
 

 

 

 

  



                 نص القانون قبل التعديل                                                                     نص القانون بعد التعديل         

 

 1الكتاب الخامس :مساطر صعوبات املقاولة:

 القسم األول: مقتضيات عامة

 545املادة 

يتعين على املقاولة أن تقوم بنفسها، عن طريق الوقاية الداخلية 

من الصعوبات التي تعترضها، بتصحيح ما من شأنه أن يخل 

باستمرارية استغاللها، وإال تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية، 

 .دخل من رئيس املحكمةبت

يتم اللجوء إلى مسطرة إنقاذ املقاولة من الصعوبات التي تعترضها، 

 من خالل مخطط لإلنقاذ يعرض على املحكمة للمصادقة.

تتم معالجة صعوبات املقاولة عن طريق التسوية القضائية، 

 باعتماد مخطط لالستمرارية أو مخطط للتفويت.

كورة إلى إنهاء استمرارية املقاولة كما يمكن أن تؤدي الصعوبات املذ

 بالتصفية القضائية.

يحق للمدين، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن يطلب من 

املحكمة فتح إحدى مساطر الوقاية أو اإلنقاذ أو التسوية القضائية 

أو التصفية القضائية وفق الشروط املنصوص عليها في هذا 

 الكتاب.

ءات املتعلقة بمساطر صعوبات املقاولة يتعين القيام بجميع اإلجرا

املنصوص عليها في هذا الكتاب بطريقة إلكترونية، وفق الكيفيات 

 املحددة بموجب نص تنظيمي.

 545املادة 

يقصد باملقاولة في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي التاجر أو 

 الشركة التجارية.

 لذاتييقصد برئيس املقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص ا

 .عتباري املديناملدين أو املمثل القانوني للشخص اال 

يقصد برئيس املحكمة في مدلول هذا الكتاب، رئيس املحكمة  

 التجارية أو من ينوب عنه.

في حالة وفاة الشخص الذاتي املدين، يقوم ورثته أو من ينوب عنهم 

باختيار من يمثلهم في إجراءات املسطرة خالل خمسة عشر يوما من 

اريخ إشعارهم من طرف السنديك. فإذا تعذر االختيار، كلف ت

 القاض ي املنتدب أحدهم بذلك بناء على طلب من السنديك.

يمكن للقاض ي املنتدب تغيير ممثل الورثة متى توفر لذلك سبب 

 مشروع. 

 وفي كلتا الحالتين يتم إشعار الورثة بالقرار املتخذ.

                                                           

تم نسخ وتعويض الكتاب الخامس أعاله، بمقتضى المادة األولى من القانون رقم  -1

المتعلق بمدونة  31.51بنسخ وتعويض الكتاب الخامس من القانون رقم  71.37

رقم  فالتجارة، فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة، الصادر بتنفيذه الظهير الشري

رتين جراءات الواردة في الفقيتولى رئيس املحكمة املختصة القيام باإل 

 أعاله، خالل مسطرة الوقاية الخارجية أو املصالحة. 5و 4
 

 قبل التعديل

  املقاولة الخامس: صعوبات الكتاب

 

 

  545 املادة

تقوم بنفسها عن طريق الوقاية الداخلية  أن على املقاولة يتعين

 باستمرارية من الصعوبات بتصحيح ما من شأنه أن يخل

وإال تم ذلك عن طريق الوقاية الخارجية بتدخل من  استغاللها

 .املحكمة رئيس

طريق التسوية القضائية باعتماد مخطط  عن معالجة املقاولة تتم

 .التفويت االستمرارية أو مخطط

إلى إنهاء استمرارية املقاولة بالتصفية  الصعوبات أن تؤدي يمكن

 القضائية.

اب، الشخص الطبيعي في مدلول هذا الكت برئيس املقاولة، يقصد

 .املدين املدين أو املمثل القانوني للشخص املعنوي 
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القسم الثاني: مساطر الوقاية من 

 صعوبات املقاولة

 الباب األول: الوقاية الداخلية

 545املادة 

إذا لم يعمل رئيس املقاولة ،تلقائيا، على تصحيح االختالل الذي 

ات، إليه مراقب الحساب من شأنه أن يؤثر سلبا على استغاللها، يبلغ

إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو الصعوبات، خاصة 

الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو االقتصادية أو املالية أو 

االجتماعية، التي من شأنها اإلخالل باستمرارية استغاللها، وذلك 

 ر داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع اإلشعا

 بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك االختالل.

إذا لم يستجب رئيس املقاولة، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ 

استالم االشعار أو لم يتوصل شخصيا أو بعد تداول مجلس اإلدارة 

أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه 

سة عشر يوما العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خم

قصد التداول في شأن ذلك، بعد االستماع لتقرير مراقب 

 .الحسابات، إن وجد

 545املادة 

العامة في املوضوع أو إذا لوحظ أن  الجمعية حالة عدم تداول  في

من طرف الجمعية  املتخذ االستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار

سابات أو العامة، أخبر رئيس املحكمة بذلك من طرف مراقب الح

 .املقاولة أو أي شريك رئيس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الصعوبات الوقاية من األول: مساطر القسم

 

 

 الداخلية الباب األول: الوقاية

 545 املادة

إن وجد، أو أي شريك في الشركة لرئيس  مراقب الحسابات، يبلغ

استغاللها،  باستمرارية املقاولة الوقائع التي من شأنها اإلخالل

 اخل ثمانية أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع اإلشعارد

 يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك اإلخالل. بالتوصل

لذلك خالل خمسة عشر يوما من  املقاولة لم يستجب رئيس إذا

أو  اإلدارة التوصل أو لم يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس

ه مجلس املراقبة، حسب األحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب علي

الجمعية العامة املقبلة في شأن ذلك بعد  تداول  العمل على

 .املراقب سماعها لتقرير

  545 املادة

العامة في املوضوع أو إذا لوحظ أن  الجمعية حالة عدم تداول  في

من طرف الجمعية  املتخذ االستمرارية ما زالت مختلة رغم القرار

 و رئيسالعامة، أخبر رئيس املحكمة بذلك من طرف املراقب أ

 املقاولة
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 الباب الثاني: الوقاية الخارجية

 545املادة 

تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس املحكمة في الحالة 

الواردة في املادة السابقة أو كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء 

أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تعاني من 

ونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها حاجيات صعوبات قان

 ال يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات املقاولة. 

يستدعي رئيس املحكمة فورا إلى مكتبه، رئيس املقاولة إما تلقائيا 

أو بناء على طلب من هذا األخير يعرض فيه نوعية الصعوبات التي 

ستغالل وكذا وسائل مواجهتها، من شأنها أن تخل باستمرارية اإل 

وذلك قصد تقديم توضيحاته في املوضوع والنظر في اإلجراءات 

 الكفيلة بتصحيح وضعية املقاولة.

يمكن لرئيس املحكمة، إما تعيين وكيل خاص وتكليفه بمهمة 

التدخل لتخفيف االعتراضات التي تعاني منها املقاولة، أو تعيين 

 حسب الحالة. ق مع الدائنين،مصالح يقوم بتسهيل إبرام اتفا

يعين رئيس املحكمة الوكيل الخاص أو املصالح باقتراح من رئيس 

يضعها رئيس  املقاولة، ويحدد األتعاب املناسبة لقيامه بمهامه،

املقاولة بصندوق املحكمة فورا، تحت طائلة صرف النظر عن 

 .اإلجراء

يجب الحفاظ على سرية مسطرة الوقاية الخارجية بجميع 

 جراءاتها.إ

 الفصل األول: الوكيل الخاص

 555املادة 

إذا تبين أن صعوبات املقاولة قابلة للتذليل بفعل تدخل أحد األغيار 

يكون بمقدوره تخفيف االعتراضات املحتملة، اجتماعية كانت أو 

بين الشركاء أو تلك الخاصة باملتعاملين املعتادين مع املقاولة وكل 

ن تخل باستمرارية استغالل املقاولة، الصعوبات التي من شأنها أ

عينه رئيس املحكمة بصفة وكيل خاص وكلفه بمهمة وحدد له أجال 

حالة عدم نجاح الوكيل الخاص في مهمته، يقدم فورا  وفي .زهااإلنج

 .تقريرا بذلك لرئيس املحكمة

إذا تبين لرئيس املحكمة من تقرير الوكيل الخاص أن نجاح املهمة 

أجل انجازها أو باستبدال الوكيل، مدد األجل أو رهين إما بتمديد 

 .استبدل الوكيل، حسب الحالة، وذلك بعد موافقة رئيس املقاولة

 

 

 

 

 

 

 التسوية الودية الخارجية، الباب الثاني: الوقاية

  545 املادة

املقاولة في الحالة  رئيس رئيس املحكمة يستدعي

 ي يتبين منأو في الحالة الت 545املنصوص عليها في املادة 

عقد أو وثيقة أو إجراء أن شركة تجارية أو مقاولة  كل

من شأنها أن تخل  صعوبات فردية تجارية أو حرفية تواجه

 باستمرارية استغاللها، قصد النظر في اإلجراءات الكفيلة

 الوضعية. بتصحيح

يمكن لرئيس املحكمة، على  االجتماع، نهاية هذا في

على  يطلع مخالفة، أن الرغم من أية مقتضيات تشريعية

معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية 

وذلك عن طريق مراقب  للمدين االقتصادية واملالية

 أو الهيئات العمومية أو ممثل الحسابات أو اإلدارات

 أو أي شخص آخر. العمال

  545 املادة

قابلة للتذليل بفضل  املقاولة تبين أن صعوبات إذا

 يار يكون بمقدوره تخفيف االعتراضاتتدخل أحد األغ

للمتعاملين املعتادين مع املقاولة، عينه رئيس  املحتملة

بمهمة وحدد له أجال  وكلفه املحكمة بصفة وكيل خاص

 إلنجازها.
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 الفصل الثاني: املصالحة

 555املادة 

تفتح مسطرة املصالحة أمام كل مقاولة، دون أن تكون في وضعية 

تعاني من صعوبات اقتصادية أو مالية أو لها التوقف عن الدفع، 

 حاجيات ال يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانياتها.

