
ةمحمــد أبـو الحسٌــن أستـاذ بكلٌــة الحقــوق بالمحمــدٌـ .ذ

عضو المكتب الوطنً للجمعٌة المغربٌة حوار

قانـون معالجـة صعـوبات المقاولـة

وسٌلـة للمعالجـة القانونٌـة للصعـوبات 

المالٌـة للمقاولـة



لقانون الدابمة  ةحاجاللممارسة التشرٌعٌة كدت اا

الى التطور المستمر معالجة صعوبات المقاولة 

الرتباطه الوثٌق بالمتغٌرات االقتصادٌة وتأثٌراتها 

 على المقاوالت

ٌشكل مجرد رغبة فً مساٌرة الجدٌد فهوال 

التشرٌعً، او سعً لضمان تنافسٌة قانونٌة على 

مستوى الترسانة التشرٌعٌة فً مجال القانون 

االقتصادي

2

مقدمــــــــــــــــــــــة



المحرك والمشرف على سٌر المساطر هو قضاء ال

، وبعد توقف المقاولة قبلٌا تدخل فهوٌ الجماعٌة،

هااداء دٌون عن

    

تخذ مجموعة من القرارات السٌادٌة ٌو

3

مقدمــــــــــــــــــــــة



مجرد قرارات قانونٌة ولكنه القضاء تخذ ٌال 

مارس وظٌفة وسلطة اقتصادٌة ٌ

فان هذا النظام اصبح امرا واقعا، ٌتعٌن 

التعامل معه والعمل على انجاحه، وقبل ذلك 

فً افق تعدٌل ٌراعً خصوصٌات  اغنابه

االقتصاد المغربً

4

مقدمــــــــــــــــــــــة



ٌعتبر قانون معالجة صعوبات المقاولة مجال جد دقٌق وتقنً 

ومتخصص ٌستوجب األخذ بعٌن االعتبار الرهانات االقتصادٌة 

واالجتماعٌة والسٌاسٌة

كما أن صعوبة هذا القانون تتجلى فً كثرة الشركاء والمتدخلٌن 

واألجهزة بشكل ٌجعل التوفٌق بٌن مختلف الحقوق وااللتزامات 

.أمر صعب جدا

1

2

5

مقدمــــــــــــــــــــــة



وحٌث أن المغرب بلد ٌراهن على االستثمار وأن صاحب 

الجاللة، محمد السادس نصره هللا، ما فتا ٌحث على ذلك فً 

خطبه ورسابله السامٌة خاصة الرسالة السامٌة لصاحب الجاللة 

" االستثمار تكامالت"ملتقى الموجهة للمشاركٌن فً أشغال 

حٌث أكد جاللته على  2005 دجنبرفً فاتح  بالصخٌرات

ترسٌخ هذا االختٌار وعلى رفع كل العوابق، وعلى توفٌر المناخ 

االجتماعً والتنافسً السلٌم، وحث حكومة جاللته على تبسٌط 

المساطر اإلدارٌة وضمان عدالة ناجعة فً مجال األعمال 

وأنظمة التدبٌر الحكامةوتحسٌن 

6

مقدمــــــــــــــــــــــة
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عدد الملفات المسجلة فً التسوٌة 
والتصفٌة القضائٌة 

