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املقاولة صعوبات نظام عليه يرتكز أساسيا مكونا واإلجتماعي اإلقتصادي العام النظام يعترب

اجلديدة فلسفته مناصب, يف بعض أو كل على احلفاظ النظام هلذا املعلنة األهداف من جند ولذلك

.)1(الشغل

اإلقتصادي الظرفية تفرضها اليت اإلكراهات أن العديدإال تشوب اليت التغراث بعض وكذا ة

اخلصوص ذا القضائي اإلجتهاد استقرار عدم إىل باإلضافة القانونية النصوص العديد, من يطرح

عنها املترتبة والديون العمل عقود ا حتظى اليت احلماية مدى حول تتمحور اليت اإلشكاليات من

املقاولة صعوبات مساطر إطار .يف

ببعض العمالولإلحاطة وضعية على اجلديدة املقتضيات خلفتها اليت واآلثار اإلشكاليات

التاليني احملورين خالل من إليها التطرق :فسيتم

األول والتفويت: احملـــور اإلستمراية خمططي إطار يف العمل عقود .ااء

الثاين العمل: احملـــور عقود عن الناجتة الديون .وضعية

(1)
املواد– املثال سبيل على التجارة605–604–603: أنظر مونة .من
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األول والتفويتإا: احملـور اإلستمراية خمططي إطار يف العمل عقود .ء

العمل طريق عن العامة املصلحة خدمة إىل أساسا يسعى املقاولة صعوبات نظام كان إذا

العمل عقود على احلفاظ وبالتايل اإلنتاجية الوحدات على اإلبقاء السامي, على اهلدف هذا فإن

ال احلاالت من كثري يف يقتضي قد املدى علىالبعيد لإلبقاء العقود هذه جل أو ببعض تضحية

املقاولة لنشاط التوازن إعادة يف أمهية أكثر .أخرى

قانونا حمددة غري العمل عقود إاء إىل تؤدي قد اليت اإلقتصادية تكون, واألسباب فقد

داخلية أو املقاولة عن سو. خارجية جمرد أو اجتماعية أو مالية اضطرابات مصدرها يكون قد ءكما

السوداء, التسيري الالئحة إعداد كيفية حول تتمحور الصدد ذا تطرح اليت التساؤالت أن إال

اإلاء هلذا القانونية الطبيعة وكذا اإلاء سيشملها اليت للقعود حتفظ, املتضمنة ضمانات هناك وهل

املكتسبة؟ حقوقهم املعنية العقود ألصحاب

ي مل املغريب املشرع أن بداية املمنوحيالحظ اخليار حلق اخلضوع من العمل عقود ستثن

املادة مبقتضى يف التجارة573للسنديك مدونة الفرنسي, من املشرع من كل خبالف وذلك

الصريح)2(والتونسي النص النعدام املادة هذه حيف الغموض معه يبقى إشارة, مما من الرغم على

عقود592املادة عن اإلستغناء قرار أن إىل ت ملخططيم حصرها عند احملكمة بيد يكون العمل

والتفويت .)3(اإلستمرارية

(2)
املادة- بتاريخ37تنص الصادر الفرنسي القانون للمادة1985يناير25من ما573املطابقة على التجارة مدونة :يليمن

…Les dispositions du présent article ne concernent pas les contrats du travail

املادة تنص قانون38كما يلي1995ابريل17من ما على :التونسي

بالغري" املؤسسة تربط اليت العقود وغريهم, تستمر ومزودين حرفاء القضائي, من املتصرف من بطلب ا العمل ااء املدينوميكن او

املراقب القاضي موافقة .بعد

ا اخلاصة واالتفاقيات للقوانني خاضعة الشغل عقود .وتبقى

(3)
الفقرة– املادة3تنص من يليها يلي592وما ما على ت :م

امل"...  مقتضيات حسب متت اليت الديون حتقيق عملية تنته مل ولو حىت االستمرارية خمطط حتصر أن للمحكمة منميكن 688واد