يتضمن الطلب الذي يتقدم به رئيس املقاولة عرضا حول الوضعية 

املالية واالقتصادية واالجتماعية والحاجيات التمويلية للمقاولة، 

 .وكذا وسائل مواجهتها

 555املادة 

املحكمة، بالرغم من أي مقتض ى تشريعي مخالف، أن  يمكن لرئيس

يطلع على كل املعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن 

وضعية املقاولة االقتصادية واملالية، وذلك عن طريق مراقب 

الحسابات، إن وجد، أو ممثلي األجراء أو إدارات الدولة وباقي 

لهيئات املعتبرة في أشخاص القانون العام أو مؤسسات االئتمان وا

 .حكمها أو الهيئات املالية أو أي جهة أخرى 

يمكن لرئيس املحكمة، عالوة على السلطات املخولة له بمقتض ى 

الفقرة السابقة تكليف خبير إلعداد تقرير عن الوضعية االقتصادية 

واالجتماعية واملالية للمقاولة والحصول من مؤسسات االئتمان 

كمها أو الهيئات املالية، وذلك بالرغم من أي والهيئات املعتبرة في ح

مقتض ى تشريعي مخالف، على كل املعلومات التي من شأنها إعطاء 

 صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية للمقاولة.

 555املادة 

إذا تبين لرئيس املحكمة، من خالل التحريات التي يقوم بها وفق 

عرض رئيس املقاولة املرفق مقتضيات املادة السابقة أو من خالل 

بطلب فتح مسطرة املصالحة، أن الصعوبات التي تعاني منها 

املقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، يمكن تذليلها 

عن طريق املصالحة، فتح هذه املسطرة وعين مصالحا ملدة ال 

 .تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة بطلب من هذا األخير

ذا تبين لرئيس املحكمة أن املقاولة في حالة توقف عن الدفع، إ

أحال امللف إلى املحكمة لفتح مسطرة التسوية أو التصفية 

 555القضائية وذلك وفق مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

 أدناه. 556واملادة 

 554املادة 

في حالة فتح مسطرة املصالحة، يحدد رئيس املحكمة مهمة املصالح 

تي تتمثل في تذليل الصعوبات املالية أو االقتصادية بالعمل على ال

 .إبرام اتفاق مع الدائنين

يطلع رئيس املحكمة املصالح على املعلومات املتوفرة لديه وإن 

 أعاله. 555اقتض ى الحال على نتائج الخبرة املشار إليها في املادة 

 

 

 

 

  555 املادة

مام كل مقاولة مفتوحا أ الودية إجراء التسوية يكون 

تجارية أو حرفية، من دون أن تكون في وضعية التوقف 

تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو  الدفع، عن

بواسطة تمويل  تغطيتها مالية أو لها حاجات ال يمكن

 يناسب إمكانات املقاولة.

إلى رئيس املحكمة، يعرض فيه  بطلب رئيس املقاولة يتقدم

التمويلية  والحاجيات تصادية واالجتماعيةوضعيتها املالية واالق

 وكذا وسائل مواجهتها.

  556 املادة

املقاولة إلى مكتبه عن طريق كاتب  رئيس رئيس املحكمة يستدعي

 .شروحاته الضبط فور استالم الطلب قصد تلقي

  555 املادة

، 545لرئيس املحكمة بمقتض ى املادة  املخولة على السلطات عالوة

االقتصادية  الوضعية ر إلعداد تقرير عنيمكنه تكليف خبي

 واالجتماعية واملالية للمقاولة والحصول من 

على الرغم من أية مقتضيات تشريعية  املالية، املؤسسات البنكية أو

أن تعطي صورة صحيحة  شأنها مخالفة، على كل املعلومات التي من

 .للمقاولة عن الوضعية االقتصادية واملالية

  555 املادة

أن اقتراحات رئيس املقاولة من شأنها أن  املحكمة تبين لرئيس إذا

التسوية الودية وعين  إجراء تسهل تصحيح وضعية املقاولة، فتح

األكثر  على مصالحا ملدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمديد شهرا

 بطلب من هذا األخير.

  554 املادة

هيل سير املصالح التي تتمثل في تس مهمة رئيس املحكمة يحدد

 .الدائنين الشركة والعمل على إبرام اتفاق مع

على املعلومات املتوفرة لديه وإن  املصالح رئيس املحكمة يطلع

 .555في املادة  إليها اقتض ى الحال على نتائج الخبرة املشار
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 555املادة 

إذا تبين للمصالح أو رئيس املقاولة أن الوقف املؤقت لإلجراءات من 

رام اتفاق مع الدائنين، عرض األمر على رئيس شأنه تسهيل إب

املحكمة، ويمكن لهذا األخير بعد االستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، 

أن يصدر أمرا يحدد مدة الوقف في أجل ال يتعدى مدة قيام 

 املصالح بمهمته.

يوقف هذا األمر أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي 

 يه تكون غايتها:دين سابق لألمر املشار إل

 الحكم على املدين بسداد مبلغ مالي؛ -

 فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي. -

كما يوقف هذا األمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون 

 .على األموال املنقولة أو األموال العقارية

توقف تبعا لذلك اآلجال املحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو 

 فسخها.

اض ي بالوقف املؤقت لإلجراءات، تحت طائلة يمنع األمر الق

البطالن، السداد الكامل أو الجزئي ألي دين سابق لهذا األمر، أو 

األداء للضامنين الذين يوفون بالديون املؤسسة سابقا وكذا القيام 

بتصرف خارج عن التسيير العادي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو 

 ة. رهن، ما لم يصدر ترخيص من رئيس املحكم

 ال يطبق هذا املنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل.

 555املادة 

عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس املحكمة و 

 .يودع لدى كتابة الضبط

إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس املحكمة 

اء وفق أن يصادق عليه أيضا، وأن يمنح للمدين آجاال لألد

النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها 

االتفاق. و في هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير املشمولين 

 .باالتفاق واملعنيين باآلجال الجديدة

 555 املادة

املقاولة والدائنين في محرر يوقعه األطراف  رئيس االتفاق بين يثبت

 الضبط. كتابة قة لدىواملصالح، وتودع هذه الوثي

باستثناء املحكمة التي يمكن أن تبلغ باالتفاق وبتقرير الخبرة، ال 

يطلع على االتفاق سوى األطراف املشمولة به، وال يطلع على تقرير 

  الخبرة سوى رئيس املقاولة.

 555املادة 

يستفيد األشخاص الذين وافقوا، في إطار مسطرة املصالحة التي 

أعاله، على منح  555 نصوص عليه في املادةأفرزت االتفاق امل

مساهمة جديدة بخزينة املقاولة من أجل ضمان متابعة نشاطها 

واستمراريتها، من استيفاء مبلغ تلك املساهمة بحسب األفضلية، 

 555و 555قبل كل الديون األخرى، بما فيها تلك املقررة في املادتين 

 أدناه. 555من املادة  5والفقرة 

 

 

 

 

 

  555 دةاملا

املؤقت لإلجراءات من شأنه تسهيل إبرام  الوقف رأى املصالح أن إذا

ويمكن لهذا األخير  املحكمة. اتفاق، أمكنه أن يعرض األمر على رئيس

مدة  يحدد بعد االستماع لرأي الدائنين الرئيسيين، أن يصدر أمرا

 الوقف في أجل ال يتعدى مدة قيام املصالح بمهمته.

دعوى قضائية يقيمها جميع الدائنين  كل يمنعهذا األمر و  يوقف

 غايتها: ذوي دين سابق لألمر املشار إليه تكون 

 مبلغ مالي؛ بسداد الحكم على املدين 1-

 مالي. مبلغ فسخ عقد لعدم سداد -2

طريقة للتنفيذ يقيمها هؤالء الدائنون  كل هذا األمر ويمنع يوقف

 .العقارات سواء بشأن املنقوالت أو

املحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو  اآلجال لذلك تبعا توقف

 فسخها.