عدد التصفٌات 

قفل مخطط االستمرارٌة 

وحٌث إن قانون معالجة صعوبات المقاولة ٌشكل لبنة 

مهمة فً القضاء المرتبط باألعمال فإن هذا القانون 

منذ دخوله حٌز التطبٌق إلى الٌوم، لم ٌحقق النتابج 

المنتظرة منه أو باألحرى األهداف التً رسمت له، 

حٌث أن أغلب المساطر تنتهً بالتصفٌة القضابٌة كما 

من سنة  ةمحاكم المملك توضح األرقام اآلتٌة لبعض

2012الى سنة  1998

مقدمــــــــــــــــــــــة



ولهذه الحصٌلة آثار على التشغٌل إذ من سنة 

أجٌر  90 586تم تسرٌح حوالً  2004– 1994

من مناصب  166 384بسبب قفل المقاوالت مقابل 

الشغل التً تم خلقها بمعنى أن تسرٌح األجراء بلغ 

كما أن اإلحصابٌات تؤكد أن حوالً % 54.4نسبة 

من مصدر الصعوبات تكمن فً سوء التدبٌر %  54

والتسٌٌر

8

مقدمــــــــــــــــــــــة



من خالل ما سبق ذكره تتضح خطورة آثار قانون معالجة صعوبات المقاولة، من 

ً على فاعل اقتصادي ٌكون نشاطه متدهور، وقد ٌمنح فرصة أخرى ضكونه قد ٌق

، كما أن الكتاب مربح لمقاول سٌا الحظ، وقد ٌعٌد هٌكلة الموارد فً مشروع 

الخامس نظام قانونً ٌحاول التوفٌق بٌن أهداف قد تكون فً بعض الحاالت 

حماٌة الدابنٌن، الحفاظ على النشاط القابل لالستمرار، حماٌة المصلحة )متناقضة 

كما ٌحاول الحفاظ على توازنات غٌر مستقرة هدفها األسمى صون قٌمة ( العامة

المقاولة بما فٌه مصلحة كل المتدخلٌن واالقتصاد بصفة عامة

مقدمــــــــــــــــــــــة
9
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مقدمــــــــــــــــــــــة

كما ٌجب أخذ بعٌن االعتبار •
المتغٌرات والنسق العام فً 

القانون المغربً الذي ٌفرض 
علٌنا أن ندخل فً حساباتنا 
المقتضٌات الجدٌدة للدستور 

المغربً ولمبادئ حقوق اإلنسان 
حتى نضمن مساطر فعالة 

.وسهلة التطبٌق

• لذلك وإذ نقر بهذا الفشل ٌجب 
أن ال نعٌد تكرار األخطاء التً 

ارتكبها المشرع الفرنسً سواء 
أو فً  1994فً تعدٌل سنة 

2005تعدٌل سنة 

ال أحد ٌجادل إذن فً فشل نظام •
معالجة صعوبات المقاوالت وهو 

الشًء الذي أقرته التجربة 
الفرنسٌة باعتبار فرنسا مصدرنا 

لم  2005التارٌخً إذ حتى سنة 
تتجاوز نسبة نجاح هذا القانون 

%. 5فً تحقٌق أهدافه  
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مقدمــــــــــــــــــــــة

تكون أحسن القوانٌن

عدٌمة الفابدة بعدم التطبٌق، إال أنها قد 

.تكون خطٌرة إذا طبقت بطرٌقة سٌبة

مقولة للمفكر 

Chateaubriand

  



12

مظاهــر فشــل نظــام معالجــة صعــوبات المقاولـــة

غٌاب اعتماد تشاركً وشفاف ؛

القانون ؛اقتصادي الذي سٌطبق فٌه نص  السوسٌوعدم أخذ بعٌن االعتبار المناخ 

تم اعتماد القانون الفرنسً دون أخذ اإلطار التنظٌمً له إذ لم ٌأخذ بعٌن االعتبار 
آنذاك ؛النصوص التنظٌمٌة واالجتهاد القضابً الساري 

المسطرة ؛أغلب الدابنٌن ال ٌحسون بمشاركتهم الفعالة فً 

المدٌن ؛ال ٌوفر المعلومات الناجعة والكافٌة عن 



13

مظاهــر فشــل نظــام معالجــة صعــوبات المقاولـــة

ال ٌوضح بشكل جلً -
حقوق والتزامات 

األطراف ؛

ال ٌوضح فً طرق أخذ -
القرار الضمانات الكفٌلة 

بحماٌة حقوق من 
تنصرف إلٌه آثار هذا 

القرار؛

هو نظام ٌركن ربٌس -
المقاولة بسرعة على 
الهامش وتنزع منه 
ملكٌته، فبمجرد فتح 

المسطرة تصبح المقاولة 
قابلة للبٌع ومن ثمة 
فالكتاب الخامس من 

مدونة التجارة هو وسٌلة 
لنزع الملكٌة من ربٌس 

المقاولة ؛

هو نظام ال ٌضمن 
المساواة بٌن الدابنٌن، 
بل إنه نظام مجحف فً 
حق الدابنٌن فً بعض 

األحٌان
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مظاهــر فشــل نظــام معالجــة صعــوبات المقاولـــة