.698إىل

النشاط قطاعات بعض تفويت أو إضافة أو بتوقيف اإلستمرارية هذه احلال, ترفق اقتضى =...إن
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يكرس عنها التخلي سيتم اليت العمل عقود حتديد بسلطة احملكمة ختصيص أن شك وال

املقاولة صعوبات مساطر إطار يف به تقوم الذي واإلجتماعي اإلقتصادي تقييم, الدور من ميكنها مما

من متر اليت الصعوبات واألزمةحقيقة باألجراء اإلحتفاظ كان إذا وما اإلنتاجية الوحدة ها

ال أم املؤسسة سري يعرقل كبريا ضررا بالفعل سيحدث قائمة .اإلقتصادية

تعتمده قد الذي بالتوجه كافية دراية على يكونون العمال بأن ذلك على بناء القول وميكن

وذلك العمل؛ عقود على وانعكاساته املخطط يف للجلسةاحملكمة العمال مندويب حضور خالل من

تصفيتها أو تفويتها أو بنشاطها املقاولة قيام استمرار تقرر أن قبل إليهم احملكمة كما)4(واستماع

احلل إختيار يف املؤثرة العوامل من يعترب التشغيل على احلفاظ .أن

املادة يف يشترط الفرنسي املشرع كان قانون45وإذا شروط1985يناير25من ثالثة

اإلاء يكون أن وهي الظروف؛ هذه مثل يف العمل عقد منه, ضروريا"إلاء مفر وال - مستعجال

indispensable, urgent et inévitable "ذا شرط أي حيدد مل املغريب املشرع فإن

املادة يف فقط أشار وإمنا عن71اخلصوص مراعاا الالزم العناصر بعض إىل الشغل مدونة دمن

وهي املهنية-األقدمية-: "الفصل العائلية-القيمة حقيقية, "األعباء ضمانات أية إعطاء ودون

للمقاولة اإلقتصادية الوضعية حتسن عند تشغيلهم .إلعادة

عند احملكمة متارسه الذي العمل عقد إاء كان إذا ما حول كذلك التساؤل ويطرح

اإلداري املسطرة عن يغين للمخطط املادةإعتمادها يف عليها املنصوص مدونة66ة من يليها وما

الشغل؟

أعاله=  املذكورة لإلستمرارية املصاحبة القرارات هذه العمل, إن عقود فسخ إىل ستؤدي كانت القواعد, إذا تطبيق جيب فإنه

الشغل مدونة يف عليها "املنصوص

(4)
املادة– يف ت590جاء على: "م بناء وذلك القضائية تصفيتها أو تفويتها أو بنشاطها املقاولة قيام إستمرار إما احملكمة تقرر

العمال ومندويب واملراقبني املقاولة رئيس ألقوال اإلستماع وبعد السنديك "تقرير
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االدارة من أكثر مؤهل القضاء أن املقاولة-الواقع صعوبات مساطر إطار يف - خاصة

نشاط استمرار لضمان تسرحيات من تستلزمه وما اإلقتصادية الصعوبات أمهية مدى يف للنظر

مج, املقاولة ختوله هامة صالحيات ميلك أنه األطرافكما مجيع إىل واإلستماع الالزمة املعلومات ع

املناسب القرار واختاذ حقوقهم على احلفاظ الكافية, لضمان الوسائل إىل اإلدارة تفتقر حني يف

املثارة األسباب وجدية صحة سلطة, لتقدير جيعل مما وناقصة معقدة غالبا تكون اليت امللفات أمام

حمدودة العملي الواقع يف .)5(اإلدارة

احملكمة حصر بعد السنديك قيام وبالتايل معا املسطرتني بني اجلمع من مانع ال أنه على

عنهم اإلستغناء قررت اليت العمال لالئحة املتضمن املنصوص, للمخطط اإلدارية املسطرة باستنفاذ