املؤقت لإلجراءات، تحت طائلة البطالن،  بالوقف األمر القاض ي يمنع

لهذا األمر، أو األداء  سابق السداد الكامل أو الجزئي ألي دين

 القيام للضامنين الذين يوفون بالديون املؤسسة سابقا وكذا

ي للمقاولة، أو منح رهن رسمي أو بتصرف خارج عن التسيير العاد

من رئيس املحكمة. وال يطبق هذا املنع  ترخيص رهن ما لم يصدر

 .العمل على الديون الناجمة عن عقد

  555 املادة

الدائنين، يصادق عليه رئيس املحكمة  جميع إبرام اتفاق مع عند

مع الدائنين  اتفاق ويودع لدى كتابة الضبط. إذا تم إبرام

 أمكن لرئيس املحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنحالرئيسيين، 

آجال األداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما  للمدين

 االتفاق. يشملها يخص الديون التي لم

  555 املادة

املقاولة والدائنين في محرر يوقعه األطراف  رئيس االتفاق بين يثبت

 ضبط.ال كتابة واملصالح. وتودع هذه الوثيقة لدى

  555 املادة

تنفيذه كل دعوى قضائية وكل إجراء  مدة االتفاق أثناء يوقف

بهدف  عقاراته فردي، سواء كانت تخص منقوالت املدين أو
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الحصول على سداد الديون موضوع االتفاق. ويوقف اآلجال 

طائلة سقوط أو فسخ الحقوق املتعلقة  تحت املحددة للدائنين

 بهؤالء الدائنين.

الناجمة عن االتفاق، تقض ي  االلتزامات م تنفيذحالة عد في

 املمنوحة. األداء املحكمة بفسخ هذا األخير وبسقوط كل آجال

  555 املادة

التي يمكن أن تبلغ باالتفاق وبتقرير  القضائية السلطة باستثناء

املوقعة، وال يطلع على  األطراف الخبرة، ال تطلع على االتفاق سوى 

 املقاولة.تقرير الخبرة سوى رئيس 
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كما يستفيد األشخاص الذين يقدمون، في نفس اإلطار، سلعا أو 

خدمات جديدة من أجل متابعة نشاط املقاولة واستمراريتها، من 

 نفس األفضلية بالنسبة لثمنها.

ال تطبق مقتضيات الفقرتين السابقتين على املساهمات املمنوحة 

الزيادة في رأسمال من طرف املساهمين أو الشركاء في إطار عملية 

 الشركة.

ال يستفيد الدائنون املوقعون على االتفاق الودي من هذه 

املقتضيات، سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بالنسبة للمبالغ 

 املمنوحة للمقاولة قبل فتح مسطرة املصالحة.

 555 املادة

يوقف االتفاق أثناء مدة تنفيذه كل إجراء فردي وكل دعوى 

كانت تخص منقوالت املقاولة املدينة أو عقاراتها  قضائية، سواء

بهدف الحصول على سداد الديون موضوع االتفاق. كما يوقف هذا 

االتفاق اآلجال املحددة للدائنين، تحت طائلة سقوط أو فسخ 

 .حقوقهم

يستفيد الكفالء، سواء كانوا متضامنين أم ال، الذين يكون الدين 

اق، من الوقف املؤقت للدعاوى و املكفول من قبلهم مشموال باالتف

 .اإلجراءات

في حالة عدم تنفيذ االلتزامات الناجمة عن االتفاق، يعاين رئيس 

املحكمة بمقتض ى أمر غير قابل ألي طعن، فسخ هذا االتفاق و 

 سقوط كل آجال األداء املمنوحة، ويحيل امللف إلى املحكمة لفتح

 مسطرة التسوية أو التصفية القضائية.
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 م الثالث: مسطرة اإلنقاذالقس

 الباب األول: شروط افتتاح املسطرة

 555املادة 

تهدف مسطرة اإلنقاذ إلى تمكين املقاولة من تجاوز صعوباتها، وذلك 

من أجل ضمان استمرارية "نشاطها، والحفاظ على مناصب الشغل 

 .بها، وتسديد خصومها

 555املادة 

اولة، دون أن تكون يمكن أن تفتح مسطرة اإلنقاذ بطلب من كل مق

في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليس بمقدورها 

تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن 

 .الدفع

يودع رئيس املقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط باملحكمة املختصة 

ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية 

 555قاولة، ويرفقه بالوثائق املنصوص عليها في املادة نشاط امل

 .أدناه

في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو اإلدالء بها بشكل غير 

كامل، يجب على رئيس املقاولة أن يبين األسباب التي حالت دون 

 ذلك.

يمكن لرئيس املقاولة، إضافة إلى الوثائق املذكورة أعاله، اإلدالء 

ززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي بكل وثيقة مع

 .تعتري نشاط املقاولة

يحدد رئيس املحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة االنقاذ، مبلغا 

لتغطية مصاريف اإلشهار وتسيير هذه املسطرة، يودع فورا 

 .من طرف رئيس املقاولة بصندوق املحكمة

 555املادة 

عدم القبول، أن يرفق طلبه يجب على رئيس املقاولة، تحت طائلة 

 بمشروع مخطط اإلنقاذ.

يحدد مشروع مخطط اإلنقاذ جميع االلتزامات الضرورية إلنقاذ 

املقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، باإلضافة إلى 

كيفيات تصفية الخصوم، والضمانات املمنوحة قصد تنفيذ 

 مشروع املخطط املذكور.

 555املادة 

في طلب فتح مسطرة اإلنقاذ، بعد استماعها لرئيس  تبت املحكمة

عشر يوما من تاريخ  املقاولة بغرفة املشورة، خالل أجل خمسة

  تقديمه إليها.

يمكن للمحكمة، قبل البت، الحصول على املعلومات الخاصة 

بالحالة املالية واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، ويمكن لها، عند 

 .بيراالقتضاء، االستعانة بخ

 .ال تواجه املحكمة بأي مقتض ى يتعلق بالسر املنهي

تطبق بشأن آثار الحكم بفتح مسطرة اإلنقاذ وإجراءات الشهر 

 أدناه. 554والنشر والتبليغ مقتضيات املادة 
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 الباب الثاني: إجراءات املسطرة

 554املادة 

إذا تبين، بعد فتح مسطرة اإلنقاذ، أن املقاولة كانت في حالة توقف 

ن الدفع في تاريخ النطق بالحكم القاض ي بفتح هذه املسطرة، ع

تعاين املحكمة حالة التوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضيات املادة 

أدناه، وتقض ي بتحويل مسطرة اإلنقاذ إلى تسوية قضائية أو  565

 أدناه. 555تصفية قضائية، وفق مقتضيات املادة 

مة ئية، يمكن للمحكفي حالة تحويل مسطرة اإلنقاذ إلى تسوية قضا

تمديد املدة املتبقية من إعداد الحل كلما اقتضت الضرورة ذلك، 

 .أدناه 555مع مراعاة مقتضيات الفقرة الثانية من املادة 

 555املادة 

يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح 

مسطرة اإلنقاذ، واملتعلقة بحاجيات سير هذه املسطرة أو بنشاط 

 .قاولة، وذلك خالل فترة إعداد الحل، في تواريخ استحقاقهاامل

وفي حالة تعذر أدائها في تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى باألسبقية 

على كل الديون األخرى، سواء كانت مقرونة أم ال بامتيازات أو 

 .أعاله 555بضمانات، باستثناء األفضلية املنصوص عليها في املادة 

ر إليها في الفقرة األولى من هذه املادة، عند تؤدى الديون املشا

 تزاحمها، وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

 الباب الثالث: سلطات رئيس املقاولة والسنديك

 555املادة 

يختص رئيس املقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص 

فع ر أعمال التصرف وتنفيذ مخطط اإلنقاذ ملراقبة السنديك الذي ي

 .تقريرا بذلك للقاض ي املنتدب

 555املادة 

يتعين على رئيس املقاولة، بمجرد فتح مسطرة اإلنقاذ، إعداد جرد 

ألموال املقاولة وللضمانات املثقلة بها، يضعه مرفقا بقائمة مؤشر 

عليها من طرفه رهن إشارة القاض ي املنتدب والسنديك. ويشير فيه 

ن موضوع حق استرداد من قبل إلى األموال التي من شأنها أن تكو 

 .الغير

ال يحول عدم اإلدالء بالجرد املذكور أعاله، دون ممارسة دعاوى 

 .االسترداد أو اإلستحقاق

 555املادة 

يتعين على الغير، الحائز للوثائق والدفاتر املحاسبية املتعلقة 

باملقاولة، وضعها رهن إشارة السنديك قصد دراستها تحت طائلة 

 ة، يحددها القاض ي املنتدب.غرامة تهديدي
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 الباب الرابع: إعداد الحل

 555املادة 

يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، املوازنة املالية 

واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، "وذلك بمشاركة رئيس املقاولة. 

وعلى ضوء هذه املوازنة، يقترح على املحكمة إما املصادقة على 

خطط اإلنقاذ وإما تعديله وإما تسوية املقاولة أو تصفيتها مشروع م

 .قضائيا

والفقرتين الثالثة  554تطبق بهذا الخصوص مقتضيات املادة 

 555و 555و  555، وكذا مقتضيات املواد 555والرابعة من املادة 

 أدناه. 555إلى  556و املواد من 

 الباب الخامس: اختيار الحل

 555املادة 

اعتماد مخطط اإلنقاذ إذا تبين لها توفر إمكانات  تقرر املحكمة

جدية إلنقاذ املقاولة، وذلك بناء على تقرير السنديك وبعد االستماع 

 .لرئيس املقاولة واملراقبين

و الفقر ات الثالثة  555تطبق بهذا الخصوص مقتضيات املادة 

وكذا مقتضيات املواد  554والرابعة والخامسة والسادسة من املادة 

 أدناه. 555إلى  555و املواد من  555و 555و  555

 555املادة 

تحدد املحكمة مدة لتنفيذ مخطط اإلنقاذ على أال تتجاوز خمس 

 سنوات.