هو نظام عام اقتصادي ال ٌمنح للنٌابة العامة اآللٌات الالزمة لممارسة حقها 
أصلً ؛كطرف 

هو نظام ال ٌولً اهتماما كبٌرا لكتابة الضبط كفاعل أساسً فً نظام معالجة 
المقاوالت ؛صعوبات  

هو نظام ٌتعارض فً بعض مقتضٌاته مع حقوق اإلنسان فً مجال حماٌة 
الخاصة ؛األموال وحماٌة الحٌاة 

غٌاب أٌة هٌبة أو جهاز لتأمٌن الدٌون الناشبة عن عقد العمل فً حالة 
القضابٌة ؛خضوع المشغل لمسطرة التسوٌة أو التصفٌة 

.صعبة للمقاولة فً وضعٌة  جبابًغٌاب مفهوم 



السنــدٌـــكالنٌــابــة العامـــة  القاضـــً 

المنتــــدب

15

نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة



فبــات خـــارج كتـــابــة الضبـــط
المسطــــرة

لمســـاطـــر غٌــرا

المجــدٌــة 

16

نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

السنــدٌـــك

قرارات السندٌك ذات  

طبٌعة اقتصادٌة 

وقانونٌة إال أن هؤالء 

ٌنقصهم التكوٌن كما 

أن األتعاب التً تمنح 

لهم جد متواضعة وهذا 

ٌشكل عابقا أمام إنجاز 

مهامهم على أحسن 

وجه
 

غٌاب أٌة شروط فً 

اختٌار السندٌك ٌجعل هذه 

الفبة غٌر خاضعة ألي 

شرط فً التكوٌن أو 

المستوى العلمً أو 

األقدمٌة وال ألخالقٌات 

، والقاضً الذي المهنة 

ٌعٌن السندٌك ال ٌتوفر 

على أي إطار مؤسساتً 

أو تنظٌمً قد ٌمارس من 

خالله على السندٌك 

تأدٌبٌة ؛سلطة 

النص ٌطالب القضاة 

باتخاذ قرارات ذات 

طبٌعة اقتصادٌة 

، لكنها تتعلق وقانونٌة 

بالتدبٌر والمالٌة 

عامة والتجارة بصفة 

، والحال أنهم لم ٌتلقوا 

تكوٌنا فً هذه 

المجاالت 

غٌاب إطار تنظٌمً 

لمهنة السندٌك مع 

العلم أن هذا األخٌر 

ٌقوم بعدة مهام تبدو 

، فتارة متناقضة أحٌانا 

نجده ٌمثل الدابنٌن 

وتارة ٌمثل المقاولة 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

السنــدٌـــك

إال أن أغلب المدٌنٌن ٌحسون بأنهم ال ٌحضون 

بمشاركة فعالة ألنهم ٌشعرون عبر نصوص 

وأجهزة الكتاب الخامس أن الغاٌة من المسطرة 

المفتوحة فً مواجهته هً قتله نهابٌا على 

مستوى األموال أو على مستوى األصول

كما أن اختصاصات السندٌك تفرض علٌه القٌام  

، فتراه تارة قبعات بعدة مهام تلزمه ارتداء عدة 

ٌقوم بكل األعمال التحفظٌة الرامٌة إلى المحافظة 

على أموال المقاولة وتارة أخرى ٌقٌم الدعاوي 

لصٌانة حقوق الدابنٌن وٌتلقى تصارٌح الدابنٌن وقد 

نجده ٌراقب عملٌة التسٌٌر أو التسٌٌر الكلً أو 

، وهو الذي ٌعد التسٌٌر ٌساعد ربٌس المقاولة فً 

تقرٌر الموازنة المالٌة واالقتصادٌة واالجتماعٌة 
للمقاولة وٌقترح الحل المالبم 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