قد الذي الشيء القضائية واإلجتهادات اآلراء لتضارب تفاديا وذلك الشغل مدونة يف يزيدعليها

املفصولني العمال مبصاحل اإلضرار .يف

ملصطلح املشرع استعمال أن إىل أخرى جهة من اإلشارة اإلعفاء"وليس" الفسخ"وجتدر

التوقيف أو التسريح أو اإلاء التمييز" أو تستلزم اليت العلمية الدقة عن ففضال أمهية؛ من خيلوا ال

إخت يف خاصة تتمثل عملية أمهية هناك الفسخبينهما آثار عن اإلاء آثار بعض فاستعمال, )6(الف

جهة من يعين الفسخ العقدية, مصطلح الرابطة إلنقاء كأساس القاهرة القوة الذي, استبعاد األمر

اإلنقضاء هذا عن العامل بتعويض القاهرة, يسمح القوة تؤدي حني شروطها-يف حتقق حالة -يف

تعويض أي منحه عدم .إىل

يف جاء بتاريخوقد صادر بأن1990شتنرب30قرار التونسية التعقيب حمكمة : عن

الفصل" معىن على قاهرة قوة يعترب ال اإلفالس إىل مث إقتصادية صعوبات إىل املؤسسة 283تعرض

(5)
عز– سعيد الش: "أنظر نزاعات جمال يف املغريب القضائي "غلالعمل

اخلاص القانون يف العليا الدراسات دبلوم لنيل الرباط–رسالة اخلامس حممد 174ص1993جامعة
(6)

الصديق– بزاوي الفردي: "أنظر العمل عقد "فسخ

اخلاص القانون يف العليا الدراسات دبلوم لنيل البيضاء–رسالة الدار الثاين احلسن 36ص1991جامعة
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والعقود اإللتزامات جملة نشاطها, من توقف نتيجة املطرودين للعملة التعويض من يعفيها , وال

ر أخذ يقع مل إذا مسبقاخاصة الطرد مراقبة جلنة الفصيلني, أي ألحكام جملة21و16طبقا من

")7(الشغل

للعقد ائي حد وضع عنه يترتب الفسخ فإن أخرى جهة اليت, ومن املآخذ بني من وهذه

يخشى الذي املقاولة صعوبات نظام على تسجيلها التشغيل-ميكن يف املرونة ملبدأ لتبنيه نظرا

اإلعترب تفرضه والتطورالذي باحلركية املتميزة اإلقتصادية لتسهيل–ات أداة جمرد يصبح أن

فيهم املرغوب غري العمال من العمل, التخلص غياب يف خاصة كبرية؛ اجتماعية مشاكل يطرح مما

البطالة أو الشغل فقدان عن التأمني نظرا, بنظام يوم بعد يوما تتزايد إليه احلاجة أصبحت الذي

اإلضطراب أكثرمرونةلتعدد التسريح مسطرة جبعل املستمرة العمل أرباب ومناداة اإلقتصادية .ات

اإلجتماعي أو اإلقتصادي املنطق حيث من سواء بالعمال التضحية تشكل أن ميكن فال

اإلقتصادي إقالعها إعادة وضمان املقاوالت إنقاذ عليه يتوقف حامسا وال استراتيجيا .خيارا

الثاين ا: احملـور العملوضعية عقود عن الناجتة .لديون

خمتلفة وتعويضات أجور من العمل؛ عقد عن الناجتة الديون الرتبة, تتمتع من عام بإمتياز

املنقوالت كل على قانون, اخلامسة ظل يف اإلمتياز هذا من فعال يستفيدون العمال كان فهل

اجلديدة؟, اإلفالس املساطر إطار يف الديون هذه وضعية عن وماذا

املرتبةي إىل تقهقر قد املنقوالت على فقط للعمال املخول العام اإلمتياز أن بداية الحظ