 555املادة 

 :يستفيد الكفالء أشخاصا ذاتيين، متضامنين كانوا أم ال من

 مقتضيات مخطط اإلنقاذ؛ -

 .أدناه 555املنصوص عليه في املادة  وقف سريان الفوائد -

 555املادة 

إذا لم تنفذ املقاولة التزاماتها املحددة في املخطط، يمكن للمحكمة 

أن تقض ي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد االستماع إلى 

رئيس املقاولة والسنديك، بفسخ مخطط اإلنقاذ، وتقرر تبعا لذلك 

 .التسوية أو التصفية القضائية

سوية قضائية، يصرح الدائنون إذا تم تحويل مسطرة اإلنقاذ إلى ت

الخاضعون للمخطط بديونهم وضماناتهم كما وردت في املخطط، 

  .بعد خصم املبالغ التي تم استيفاؤها

وفي حالة تحويل مسطرة اإلنقاذ إلى تصفية قضائية، يصرح 

الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد 

 .خصم املبالغ التي تم استيفاؤها

ح الدائنون الذين نشأ حقهم بعد الحكم بفتح مسطرة اإلنقاذ يصر 

 .بما لهم من ديون 

تطبق بهذا الخصوص القواعد املنصوص عليها في الباب الثاني عشر 

 من القسم السادس من هذا الكتاب.

تقض ي املحكمة بقفل املسطرة إذا قامت املقاولة بتنفيذ مخطط 

 .اإلنقاذ

 554املادة 

اإلنقاذ مقتضيات الباب الحادي عشر من ال تطبق على مسطرة 

 .القسم السادس من هذا الكتاب
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 القسم الرابع: مسطرة التسوية القضائية

 الباب األول: شروط افتتاح املسطرة

 555املادة 

تطبق مسطرة التسوية القضائية على كل مقاولة ثبت أنها في حالة 

 .توقف عن الدفع

عجز املقاولة عن تسديد تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق 

ديونها املستحقة املطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها 

املتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن االلتزامات املبرمة في إطار 

 .أعاله 555االتفاق الودي املنصوص عليه في املادة 

 555املادة 

 ةيجب على رئيس املقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائي

 .في أجل أقصاه ثالثون يوما من تاريخ توقف املقاولة عن الدفع

 555املادة 

يودع رئيس املقاولة طلبه بكتابة ضبط املحكمة و يشير فيه إلى  

 .أسباب التوقف عن الدفع

 : يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي

القوائم التركيبية آلخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب  -

 إن وجد؛ الحسابات،

 جرد وتحديد قيمة جميع أموال املقاولة املنقولة والعقارية؛ -

قائمة باملدينين مع اإلشارة إلى عناوينهم، و مبلغ مستحقات  -

 املقاولة والضمانات املمنوحة لها بتاريخ التوقف عن الدفع؛

قائمة بالدائنين مع اإلشارة إلى عناوينهم و مبلغ ديونهم  -

 اريخ التوقف عن الدفع؛والضمانات املمنوحة لهم بت

  جدول التحمالت؛ -

 قائمة األجراء وممثليهم إن وجدوا؛ -

 من السجل التجاري؛ 5نسخة من النموذج  -

 .وضعية املوازنة الخاصة باملقاولة خالل األشهر الثالثة األخيرة -

يجب أن تكون الوثائق املقدمة مؤرخة ومؤشرا عليها من طرف 

 .رئيس املقاولة

إحدى هذه الوثائق أو اإلدالء بها بشكل غير في حالة تعذر تقديم 

كامل، تنذر املحكمة رئيس املقاولة قصد اإلدالء بالوثائق التي تعذر 

 .عليه االدالء بها أو بإتمام الوثائق التي أدلى بها بشكل غير كامل

يمكن للمحكمة، في جميع األحوال، أن تأمر مباشرة بأي إجراء تراه 

ولة عن الدفع، بما في ذلك االطالع، مفيدا للتأكد من توقف املقا

على الرغم من أي مقتض ى تشريعي مخالف، على معلومات من 

شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية 

واالجتماعية للمقاولة، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن 

وجد، أو ممثلي األجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون 

م أو مؤسسات االئتمان والهيئات املعتبرة في حكمها، أو الهيئات العا

 .املالية أو أي جهة أخرى 

 

 املقاولة صعوبات معالجة الثاني: مساطر القسم

 االفتتاح الباب األول: شروط
  555 املادة

املقاولة على كل تاجر وكل  صعوبات مساطر معالجة تطبق

 الديون حرفي وكل شركة تجارية ليس بمقدورهم سداد 

عليهم عند الحلول، بما في ذلك الديون الناجمة  املستحقة

االتفاق الودي املنصوص  إطار عن االلتزامات املبرمة في

 أعاله. 555عليه في املادة 
  556 املادة

أن يطلب فتح مسطرة املعالجة في  املقاولة على رئيس يجب

 .الدفع أجل أقصاه خمسة عشر يوما تلي توقفه عن
  555 املادة

لدى كتابة ضبط املحكمة.  طلبه رئيس املقاولة يودع

 ويشير في تصريحه إلى أسباب التوقف عن الدفع، ويجب

 بالوثائق التالية: إرفاقه

 سنة مالية؛ آلخر القوائم التركيبية 1 -

 املقاولة املنقولة وغير املنقولة؛ أموال جرد وقيمة كل2 - 

إلى مكان إقامتهم  مع اإلشارة واملدينين الئحة بالدائنين 3 -

عن  التوقف ومبلغ حقوقهم وديونهم وضماناتهم عند تاريخ

 الدفع؛

 .التحمالت جدول  - 4

مؤرخة وموقعة ومصادقا  املقدمة أن تكون الوثائق يجب

 إحدى عليها من طرف رئيس املقاولة؛ في حالة تعذر تقديم

هذه الوثائق أو أدلي بها بشكل غير كامل، وجب أن يشمل 

 تمنع تقديمها. التي يان األسبابالتصريح ب

 هذه الوثائق. استالم كاتب الضبط على يشهد
  555 املادة

افتتاحي للدعوى ألحد الدائنين  بمقال فتح املسطرة يمكن

 كيفما كانت طبيعة دينه.

يدها على املسطرة تلقائيا  تضع للمحكمة أيضا أن يمكن

 فيذتن أو بطلب من النيابة العامة، السيما في حالة عدم

االلتزامات املالية املبرمة في إطار االتفاق الودي املنصوص 

 .556عليه في املادة 
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  554 املادة

أو حرفي وضع حدا لنشاطه  تاجر فتح املسطرة ضد يمكن

 أو توفي داخل سنة من اعتزاله أو من وفاته، إذا كان

 عن الدفع سابقا لهذه الوقائع. التوقف

 

 555املادة 

مقال افتتاحي للدعوى ألحد الدائنين كيفما يمكن فتح املسطرة ب

 .كانت طبيعة دينه

يمكن للمحكمة أيضا أن تضع يدها على املسطرة إما تلقائيا أو 

بطلب من النيابة العامة، أو من رئيس املحكمة في إطار ما تخوله له 

 .الوقاية الخارجية من اختصاصات

 555املادة 

ه أو توفي، وذلك يمكن فتح املسطرة ضد تاجر وضع حدا لنشاط

داخل أجل سنة من تاريخ وضعه حدا لنشاطه أو داخل أجل ستة 

أشهر من تاريخ وفاته، إذا كان التوقف عن الدفع سابقا لهذه 

 الوقائع.

 555املادة 

متضامن داخل سنة من تاريخ  شريك فتح املسطرة ضد "يمكن

انسحابه من شركة التضامن عندما يكون توقف الشركة عن الدفع 

 .قا لهذا االنسحابساب

 555املادة 

التابع لدائرة نفوذها مكان مؤسسة  للمحكمة االختصاص ينعقد

 .للشركة التاجر الرئيسية أو املقر االجتماعي

مسطرة التسوية أمامها، مختصة للنظر في  املفتوحة املحكمة، تكون 

 بها. جميع الدعاوى املتصلة

عوى املتعلقة بصفة خاصة، الد املحكمة، في إطار اختصاص تدخل

 هذا القسم. مقتضيات بتسيير املسطرة أو التي يقتض ي حلها تطبيق

 555املادة 

بعد استماعها لرئيس املقاولة أو  املسطرة املحكمة بشأن فتح تبت

 .املشورة استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة

شخص يتبين لها أن أقواله  لكل أيضا، االستماع يمكن للمحكمة

من كل  تطلب تمسك بالسر املنهي، كما يمكنها أنمفيدة دون أن ي

 شخص من ذوي الخبرة إبداء رأيه في األمر.

على األكثر من رفع الدعوى  يوما تبت املحكمة بعد خمسة عشر

 إليها.