السنــدٌـــك

ربما ٌعزى السبب فً هذه الحالة 

لعدم توفر المغرب على وسابل 

مراقبة ودعم المقاولة فً وضعٌة 

صعبة على غرار بعض الدول التً 

سنت صنادٌق لتموٌل المقاولة فً 

.وضعٌة صعبة

كما أن تشعب االختصاصات 

مكنه من تسندٌك ال لل الموكولة

ضمان التوازن بٌن حقوق 

الدابنٌن وحقوق المدٌن فأغلب 

ألبناك فقدوا االدابنٌن خاصة 

ثقتهم فً نظام معالجة صعوبات 

المقاولة مما ٌجعل توفٌر 
االبتمان أمر صعب 

لذلك ٌجب التفكٌر فً إقحام 

أجهزة أخرى حتى ال ٌستأثر 

السندٌك بكل هذه المهام التً 

ٌصعب التوفٌق بٌنها كجهاز 

، وقاضً مراقبة الدابنٌن ممثل 

تنفٌذ المخطط والمتصرف 

.الخاص



  المساهمة فً إعداد

الحل

مراقبة األجهزة سواء 

فً التعٌٌن و التغٌٌر

مراقبة القرارات عن 

طرٌق استعمال 

حقها فً الطعن

20

نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

النٌــابــة العامـــة

ٌجب أن ٌمر دور النٌابة العامة من الدور التقلٌدي الذي 

ٌقتصر على معاقبة كل إخالل فٌه مس بالنظام العام إلى دور 

ٌكتسً طابعا 

اقتصادٌا واجتماعٌا

وأول مالحظة تسجل على الكتاب الخامس هو أنه لم ٌنص 

، علما بأن دورها ٌجب أصلً على أن النٌابة العامة طرف 

:ٌشمل أن 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

النٌــابــة العامـــة

بقرار 
التسوٌة 
الودٌة

بالتقارٌر فً 
حالة التسٌٌر 
الحر عند 
وجوده 

بقرار 
استمرار 
النشاط 

بتقارٌر 
ممثل 

الدائنٌن فً 
حالة وجوده

بتقارٌر 
السندٌك 

:العامة لذلك ٌجب أن تبلغ النٌابة 

.كما ٌجب االعتراف لمندوبً األجراء أو لجنة المقاولة بحق إخبار النٌابة العامة عن كل واقعة تؤكد التوقف عن الدفع
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

والجدٌر بالذكر أن مسطرة الشٌك بدون رصٌد قد تقلب كل الموازٌن وتخل 

كٌف ٌمكن تصور تسوٌة : نتساءل ، وهنا للدابنٌن بكل ترتٌب قانونً 

، لذلك ٌجب إسناد هذا االختصاص للنٌابة بالسجن المقاولة وربٌسها مودع 

، ونقترح أن تكون المتابعة فً حالة سراح على أن التجارٌة العامة بالمحاكم 

فً حق المدٌن موقوفة الحبسٌةتكون العقوبة 

النٌــابــة العامـــة
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

النٌــابــة العامـــة

ومن أجل ضمان فعالٌة 

دور النٌابة العامة ٌجب 

بدور ٌمكنها  تحضىأن 

من المساهمة فً 

المسطرة كطرف فعال 

:ٌجب  تمةومن 

 

أن تعطً رأٌها قبل اتخاذ أي 
قرار

أن ٌبلغها السندٌك بالوثابق التً 

ٌتوفر علٌها فً حالة المخالفات 

الجنابٌة

أن ٌعترف لها بحق طلب فسخ 

المخطط فً حالة عدم تنفٌذ 
المدٌن اللتزاماته

أن تبلغ بقرار التصفٌة من 

طرف المصفً

تمكٌنها من تقدٌم طلب استبدال 

أجهزة المسطرة بحٌث ٌقدم الطلب 

أمام القاضً المنتدب الذي ٌرفعه 

بدوره إلى المحكمة

حٌث إن إجراء فتح المسطرة بصفة 

، فإن مجدي تلقابٌة أمر غٌر 

ٌستحسن منح هذا االمتٌاز للنٌابة 

.العامة 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

القاضـــً المنتــــدب

نالحظ أن الكتاب الخامس جعل من القاضً المنتدب جهازا ٌطلب منه 
القٌام بكل شًء دون أن ٌحدد بصفة دقٌقة كٌفٌة أخذ القرارات وكذا دون 

التطرق لضمانات من ستنصرف إلٌه آثار قرارات القاضً المنتدب 

كما أن الكتاب الخامس لم ٌسهل مأمورٌة القاضً المنتدب باعتماد آلٌات 
:منها تمكنه من االطمبنان لما ٌقدم علٌه نذكر 

