجدٌدة، الطبعة األولى 

الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً تعترض المقاولة ـ أحمد شكري السباعً، 

 .>711مطبعة المعارف الجدٌدة، الطبعة الثانٌةالجزء الثانً، ، ومساطر معالجتها

تعترض المقاولة الوسٌط فً مساطر الوقاٌة من الصعوبات التً ـ أحمد شكري السباعً، 

 .<711، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجدٌدة، الطبعة الثانٌةومساطر  معالجتها

المقاولة  عوباتالقضاء التجاري بالمغرب ومساطر معالجة صـ عبد الرحٌم السلمانً، 

، زنقة كلكوتة ـ المحٌط ـ الرباط، الطبعة 77، مطبعة طوب برٌس ـدراسة نقدٌة ومقارنةـ

 .=711األولى 

، دار السالم للطباعة والنشر والتوزٌع، ـ عالل فالً، مساطر معالجة صعوبات المقاولة

  .:716الطبعة الثانٌة 

 ،مطبوعات الجزٌرة ألولى،الطبعة ا ـٌونس الحكٌم، دروس فً صعوبات المقاولة،

 .>716 ،الرشٌدٌة

ـ عبد الرحٌم شمٌعة، شرح أحكام نظام مساطر معالجة صعوبات المقاولة فً ضوء القانون 

 .=716، مطبعة مكتبة سجلماسة، مكناس، طبعة >8.6>

 :االطروحات والرسائل 

بات المغربً لمعالجة صعوالدور القضابً الجدٌد فً القانون ـ عبد الحمٌد أخرٌف، 

، أطروحة لنٌل دكتوراه الدولة فً القانون الخاص، جامعة محمد األول كلٌة العلوم المقاولة

 .7116ـ7111السنة  الجامعٌة  نونٌة و االقتصادٌة و االجتماعٌة وجدة،القا

 :المقاالت 

ـ محمد برغاز، "أهم مستجدات مشروع قانون ٌقضً بتغٌٌر و تتمٌم الكتاب الخامس من 

المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة"، مقال منشور بمجلة القانون و األعمال،  مدونة التجارة

االلكترونً  قع المو عدد خاص بمساطر صعوبات المقاولة،
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ساطر فً إطار م االستمرارٌةـ مصطفى الفوركً، " دور القضاء فً حصر مخطط 

مقال منشور بمجلة القانون و األعمال، عدد خاص بمساطر صعوبات  صعوبات المقاولة"،

 .www.droitentreprise.orgالموقع االلكترونً   ،المقاولة

 :النصوص القانونية 

 8الموافق ل>696 جمادى األولى <6الصادرة بتارٌخ  8=.;<.6ـ ظهٌر شرٌف رقم 

المتعلق بمدونة التجارة  المنشور بالجرٌدة  :<.:6بتنفٌذ القانون رقم  ;<<6أكتوبر 

 .>=76ص  ><<6أكتوبر  8المؤرخ فً  =696الرسمٌة عدد 

بتنفٌذ  =716أبرٌل  <6الموافق ل <698شعبان  7صادر فً  ;7.=6.6شرٌف رقم  ـ ظهٌر

المتعلق بمدونة التجارة،  :<.:6بنسخ وتعوٌض الكتاب الخامس من القانون  >8.6>القانون

 78بتارٌخ  >;;;فٌما ٌخص مساطر معالجة صعوبات المقاولة، الجرٌدة الرسمٌة عدد 

 .:789، ص=716أبرٌل 

 :البيوغرافيا 
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