 555املادة 

تقض ى املحكمة بالتسوية القضائية إذا تبين لها أن وضعية املقاولة 

ي بالتصفية ليست مختلة بشكل ال رجعة فيه، وإال فتقض 

 .القضائية

 554املادة 

يسري أثر الحكم القاض ي بفتح املسطرة من تاريخ صدوره ويشار 

املحلي والسجل التجاري املركزي فور النطق  إليه في السجل التجاري 

 .به

يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن إسم املقاولة كما 

 به، في صحيفةهو مقيد في السجل التجاري، و كذا رقم تسجيلها 

مخول لها نشر اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية. و في 

الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاريخ صدوره، و يدعو 

الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك املعين. و يعلق هذا اإلشعار 

على اللوحة املعدة لهذا الغرض باملحكمة املصدرة للحكم فور 

 .ق بهالنط

 

 

  555 املادة

متضامن داخل سنة من اعتزاله  شريك فتح املسطرة ضد يمكن

 .االعتزال عندما يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا

  555 املادة

املوجودة في مكان مؤسسة التاجر  للمحكمة االختصاص يكون 

 .للشركة الرئيسية أو املقر االجتماعي

عالجة أمامها، مختصة للنظر مسطرة امل املفتوحة املحكمة، تكون 

 بها. في جميع الدعاوي املتصلة

بصفة خاصة، الدعوى املتعلقة  املحكمة في إطار اختصاص تدخل

هذا  مقتضيات بتسيير املسطرة أو التي يقتض ي حلها تطبيق

 القسم.

  555 املادة

بعد استماعها لرئيس املقاولة أو  املسطرة املحكمة بشأن فتح تبت

 .املشورة يا للمثول أمام غرفةاستدعائه قانون

شخص يتبين لها أن أقواله مفيدة دون  لكل أيضا االستماع يمكنها

من كل شخص من  تطلب أن يتمسك بالسر املنهي؛ كما يمكنها أن

 ذوي الخبرة إبداء رأيه في األمر.

 على األكثر من رفع الدعوى إليها. يوما بعد خمسة عشر تبت

  555 املادة

إذا تبين أن وضعية املقاولة ليست  لقضائيةا بالتسوية يقض ى

 القضائية. بالتصفية مختلة بشكل ال رجعة فيه وإال فيقض ى

 والسنديك. املنتدب املحكمة القاض ي تعين

طرف كاتب الضبط ويمكن للمحكمة،  من مهام السنديك تزاول 

 .للغير عند االقتضاء، أن تسندها
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  555 املادة

سطرة من تاريخ صدوره. ويشار بفتح امل القاض ي أثر الحكم يسري 

 .فورا إليه في السجل التجاري 

صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات  في نشر إشعار بالحكم يتم

من  أيام القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية

صدوره. ويدعو الدائنين إلى التصريح بديونهم للسنديك املعين. 

وحة املعدة لهذا الغرض هذا اإلشعار على الل الضبط ويعلق كاتب

 باملحكمة.

 إلى املقاولة داخل نفس األجل. الحكم كاتب الضبط يبلغ

  555 املادة

تمديدها إلى مقاولة أو عدة مقاوالت  يجب تبين أن املسطرة إذا

التي رفعت إليها  املحكمة، أخرى بسبب تداخل ذممها املالية، بقيت

 الدعوى، مختصة في املوضوع.
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لى الحكم بسجالت املحافظة على األمالك العقارية تجب اإلشارة إ

بتسجيل السفن والطائرات، أو غيرها من  أو بالسجالت الخاصة

 السجالت املعدة لنفس الغاية حسب الحالة.

يبلغ كاتب الضبط الحكم إلى رئيس املقاولة والسنديك داخل أجل 

 ثمانية أيام من تاريخ صدوره.

 555املادة 

إلى مقاولة أو مقاوالت أخرى بسبب تداخل يمكن تمديد املسطرة 

ذممها املالية مع الذمة املالية للمقاولة الخاضعة للمسطرة، أو 

 بسبب صورية الشخص االعتباري.

يتم تمديد املسطرة بطلب من السنديك أو رئيس املقاولة الخاضعة 

 للمسطرة أو النيابة العامة أو تلقائيا من قبل املحكمة.

تماعها لرئيس املقاولة الخاضعة للمسطرة تبت املحكمة بعد اس

ورؤساء املقاوالت األخرى بغرفة املشورة، أو بعد استدعائهم قانونيا 

 للمثول أمامها.

التي قضت بفتح املسطرة األصلية مختصة للبت في  املحكمة تبقى

 املوضوع.
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 ةالباب الثاني: إجراءات التسوية القضائي

 الفصل األول: تسيير املقاولة

 الفرع األول: استمرارية اإلستغالل

 555املادة 

صدور الحكم بفتح مسطرة التسوية  نشاطها بعد املقاولة تتابع

 القضائية.

 سقوط األجل. يترتب عن صدور الحكم ال

 555املادة 

أن تأمر بتوقيف املقاولة عن نشاطها  وقت، للمحكمة، في أي يمكن

بناء على طلب معلل  وذلك يا والحكم بتصفيتها قضائيا،جزئيا أو كل

 من السنديك أو من املراقب أو من رئيس املقاولة أو تلقائيا وبناء

 تقرير للقاض ي املنتدب. على

 555املادة 

بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم 

لعقد . ويفسخ االخدمة املتعاقد بشأنها للطرف املتعاقد مع املقاولة

بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب ملدة 

 .تفوق شهرا

يجب على املتعاقد أن يفي بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة 

بالتزاماتها السابقة لفتح املسطرة. وال يترتب عن عدم تنفيذ هذه 

 .صومخااللتزامات سوى منح الدائنين حق التصريح بها في قائمة ال

عندما ال يختار السنديك متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي ذلك 

إلى دعوى للتعويض عن األضرار يدرج مبلغه في قائمة الخصوم. غير 

أنه يمكن للطرف اآلخر تأجيل إرجاع املبالغ الزائدة التي دفعتها 

املقاولة تنفيذا للعقد إلى حين البت في دعوى التعويض عن 

 .األضرار

 .عقود الشغل من تطبيق مقتضيات الفقرات السابقة تستثنى

ال يمكن أن يترتب عن مجرد فتح التسوية القضائية تجزئة أو إلغاء 

 .أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتض ى قانوني أو شرط تعاقدي

 555املادة 

ال يمكن االعتداد بأي شرط يفرض على  الكراء، حالة تفويت حق في

 تجاه السنديك. إليه ية مع املفوتاملفوت التزامات تضامن

 555املادة 

بعد صدور حكم فتح  يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية

مسطرة التسوية القضائية، واملتعلقة بحاجيات سير هذه املسطرة 

أو تلك املتعلقة بنشاط املقاولة و ذلك خالل فترة إعداد الحل في 

 تواريخ استحقاقها.

ي تواريخ استحقاقها، فإنها تؤدى باألسبقية وفي حالة تعذر أدائها ف

على كل الديون األخرى سواء كانت مقرونة أم ال بامتيازات أو 

و  555بضمانات، باستثناء األفضلية املنصوص عليها في املادتين 

 أعاله. 555

تؤدى الديون املشار إليها في الفقرة األولى، عند تزاحمها، وفق 

 العمل.النصوص التشريعية الجاري بها 

 

 القضائية الباب الثاني: التسوية

 املقاولة األول: تسيير الفصل

 االستغالل الفرع األول: استمرارية

 556 املادة

 إصدار حكم التسوية القضائية. بعد نشاط املقاولة يتابع

 سقوط األجل. الحكم يترتب عن إصدار ال

  555 املادة

ة عن نشاطها أن تأمر بتوقيف املقاول وقت للمحكمة في أي يمكن

بناء على طلب  وذلك جزئيا أو كليا والنطق بتصفيتها القضائية

معلل من السنديك أو من مراقب أو من رئيس املقاولة أو تلقائيا 

 تقرير للقاض ي املنتدب. على وبناء

  555 املادة

يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم  أن السنديك وحده بإمكان

ويفسخ العقد  املقاولة. رف املتعاقد معالخدمة املتعاقد بشأنها للط

 بقوة القانون بعد توجيه إنذار إلى السنديك يظل دون جواب ملدة

 شهرا. تفوق 

بالتزاماته رغم عدم وفاء املقاولة  يفي على املتعاقد أن يجب

عدم تنفيذ هذه  عن بالتزاماتها السابقة لفتح املسطرة. وال يترتب

 .الخصوم التصريح بها في قائمةااللتزامات سوى منح الدائنين حق 

متابعة تنفيذ العقد، يمكن أن يؤدي  السنديك ال يختار عندما

في قائمة  مبلغه ذلك إلى دعوى للتعويض عن األضرار يدرج

الخصوم. غير أنه يمكن للطرف اآلخر تأجيل إرجاع املبالغ الزائدة 

املقاولة تنفيذا للعقد حتى يتم البت في دعوى  دفعتها التي

 .األضرار عويض عنالت

فتح التسوية القضائية تجزئة أو  مجرد يمكن أن يترتب عن ال

أو شرط  قانوني إلغاء أو فسخ العقد، على الرغم من أي مقتض ى

 تعاقدي.

  554 املادة

ال يمكن االعتداد بأي شرط يفرض  الكراء، حالة تفويت حق في

 يك.تجاه السند إليه على املفوت التزامات تضامنية مع املفوت
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  555 املادة

بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح  الناشئة سداد الديون  يتم

مقرونة أم ال  أكانت التسوية، باألسبقية على كل ديون أخرى سواء

 بامتيازات أو بضمانات.

 والسنديك املقاولة رئيس الفرع الثاني: سلطات

  555 املادة

 السنديك: الحكم يكلف

 ر؛التسيي إما بمراقبة عمليات 1 -

في جميع األعمال التي تخص  املقاولة إما بمساعدة رئيس 2 -

 التسيير أو في بعضها؛

 بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. لوحده، إما بأن يقوم - 3

في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه  للمحكمة أن تغير، يمكن

 أو تلقائيا.