بالنسبة لألموال الخاضعة للتصفٌة  التحمالتعدم إلزامٌة وضع دفتر 
القضابٌة شأن ما علٌه الوضع بالنسبة للتنفٌذ فً إطار القواعد العامة
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

القاضـــً المنتــــدب

عدم التنصٌص صراحة على حق القاضً المنتدب فً عدم تحقٌق الدٌون غٌر المنازع 
فٌها ؛

عدم وضوح االختصاص فً األمور المستعجلة بٌن القاضً المنتدب و القضاء -
االستعجالً ؛

عدم تنظٌم دور القاضً المنتدب فً مسطرة تسرٌح العمال ، والصواب أن ٌعهد بذلك إلى السندٌك -
بعد الحصول على إذن من القاضً المنتدب بعد استشارة لجنة المقاولة أو مندوبً األجراء؛

ٌجسد القاضً المنتدب سلطة قضابٌة خاصة لكن النصوص ال تضمن مسطرة حضورٌة -
أمامه ؛

ال نجد فً النص بصفة ال تدع مجاال للشك معٌارا للتمٌٌز بٌن القرارات اإلدارٌة -
للقاضً المنتدب وبٌن القرارات التً لها طابع قضابً
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

فبــات خـــارج المسطــــرة

 

:التالٌة بعض المعنٌٌن ٌضلون خارج مسطرة التسوٌة أو التصفٌة  القضابٌة نذكر على سبٌل المثال الحاالت  نجد

القضابٌة ؛عدم استشارة الدابنٌن فً حل التفوٌت أو التصفٌة -

الدابنون فً حالة قفل  الٌستشار  للسندٌكإلٌهم أمام المحكمة و ٌكتفً بأن ٌقدموا عروضهم  المفوتعدم مثول -
بحقوقهم ؛المسطرة على الرغم من المساس 

ٌهمهم ؛الوقف المؤقت للمتابعات فً حالة التسوٌة الودٌة للدابنٌن مع العلم أن األمر  تبٌلغعدم -

وقاضً تنفٌذ المخطط عند وجوده  والسندٌكجعل قرار فسخ المخطط قابال لالستبناف أو النقض من طرف المدٌن -
العامة ؛ولجنة المقاولة أو مندوبً األجراء والدابنٌن والنٌابة 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

عدم منح المدٌن الحق فً اقتراح تعٌٌن السندٌك ومنحه الحق فً الطعن باالستبناف فً -
، ألن التناغم بٌن المدٌن مهمته قرار المحكمة عندما ترفض تعٌٌن السندٌك أو تمدٌد 

المسطرة ؛سٌكون له أثر إٌجابً على  والسندٌك

السندٌك ؛عدم االعتراف للنٌابة العامة باقتراح -

فً مسألة جرد أموال المدٌن ، ألن هذا األخٌر هو المؤهل  الحٌسوبٌٌنعدم توظٌف الخبراء -
.حٌسوبًهذا الجرد من طرف خبٌر  ىللقٌام بذلك شرٌطة أن ٌزك

فبــات خـــارج المسطــــرة
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

كتـــابــة الضبـــط

ال نجد على مستوى محاكم المملكة شعبة خاصة وقارة فً كتابة الضبط مهمتها مساطر معالجة صعوبات المقاولة 

.وٌجب أن ترصد لها اإلمكانٌات المالٌة والبشرٌة مع إخضاع أطرها لدورات تكوٌنٌة مستمرة لتأهٌلهم

:على فكتابة الضبط هً أداة اإلطالع 

الوثابق 
المحاسباتٌة

البحة الدابن
عروض 
التفوٌت 

تقرٌر الخبرة 
الذي ٌنجزه 
الخبٌر طبقا 

 552للمادة 
من مدونة 

التجارة 

االتفاق الذي 
ٌبرمه 

المصالح مع 
الدابن 
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

كتـــابــة الضبـــط

القرارات  تبٌلغونسجل هنا أن بعض النصوص تنقصها الدقة بالنسبة لعمل كتابة الضبط كما هو الحال فً عدم تقٌٌد 

،علما بأن هذا القرار مشمول بالنفاذ المعجلالقضابٌة  ، فً إطار التصفٌة فٌها القاضٌة بقبول الدٌون غٌر المنازع 