تعديل مبقتضى الفصل1993شتنرب10اخلامسة على أدخل اإللتزامات1248الذي قانون من

يف, والعقود واألبوين األوالد ونفقة ونفقتها ومتعتها الزوجة مهر عن الناشئة الديون وضع حيث

والعقارات, الثالثةالرتبة املنقوالت على عاما إمتيازا العمال خيول الفرنسي املشرع جند حني يف

.معا

(7)
اهلا– حممد اهللاأورده عبد بن التونسي: "دي التجاري القضاء فقه 502ص" مصنف
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إطار يف اإلمتياز من املرتبة هذه يف العمال وضع بأن متخصصة دراسات أكدت وقد

ع1248الفصل ل أو, ق املشغل وفاة على السابقة أشهر الستة يف املمتازة ديوم نطاق وحتديد

التوزيع, "إفالسه"  يف, أو األجور حلماية مثلى وسيلة يعترب ال اإلمتياز فهذا حقهم؛ يف غبنا يعترب

العقارات, املشغل" إفالس"لةحا دون املنقوالت على يرد لكونه أوال؛ طبيعته إىل بالنظر وذلك

اإلجتماعية التعوضات باقي دون الفجائي الفصل وتعويضات األجور فقط درجته, ويشمل وإىل

ثالثا الزمين ونطاقه .)8(ثانيا

مو وقف قد املغريب املشرع أن فيبدو اجلديدة النصوص إطار يف معأما ينسجم ال قفا

املشغل ذمة يف هلم الثابتة والديون العمال ألجور املعيشي الطابع محاية القول, ضرورة وميكن بل

أكثر ذلك ويتضح ديوم؛ إستيفاء أجل من العمال يواجهها اليت الصعوبات تعميق يف زاد قد بأنه

الق من كل الصدد هذا يف به جاء ما مع سريعة مقارنة إجراء خالل والتونسيمن الفرنسي .انون

وإعداد املالحظة فترة يف املقاولة متويل ضرورة هاجس وحتت املغريب املشرع كان فإذا

املادة, احلل يف عليه نص هاما إمتيازا منح ت575قد اإلمتيازات, م من العديد على قدمه

املادة, )9(األخرى يف اإلمتياز نفس على كذلك الفرنسي املشرع نص يناير25قانونمن40فقد

ومستحقام, 1985 العمال لديون الفرنسي املشرع منح يف يتجلى جوهري فارق مع ولكن

اإلمتيازات إمتياز أو اإلستثنائي باإلمتياز يسمى على" un super-privilège"ملا تقدم حبيث

عليها املنصوص والعقارات املنقوالت على الواردة اإلمتيازات ذلك يف مبا املادتنيغريها 2101يف

(8)
الكوري– باملغرب: "احلاج التشغيل سياسة ضوء على األجور "محاية

اخلاص القانون يف العليا الدراسات دبلوم لنيل ص–رسالة الرباط اخلامس حممد 221–216جامعة
(9)

املادة- مايلي575تنص على ت :م

سد" التسويةيتم فتح حكم صدور بعد قانونية بصفة الناشئة الديون ال, اد أم مقرونة أكانت سواء أخرى ديون كل على باألسبقية

بضمانات أو "بامتيازات
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املادتان2104و تقابلهما واليت الفرنسي املدين القانون و1248من ع ل قانون155ق من

.1915يونيو2

قانون يف التونسي املشرع عليه سار املنحى املادة1995أبريل17ونفس يف نص الذي

للمادة-منه37 و575املطابقة ت الفرنسي40م القانون ما-من :يليعلى

املراقبة" فترة إنطالق من بداية املؤسسة على املترتبة اجلديدة للديون األولوية واليت, تعطى

نشاطها ملواصلة وضرورية مباشرة عالقة ممتازة, هلا كانت ولو السابقة الديون قبل إال, وتستخلص