 

 

 555املادة 

د مواصلة نشاطها، قص يجوز للمقاولة الحصول على تمويل جديد

وإذا كان هذا التمويل مقابل ضمانة يتعين مراعاة مقتضيات املادة 

 أدناه. 554

 الفرع الثاني: سلطات رئيس املقاولة والسنديك

 555املادة 

 السنديك إما: الحكم يكلف

 التسيير؛ بمراقبة عمليات

في جميع األعمال التي تخص التسيير أو  املقاولة أو بمساعدة رئيس

 عضها؛في ب

 بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة. لوحده، أو بأن يقوم

في أي وقت، مهمة السنديك بطلب منه أو  للمحكمة أن تغير، يمكن

 تلقائيا.

 555املادة 

يمكن للسنديك، في جميع األحوال، أن يعمل على تشغيل 

  .الحسابات البنكية للمقاولة ملا فيه مصلحتها

 554املادة 

نتدب لرئيس املقاولة أو للسنديك بتقديم رهن يرخص القاض ي امل

  .أو رهن رسمي وبالتوصل إلى صلح أو تراض

 الفرع الثالث: إعداد الحل

 555املادة 

يجب على السنديك أن يبين، في تقرير تفصيلي يعده، املوازنة املالية 

واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس املقاولة 

 حتملة لخبير أو عدة خبراء.واملساعدة امل

وعلى ضوء هذه املوازنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية 

يضمن استمرارية املقاولة أو تفويتها إلى أحد األغيار أو التصفية 

 .القضائية

يجب أن تعرض هذه االقتراحات على القاض ي املنتدب داخل أجل 

د تجدي أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح املسطرة. ويمكن

األجل املذكور، عند االقتضاء، مرة واحدة من طرف املحكمة بناء 

 .على طلب من السنديك

يدرج امللف بالجلسة بعد عشرة أيام من تاريخ عرض التقرير على 

  القاض ي املنتدب أو من تاريخ انقضاء األجل املذكور.

 555املادة 

كيفيات تسديد الخصوم  التسوية مشروع مخطط يحدد

تنفيذ  ات املحتملة التي يشترطها كل شخص لضمانوالضمان

 .املخطط

 555املادة 

املعلومات التي من شأنها أن تعطيه  على للسنديك الحصول  يمكن

عن طريق  للمقاولة فكرة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية

مراقب الحسابات، إن وجد، وإدارات الدولة وباقي أشخاص القانون 

على الرغم من أي مقتض ى  وذلك أي جهة أخرى،العام، أو عن طريق 

 تشريعي مخالف.

 على املعلومات املتحصل عليها. املنتدب السنديك القاض ي يطلع

 

  555 املادة

أن يستعمل حسابات املقاولة  للسنديك في جميع األحوال يمكن

 .املقاولة البنكية أو البريدية ملا فيه مصلحة

  555 املادة

املقاولة أو للسنديك بتقديم رهن  رئيسل القاض ي املنتدب يرخص

 .تراض رسمي أو رهن أو بالتوصل إلى صلح أو

أو التراض ي غير محددة أو تتجاوز  الصلح كانت قيمة موضوع إذا

 .مصادقتها االختصاص النهائي للمحكمة فإن ذلك يعرض على
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 555املادة 

 فتح املسطرة، يمكن لألغيار عن املقاولة تقديم عروض إلى بمجرد

الكيفية املحددة في  وفق السنديك، تهدف إلى الحفاظ على املقاولة

 الباب الثاني من هذا القسم.

وال سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير  املقدم يمكن تغيير العرض ال

املحكمة  حكم السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور 

القاض ي بحصر املخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خالل الشهر 

التقرير. وال يبقى صاحب العرض مقيدا به، والسيما  إيداع ذي يليال

 على ذلك. وافق عند االستئناف، إال إذا

 الذي يقوم بدراستها. السنديك العروض بتقرير تلحق

تقدموا به  مسيرو املقاولة، سواء يقدمه يقبل العرض الذي ال

 مباشرة أو عن طريق شخص وسيط.

 555املادة 

يك اقتراح مخطط الستمرارية املقاولة يهدف إلى حينما يعتزم السند

تغيير في رأس املال، يطلب من مجلس اإلدارة أو من مجلس اإلدارة 

الجماعية أو من املسير، حسب األحوال، استدعاء الجمعية العامة 

  غير العادية أو جمعية الشركاء.

إن الجمعية العامة مدعوة في البداية إلى العمل على إعادة تأسيس 

أس املال إلى حدود املبلغ الذي يقترحه السنديك، والذي يجب أال ر 

يقل عن ربع رأسمال الشركة إذا كانت رؤوس األموال الذاتية تقل 

عن ربع رأسمال الشركة بفعل الخسارات املثبتة في الوثائق 

املحاسبية. كما يمكن للسنديك أن يطلب من الجمعية العامة 

لفائدة شخص أو عدة أشخاص  تخفيض رأس املال و الزيادة فيه

 .يلتزمون بتنفيذ املخطط

يتوقف تنفيذ التزامات املساهمين أو الشركاء أو املكتتبين الجدد 

على قبول املحكمة للمخطط، وإال اعتبرت بنود االتفاق كأن لم 

  .تكن

ولهذا الغرض، يعتبر كل شرط يقض ي بموافقة الشركة أو الشركاء 

 و أي قيم منقولة كأن لم يكن.على تفويت الحصص أو األسهم أ

 555املادة 

استمرارية املقاولة تستدعي ذلك، أن  كانت للمحكمة، إن يمكن

مسير أو عدة  استبدال تعلق اعتماد مخطط تسوية املقاولة على

 مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

املحكمة بعدم قابلية تفويت األسهم  تقض ي الغرض، يمكن أن لهذا

أو  مسير صص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزهاوح

عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا 

تقرر جعل وكيل قضائي تعينه ملدة تحددها، يمارس  وأن أم ال،

أن تأمر بتفويت هذه  يمكنها خاللها حق التصويت الناش ئ عنها. كما

 .خبرة ى أساساألسهم أو الحصص بثمن تحدده عل

أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق  للمسيرين االستماع يتم

 املادة. مقتضيات هذه

 

 

 

 الحل الفرع الثالث: إعداد

  555 املادة

في تقرير يعده، املوازنة املالية  يبين، على السنديك أن يجب

رئيس املقاولة  بمشاركة واالقتصادية واالجتماعية للمقاولة، وذلك

 املوازنة، املحتملة لخبير أو عدة خبراء. وعلى ضوء هذهوباملساعدة 

يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية املقاولة أو 

 أحد األغيار أو التصفية القضائية. إلى تفويتها

على القاض ي املنتدب داخل أجل  االقتراحات أن تعرض هذه يجب

مكن أن يجدد وي .املسطرة أقصاه أربعة أشهر تلي صدور حكم فتح

 مرة واحدة عند طلب السنديك.

  555 املادة

طرق تسديد الخصوم والضمانات  التسوية مشروع مخطط يحدد

 .تنفيذه املحتملة التي يشترطها كل شخص لضمان

  556 املادة

املعلومات التي من شأنها أن تعطيه  على للسنديك الحصول  يمكن

عن  للمقاولة فكرة صحيحة عن الوضعية االقتصادية واملالية

طريق مراقب الحسابات واإلدارات والهيآت العمومية أو عن طريق 

على الرغم من أي مقتضيات تشريعية  وذلك أي شخص آخر

 مخالفة.

 على ذلك. املنتدب السنديك القاض ي يطلع

  555 املادة

من األغيار عن املقاولة تقديم عروض  يقبل فتح املسطرة، بمجرد

الكيفية املحددة  وفق حفاظ على املقاولةإلى السنديك تهدف إلى ال

 في الباب الثاني من هذا القسم.

وال سحبه بعد تاريخ إيداع تقرير  املذكور  يمكن تغيير العرض ال

املحكمة  حكم السنديك، ويقيد العرض صاحبه إلى حين صدور 

القاض ي بحصر املخطط، شريطة أن يصدر هذا الحكم خالل 

. وال يبقى صاحب العرض مقيدا به التقرير إيداع الشهر الذي يلي

 على ذلك. وافق والسيما في حالة االستئناف إال إذا

 الذي يقوم بدراستها. السنديك العروض بتقرير تلحق

مسيرو املقاولة أو أقاربهم أو أصهارهم  يقدمه يقبل العرض الذي ال

تقدموا بها مباشرة أو عن  سواء إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية،

 شخص وسيط.طريق 
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  555 املادة

مخطط الستمرارية املقاولة على  اقتراح يعتزم السنديك حينما

مجلس اإلدارة أو  من املحكمة يهدف إلى تغيير في رأس املال، يطلب

من مجلس اإلدارة الجماعية أو من املسير، حسب األحوال، 

العامة غير العادية أو جمعية الشركاء. ويمكن  الجمعية استدعاء

حسب األشكال التي ينص  الجمعية ك أن يستدعي بنفسهللسندي

 .االقتضاء عليها النظام األساس ي، عند

 

 

 

 

 555املادة 

املقترحات التي يتم التقدم بها من أجل  للمراقبين السنديك يبلغ

 مراقبة القاض ي املنتدب. وتحت تسديد الديون وذلك تبعا إلعدادها

ى موافقة كل دائن أو جماعيا، عل فرديا السنديك، سواء يحصل

منهم لضمان  يطلبها صرح بدينه بشأن اآلجال والتخفيضات التي

 تنفيذ مخطط استمرارية املقاولة في أحسن األحوال. وفي حالة

لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثالثين يوما  "استشارته

 بمثابة موافقة. السنديك ابتداء من تلقي رسالة

 555املادة 

سواء تعلق األمر باستشارة فردية أو  السنديك، سالةما يلي بر  يرفق

 جماعية:

املقاولة مع بيان تفصيلي للخصوم  وخصوم بيان لوضعية أصول 

 ذات االمتياز والخصوم العادية؛

املقاولة مع اإلشارة إلى الضمانات  ورئيس اقتراحات السنديك

 املمنوحة؛

 املراقبين. رأي

 555 املادة

الدائنين جماعيا، يجتمع هؤالء تحت  رةاستشا يقرر السنديك حينما

إشعار باالستدعاء  نشر رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن

في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية 

 لهذا الغرض باملحكمة. معدة وتعليقه في لوحة

بين اليوم الخامس عشر والواحد  ما أن يعقد االجتماع يجب

 .شرين من تاريخ إرسال االستدعاءوالع

تقريرا عن وضعية التسوية القضائية  الدائنين السنديك إلى يقدم

 .املسطرة وعن سير نشاط املقاولة منذ فتح

كل دائن حاضر أو ممثل بشأن  موافقة الحصول كتابة على يتم

 اقتراحات تسديد الخصوم.