كما أن المشرع لم ٌنص صراحة على وجوب نشر الحكم القاضً بحصر مخطط االستمرارٌة والحكم القاضً بقفل 

المسطرة وإال ٌجب التنصٌص على أنها ترتب آثارها من تارٌخ صدورها ال من تارٌخ النشر

نفس الشًء نسجله بالنسبة للحكم القاضً باستبدال القاضً المنتدب أو السندٌك أو بتعدٌل تارٌخ التوقف عن الدفع 

هالتً ٌجب التنصٌص إلى إلزامٌة إشهار

.ة



30

نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

المســـاطـــر غٌــر المجــدٌــة

توجد فً الكتاب الخامس إجراءات أو مساطر غٌر مجدٌة تثقل كاهل المحكمة وتشكل عابقا أمام القٌام بدورها فً 

.الحفاظ على قٌمة المقاولة بما فٌه مصلحة كل المتدخلٌن واالقتصاد بصفة عامة

:ٌلً ومن ثمة ال نرى أٌة فابدة فً ما 

عدم اإلعالن عن 
أهداف المسطرة 

وتركها مشتتة فً 
بعض المواضٌع

التمٌٌز بٌن التاجر 
وغٌر التاجر 

والمهنً الذي لم 
ٌعد له أي تبرٌر 

اقتصادي واجتماعً 
وقانونً 

اإلبقاء فً النص -
على الترخٌص 

اإلداري فً حالة 
فصل األجراء 

ألسباب اقتصادٌة 
ألن ذلك األمر ٌمس 

 السلطبمبدأ فصل 

عدم اعتبار اإلدارة -
الضرٌبٌة كباقً 

الدابنٌن واستمرار 
 دابنٌةتعزٌز امتٌاز 

الدولة على باقً 
الدابنٌن  

التضحٌة بحقوق 
الدابنٌن غٌر 
الموقعٌن على 

االتفاق مع المدٌن  
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نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة

المســـاطـــر غٌــر المجــدٌــة 

، إذ أن المشرع ٌعتمد أحٌانا تارٌخ صدور الحكم وأحٌانا األجل عدم وحدة المعاٌٌر فً تحدٌد تارٌخ بدئ سرٌان -
نشره ؛أخرى تارٌخ 

عدم إقرار تخفٌض الدٌن العمومً وفً المقابل نشجع الخواص على التخفٌض ؛-

ٌجب حذف جزاء السقوط بالنسبة للدٌون غٌر المصرح بها واالكتفاء باعتبار عدم التصرٌح سببا بعدم التمسك -
بالدٌن فً مواجهة المدٌن أثناء تنفٌذ المخطط ؛

عدم اعتماد نظام تصفٌة واحد لكل المقاوالت وذلك بإدخال نظام التصفٌة المبسطة بالنسبة للمقاوالت التً ال -
، مع تحدٌد سقف لرقم المعامالت لالستفادة من هذا النظام عقارٌة تتوفر على أصول 



نواقــص الكتــاب الخامــس علـى مستــوى األجهـــزة
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المســـاطـــر غٌــر المجــدٌــة 

عدم اشتراط التوقف عن الدفع ألن طلب فتح المسطرة هو عمل من أعمال اإلدارة وال 
الدفع ؛ٌجب أن ٌشترط فٌه التوقف عن 

والمتوسطة ؛عدم اعتماد مسطرة مبسطة بالنسبة لتفوٌت المقاوالت الصغٌرة 

الشغل  ؛الفصل فً الكتاب الخامس فً مشاكل األجراء عوض اإلحالة على مدونة 

ضمان القٌمة الحقٌقٌة لتقرٌر الموازنة المالً واالقتصادي واالجتماعً



صعوبات المقاولة وحقوق اإلنسان
33

، فإذا كان المبدأ العام ٌقضً بعدم نزع الملكٌة إال من أجل المنفعة العامة فإن فتح المدٌن بالنسبة لحماٌة أموال 

، لٌطال األثر المدٌن والدابن والغٌرأمواله المسطرة ٌؤدي إلى غل ٌد المدٌن عن كل 

وفً األخٌر نود أن نركز على ضرورة الحرص على مالبمة قانون معالجة صعوبات المقاولة مع حقوق اإلنسان ألن 