فصلني عليها املنصوص الديون التجارية566و564أن الة 3و2و1والفقرات, من

الفصل غريها199من قبل وتستخلص للدفع مدعم بإمتياز تتمتع العينية حقوق جملة "من

املستحقة الديون مبختلف أعاله املادة مبقتضى عليها احملال والفقرات الفصول وتتعلق

.للعمال

على العمال لديون حافظ قد الفرنسي نظريه شأن شأنه التونسي املشرع يكون وبذلك

و خاصة بـمكانة مدعم"أحاطها "un super-privilège-إمتياز

قانوين بنص إال يكون ال وترتيبها اإلمتيازات منح ألن إيراد, ونظرا عدم إىل واستنادا

املادة يف استثناء ألي املغريب ت575املشرع أنه, م على الفصل ذات يف وتأكيده :بل

ف" حكم صدور بعد قانونية بصفة الناشئة الديون سداد كليتم عن باألسبقية التسوية تح

أخرى بضماناتديون أو بامتيازات ال أم مقرونة كانت "سواء

من بإمتياز العمال ديون ختصيص بشأن املقارن القانون يف سائد هو عما ختلف قد يكون

املقاولة صعوبات نظام إطار يف األوىل الفصل, الدرجة يف املأجورين686واكتفى بإعفاء ت م

مل اخلضوع بالديونمن التصريح .سطرة

ذا العمال ديون متتيع عند يقف مل الفرنسي املشرع أن فيه يالحظ الذي الوقت يف هذا

العمال لديون والسريع الفعلي األداء تضمن خاصة مؤسسة إحداث إىل ذلك جتاوز بل اإلمتياز؛
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إختصارا عليها يطلق املسطرة؛ فتح  L’Association pour la(L'A.G.S)عند

Gestion du régime d’assurance des créances des salariesوذلك

قانون الفرنسية1973دجنرب27مبوجب الشغل مدونة يف إدماجه مت .الذي

ضد التأمينات مبوجب وحدهم العمل أرباب إشتراكات طريق عن النظام هذا متويل ويتم

مؤسسة, البطالة العمال(L'A.G.S)وحتل حمل القانون ملستحقامبقوة أدائها متابعة, بعد يف

إستخالصها أجل من العمل املخول, أرباب األوىل الدرجة من اإلمتياز بنفس ذلك يف متمتعة

قانونا العمال .هلؤالء

بفتح تصدره الذي احلكم يف تشري أن احملكمة الفرنسي القانون يلزم أخرى جهة ومن

املقاولة جلنة دعوة إىل وجو, املسطرة عدم أنفسهم, دهاوعند العمال أو العمال تعيني, مندويب إىل

عنهم خاص العمل, ممثل بعقود املتعلقة الديون حتصيل مع, يتوىل املمثل هذا مهمة تتداخل ال حبيث

املؤسسة داخل للعمال املمثلة األخرى القانونية اهليآت العمال–مهمة ومندويب املقاولة اليت-جلنة

للعم الرمسي املخاطب املصريية, التعترب القرارات وإختاذ املسطرة تسيري عملية يف إشراكه يتم الذي

للمقاولة .بالنسبة

املقاولة صعوبات نظام إطار يف العمال وضعية أن هو األخري يف إليه خنلص الذي واإلستنتاج

املقاولة محاية هدف خلفها اليت لإلنعكاسات كنتيجة وذلك ملحوظا تدهورا عرفت قد املغريب

اهلدفوتص هذا يبلغ ان أراد حبيث األوىل؛ املرتبة يف املشرع وضعه الذي وضعيتها ال–حيح الذي

البالغة أمهيته حول إثنان ممكنة- خيتلف سرعة ما, بأقصى املوازية املصاحل بعض يويل ال جعله مما

عناية من األخرى هي ا, تستحقه باقي على املقاولة ملصلحة فيه مبالغ بترجيح قام , ملصاحلحيث

واإلجتماعي اإلقتصادي العام والنظام العامة املصلحة خيدم ال ما .  وهو