فقة على الجماعية بمثابة موا االستشارة عدم املشاركة في يكون 

 .السنديك االقتراحات املقدمة من

 554املادة 

التي قدمها الدائنون عند نهاية  باألجوبة السنديك قائمة يعد

 .الجماعية استشارتهم الفردية أو

 605املادة 

بالتوصل استشارة رئيس املقاولة  إشعار برسالة مضمونة مع تتم

أعاله، الذي  555واملراقبين بشأن التقرير املنصوص عليه في املادة 

 .السنديك يبلغه لهم

 داخل أجل ثمانية أيام. مالحظاته إلى السنديك رئيس املقاولة يبلغ

 

 

 

 

إلى العمل على إعادة تأسيس رأس  البداية الجمعية مدعوة في إن

أال يقل عن  الواجب املال إلى حدود املبلغ الذي يقترحه السنديك

الذاتية تقل عن  ربع رأس مال الشركة إذا كانت رؤوس األموال

مال الشركة بفعل الخسارات املثبتة في الوثائق  رأس ربع

رأس املال والزيادة  تخفيض املحاسبية. كما يمكن أن يطلب منها

 .املخطط فيه لفائدة شخص أو عدة أشخاص يلتزمون بتنفيذ

أو الشركاء أو املكتتبين الجدد  املساهمين تنفيذ التزامات يتوقف

كأن لم  االتفاق لمخطط وإال اعتبرت بنودعلى قبول املحكمة ل

 تكن.

  554 املادة

استمرارية املقاولة تستدعي ذلك، أن  كانت للمحكمة، إن يمكن

مسير أو عدة  استبدال تعلق اعتماد مخطط تسوية املقاولة على

 مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا.

تفويت األسهم  املحكمة بعدم قابلية تقض ي الغرض، يمكن أن لهذا

أو  مسير وحصص الشركة وشهادات حق التصويت التي يحوزها

عدة مسيرين قانونيين كانوا أم فعليين، سواء كانوا يتقاضون أجرا 

تقرر جعل وكيل قضائي تعينه ملدة تحددها يمارس حق  وأن أم ال،

أن تأمر بتفويت هذه األسهم أو  يمكنها التصويت الناش ئ عنها. كما

 .خبرة تحدده على أساسالحصص بثمن 

أو استدعاؤهم قانونيا لغرض تطبيق هذه  للمسيرين االستماع يتم

 املادة.
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  555 املادة

املقترحات التي يتم التقدم بها من أجل  للمراقبين السنديك يبلغ

مراقبة القاض ي  وتحت تسديد الديون وذلك تبعا إلعدادها

 املنتدب.

لى موافقة كل دائن أو جماعيا، ع فرديا السنديك، سواء يحصل

منهم لضمان  يطلبها صرح بدينه بشأن اآلجال والتخفيضات التي

 تنفيذ مخطط استمرارية املقاولة في أحسن األحوال. وفي حالة

لهم فرديا، يكون عدم الجواب داخل أجل ثالثين يوما  استشارته

 بمثابة موافقة. السنديك ابتداء من تلقي رسالة

  555 املادة

سواء تعلق األمر باستشارة فردية  السنديك، رسالةما يلي ب يلحق

 أو جماعية:

املقاولة مع بيان تفصيلي  وخصوم بيان لوضعية أصول  - 1

 للخصوم ذات االمتياز والخصوم العادية؛

املقاولة مع اإلشارة إلى الضمانات  ورئيس اقتراحات السنديك - 2

 .املراقبين رأي - 3املمنوحة؛ 

  555 املادة

الدائنين جماعيا، يجتمع هؤالء  استشارة السنديك يقرر  حينما

إشعار  نشر تحت رئاسته بناء على استدعاء منه. كما يمكن

باالستدعاء في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية وإعالنه 

 لهذا الغرض في املحكمة. مخصصة في لوحة

بين اليوم الخامس عشر والواحد  ما أن يعقد االجتماع يجب

 .االستدعاء ن من تاريخ إرسالوالعشري

 

 الفرع الرابع: جمعية الدائنـين
صالحياتها -انعقادها  -تأليفها -شروط تشكيلها   

 555املادة 

تشكل جمعية للدائنين عند فتح مسطرة للتسوية القضائية في حق 

كل مقاولة خاضعة إللزامية تعيين مراقب الحسابات وفق 

أو يتجاوز رقم معامالتها  النصوص التشريعية الجاري بها العمل،

( مليون درهم وتشغل ما ال يقل عن  55السنوية خمسة وعشرين )

 ( أجيرا خالل السنة السابقة لفتح املسطرة.55خمسة وعشرين )

كما يمكن للمحكمة، بناء على طلب من السنديك وبموجب حكم 

معلل، تشكيل جمعية الدائنين في غياب الشروط املذكورة في 

 قة متى توفرت لذلك أسباب وجيهة. الفقرة الساب

 ال يقبل هذا الحكم أي طعن.

 يشار إلى جمعية الدائنين بعده باسم "الجمعية".

 555املادة 

 تنعقد الجمعية قصد التداول بشأن:

مشروع مخطط التسوية الستمرارية نشاط املقاولة املشار إليه في 

 أعاله؛ 555املادة 

ط املقاولة الذي يقترحه مشروع مخطط التسوية الستمرارية نشا

 أدناه؛ 565الدائنون وفقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

تغيير أهداف ووسائل مخطط التسوية الستمرارية نشاط املقاولة 

 أدناه؛ 555عند تطبيق مقتضيات املادة 

 أدناه؛ 555طلب استبدال السنديك املعين طبقا ملقتضيات املادة 

 565األصول املهمة املشار إليها في املادة تفويت واحد أو أكثر من 

 أدناه.

 555املادة 

 تتألف الجمعية من:

السنديك رئيسا، باستثناء الحالة التي تنعقد فيها قصد اقتراح 

 استبدال السنديك فيرأسها القاض ي املنتدب؛

 رئيس املقاولة؛

الدائنين املسجلين في قائمة الديون املصرح بها التي يسلمها 

أدناه،  555لى القاض ي املنتدب وفقا ملقتضيات املادة السنديك إ

الذين لم يبد السنديك بشأن ديونهم أي اقتراح برفضها أو بإحالتها 

إلى املحكمة وذلك عندما تتم دعوة الجمعية لالنعقاد قبل تاريخ 

أدناه  555إيداع القائمة املنصوص عليها في الفقرة األولى من املادة 

يأذن لهم القاض ي املنتدب باملشاركة في بكتابة الضبط، ما لم 

 أشغالها؛

الدائنين الذين أدرجت مقررات قبول ديونهم في القائمة املنصوص 

أدناه، وذلك عندما تتم دعوة  555عليها في الفقرة األولى من املادة 

 الجمعية لالنعقاد بعد تاريخ إيداع هذه القائمة بكتابة الضبط.

 شخصيا أو بواسطة وكيل.يحضر الدائنون أشغال الجمعية 

 

 

 

تقريرا عن وضعية التسوية القضائية  الدائنين السنديك إلى يقدم

 .املسطرة وعن سير نشاط املقاولة منذ فتح

كل دائن حاضر أو ممثل بشأن  موافقة الحصول كتابة على يتم

 اقتراحات تسديد الخصوم.

ى الجماعية بمثابة موافقة عل االستشارة عدم املشاركة في يكون 

 .السنديك االقتراحات املقدمة من

  555 املادة

التي قدمها الدائنون عند نهاية  باألجوبة السنديك قائمة يعد

 .الجماعية استشارتهم الفردية أو
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  555 املادة

بالتوصل استشارة رئيس املقاولة  إشعار برسالة مضمونة مع تتم

 .السنديك واملراقبين بشأن التقرير الذي يبلغه لهم

 بمالحظاته داخل أجل ثمانية أيام. السنديك ئيس املقاولةر  يبلغ
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 555املادة 

تنعقد الجمعية بدعوة من السنديك، وفي حالة عدم قيامه بذلك 

من طرف القاض ي املنتدب تلقائيا أو بطلب من رئيس املقاولة أو من 

 واحد أو أكثر من الدائنين.