.التعارض بٌنهما وارد فً مجال حماٌة األموال والحٌاة الخاصة

أما بالنسبة للحٌاة الخاص فتهم التاجر الطبٌعً الذي قد تحصى أمواله فً موطنه وقد توضع علٌها األختام وقد ٌتم 
.االطالع على المراسالت التً لها عالقة بالحٌاة الخاصة
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صعوبات المقاولة وحقوق اإلنسان

فً االعتماد على التقارٌر التً ٌعدها  المغاالتكما أن 

السندٌك والقاضً المنتدب فٌه مس باستقاللٌة القضاء ألن 

المحكمة تبت بناء على تقرٌر القاضً المنتدب وهذا التقرٌر 

ٌتضمن الرأي الخاص بالقاضً المنتدب الذي ٌترجم مجموعة 

من العناصر التً ٌكون مصدرها التقدٌر الذي كونه القاضً 

المنتدب فً المراحل السابقة للحكم وأي رأي ٌعبر عنه 
القاضً المنتدب فإنه ٌعبر عنه مقدما قبل الجلسة



الدولة فً خدمة المقاولة

فً وضعٌة صعبة

ٌجب على الدولة أن تساهم فً إنقاذ المقاوالت فً وضعٌة صعبة عن  

طرٌق اعتماد تدابٌر تشجٌعٌة نذكر منها 

خلق صنادٌق لضمان 

القروض البنكٌة

خلق هٌبات ٌعهد إلٌها 

بتقدٌم االستشارة المالٌة 

المجانٌة للمقاوالت فً 

وضعٌة صعبة 

لدعم  جهوٌةخلق لجن 

المقاوالت فً وضعٌة 

صعبة 

35



الدولة فً خدمة المقاولة

فً وضعٌة صعبة

ٌجب على الدولة أن تساهم فً إنقاذ المقاوالت فً وضعٌة صعبة عن  

طرٌق اعتماد تدابٌر تشجٌعٌة نذكر منها 

تحمل الدولة تكالٌف 

برامج التكوٌن لتسهٌل 

إدماج األجراء المتخلى 

عنهم فً سوق الشغل

ضرٌبٌة فً  تشجٌعاتسن 

حالة تفوٌت مقاولة فً 

وضعٌة صعبة

تشجٌعٌة  اعتماداترصد 

  اإلحتفاظفً حالة 

بالنشاط توظف إلعادة 

هٌكلة المقاولة 

36

سن نظام لجدولة 

للدٌون  إستثنابٌة

الضرٌبٌة 
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الخاتمــــــــة

• ٌجب أن نتذكر دوما أن قانون 
معالجة صعوبات المقاولة هو نظام 
قانونً ٌحاول التوفٌق بٌن أهداف 
تبدو فً بعض األحٌان متناقضة 

، إال مستقرة وعلى توازنات غٌر 
كون الحفاظ تأن غاٌته ٌجب أن 

على المقاولة لما فٌه مصلحة كل 
المتدخلٌن والشركاء بصفة عامة

إن تركٌبة أي علم مرتبطة بالفكرة •
كونها من غاٌته ، والقانون نالتً 

وسٌلة لبلوغ بعض األهداف مع 
الحفاظ على القٌم
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الخاتمــــــــة

كما ٌجب األخذ بعٌن االعتبار •
عند اقتباس أي قانون المناخ 

السوسٌو اقتصادي الذي سٌطبق  
فٌه ، فحتى القانون الفرنسً 

الحالً لم ٌحقق النتابج المسطرة 
له كما هو الشأن بالنسبة 

.للقانون الملغً

كما ٌجب أن تكون مساطرنا •
فعالة ولن تكون كذلك إال إذا 
أعطت األولوٌة لتطوٌر نشاط 

المقاولة آخذة بعناٌة فابقة قٌمة 
.المشروع االقتصادي للمقاولة

• لذلك ٌجب بدل مجهود كبٌر 
لتبسٌط القانون ، فتعقد القانون 
مصدر لهشاشته إذ ٌصبح صعبا 

على األشخاص وعلى رجال 
القانون الوقوف عند الحقوق 

وااللتزامات بطرٌقة دقٌقة ، كما 
أن هذا الغموض ٌشكل عابقا 

حقٌقٌا أمام االستثمار 
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شــــــــكـــــــرا