ن نعقد بدعوة مإذا تعلق األمر باستبدال السنديك، فإن الجمعية ت

 القاض ي املنتدب.

تتم دعوة الجمعية لالنعقاد بواسطة إشعار ينشر في صحيفة مخول 

لها نشر اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ويعلق في لوحة 

معدة لهذا الغرض في املحكمة، كما يمكن الدعوة إلى انعقادها 

ريقة ر، أو بطبواسطة استدعاء يوجه إلى الدائنين في موطنهم املختا

 إلكترونية.

يتضمن هذا اإلشعار مكان ويوم وساعة عقد الجمعية وموضوع 

تداولها. ويشار فيه إلى حق الدائنين في االطالع على الوثائق 

أدناه بمقر املقاولة أو في أي مكان آخر  565املنصوص عليها في املادة 

 حضور يحدد في اإلشعار. كما يجب أن يشار في اإلشعار إلى أن عدم 

أو وكيله يعتبر بمثابة موافقة على أي قرار تتخذه  أي من الدائنين

 الجمعية.

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل 

أدناه، يشار في  555مخطط االستمرارية طبقا ملقتضيات املادة 

اإلشعار كذلك إلى أنه على الدائنين غير املوافقين على تغيير 

واردة في مخطط االستمرارية أن يتقدموا باقتراحاتهم التخفيضات ال

 خالل انعقاد الجمعية.

 555املادة 

 توجه الدعوة النعقاد الجمعية داخل أجل:

( أيام من تاريخ عرض السنديك على القاض ي املنتدب 5خمسة )

مشروع مخطط التسوية الستمرارية نشاط املقاولة وفق مقتضيات 

عوتها للتداول بشأن مشروع املخطط أعاله، في حالة د 555املادة 

 املذكور. 

في يوم العمل املوالي لتاريخ توصل السنديك بمشروع مخطط 

التسوية الستمرارية نشاط املقاولة الذي يقترحه الدائنون وفق 

أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأن مشروع  565مقتضيات املادة 

 املخطط املذكور.

 إيداع تقرير السنديك بشأن تغيير أهداف في يوم العمل املوالي لتاريخ

ووسائل مخطط االستمرارية، لدى املحكمة وفق مقتضيات الفقرة 

 أدناه، في حالة دعوتها للتداول بشأنه. 555األولى من املادة 

( أيام من تاريخ تقديم ملتمس االستبدال إلى القاض ي 5خمسة )

شأن اول باملنتدب بصفته رئيسا للجمعية، في حالة دعوتها للتد

أعاله، على  555اقتراح استبدال السنديك طبقا ملقتضيات املادة 

أن يقدم امللتمس من طرف دائن أو عدة دائنين يملكون ما ال يقل 

 عن ثلث الديون املصرح بها.

( أيام من تاريخ تقديم طلب التفويت إلى القاض ي 5خمسة )

مة املشار ملهاملنتدب، في حالة دعوتها للتداول بشأن تفويت األصول ا

 أدناه. 565إليها في املادة 

يجب أال يقل األجل الفاصل بين تاريخ نشر اإلشعار وتاريخ انعقاد 

 ( يوما في الحالة 55الجمعية، عن عشرين )

  



                 نص القانون قبل التعديل                                                                     نص القانون بعد التعديل         

 

( أيام 65املنصوص عليها في البند األول من هذه املادة وعن عشرة )

 في باقي الحاالت.

 555املادة 

ية أن يحضرها الدائنون الذين يشترط لصحة مداوالت الجمع

 يمتلكون على األقل ثلثي مبلغ الديون املصرح بها.

في حالة عدم توفر هذا النصاب، يحرر رئيس الجمعية محضرا بهذا 

الشأن، ويحدد فيه تاريخا جديدا النعقاد الجمعية، على أال يتجاوز 

 ( أيام من تاريخ انعقادها. 65أجل عشرة )

فة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية ينشر إشعار بذلك في صحي

والقضائية واإلدارية، وتكون حينها مداوالت الجمعية صحيحة أيا 

 كان مبلغ الدين الذي يمتلكه الدائنون الحاضرون.

تتخذ قرارات الجمعية بكيفية صحيحة، عندما يوافق عليها  

الدائنون الحاضرون أو املمثلون الذين يشكل املبلغ اإلجمالي 

هم نصف مبلغ ديون الدائنين الحاضرين أو املمثلين الذين لديون

 شاركوا في التصويت.

تلزم القرارات املتخذة من طرف الجمعية املنعقدة بصفة قانونية 

 الدائنين املتخلفين عن الحضور.

 555املادة 

يتعين على السنديك أن يضع رهن إشارة الدائنين ابتداء من اليوم 

ى غاية تاريخ انعقاد الجمعية، املعلومات املوالي لنشر اإلشعار وإل

 والوثائق اآلتية:

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن مشروع مخطط التسوية 

الستمرارية نشاط املقاولة أو مخطط التسوية الذي يقترحه 

 الدائنون:

املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية للمقاولة بما فيها وضعية 

لخصوم ذات االمتياز والخصوم األصول والخصوم مع بيان ل

 العادية؛

 جرد مفصل ألصول املقاولة؛

أعاله، املقترح  555مشروع مخطط التسوية املشار إليه في املادة 

من طرف السنديك مصحوبا، عند االقتضاء، بالعروض التي تلقاها 

 أدناه؛ 555في حالة التفويت الجزئي املشار إليه في املادة 

طط التسوية الذي يقترحه الدائنون وعند االقتضاء مشروع مخ

 أدناه.  565وفق مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة 

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تغيير أهداف ووسائل 

 أدناه: 555مخطط االستمرارية وفق مقتضيات املادة 

 مخطط االستمرارية كما صادقت عليه املحكمة؛

املخطط بما فيها نسب التعديالت املقترح إدخالها على هذا 

 التخفيضات املقترحة؛

 أدناه؛ 555تقرير السنديك املشار إليه في الفقرة األولى من املادة 

 املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية للمقاولة.

في حالة دعوة الجمعية للتداول بشأن تفويت األصول املشار إليها 

ة األصول أدناه، نسخة من طلب التفويت والئح 565في املادة 

 املحينة املشار إليهما في نفس املادة.
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يمكن لكل دائن ،شخصيا أو بواسطة وكيل ،االطالع على الوثائق 

 املذكورة أعاله والحصول على نسخ منها على نفقته.

إذا لم يتمكن أي دائن من االطالع على الوثائق املذكورة أو رفض 

صد قاض ي املنتدب قالسنديك اطالعه عليها، يمكنه رفع األمر إلى ال

اإلذن له باالطالع عليها داخل األجل املشار إليه في الفقرة األولى 

 أعاله.

يضع السنديك املعلومات املذكورة أعاله رهن إشارة الجمعية عند 

 انعقادها.

 555املادة 

ال يمكن استعمال أي من املعلومات املشار اليها في املادة السابقة و 

القانون ضد املقاولة في أي مسطرة أو  أدناه من هذا 565املادة 

دعوى أو أمام أي جهة كانت، إال بموافقتها الصريحة، مالم يتعلق 

 األمر بدين عمومي.

 554املادة 

تمسك عند انعقاد الجمعية ورقة حضور تبين هوية وموطن 

الدائنين أو وكالئهم عند االقتضاء. وتوقع من طرفهم وتلحق بها 

 التوكيالت الالزمة.

ر محضر الجتماع الجمعية يوقعه رئيسها، ويضمن فيه تاريخ يحر 

ومكان انعقاد االجتماع وجدول أعماله، وموضوع تداولها والنصاب 

الذي تم بلوغه والوثائق املعروضة عليها ونتائج التصويت. وتلحق 

 به ورقة الحضور املنصوص عليها في الفقرة السابقة.

 555املادة 

ط التسوية املقترح من طرف إذا وافقت الجمعية على مخط

السنديك، يقوم هذا األخير، في يوم العمل املوالي لتاريخ انعقاد 

 الجمعية، برفع املخطط املذكور إلى املحكمة.

( أيام من تاريخ 65تصادق املحكمة على املخطط داخل أجل عشرة )

 إحالته إليها.

إذا رفضت الجمعية مخطط التسوية املقترح، وجب على الدائنين 

الذين لم يصوتوا لصالح هذا املخطط أن يتقدموا بمخطط بديل 

( يوما من تاريخ 65إلى السنديك، وذلك داخل أجل خمسة عشر )

 انعقادها.

ال يعتد بأي مخطط بديل إال إذا تم توقيعه من طرف أغلبية 

الدائنين املشار إليهم في الفقرة السابقة، وال يجوز ألي دائن أن يوقع 

 يل واحد.إال على مخطط بد

وفي هذه الحالة، إذا تضمن مشروع املخطط البديل تخفيضات 

تتجاوز تلك التي تمت خالل فترة االستشارة، تعين إرفاق هذا 

املخطط باملوافقة الكتابية للدائنين الذين قدموا التخفيضات 

 الجديدة. 

يوجه السنديك الدعوة لعقد الجمعية للتداول بشأن املخطط 

 ل املوالي لتاريخ توصله به.البديل في يوم العم

إذا وافقت الجمعية على املخطط البديل، يقوم السنديك في يوم 

 العمل املوالي لتاريخ انعقاد الجمعية، برفعه إلى املحكمة.

( أيام 65تصادق املحكمة على املخطط البديل داخل أجل عشرة )

 من تاريخ إحالته إليها. 
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الدائنين داخل األجل  في حالة عدم تقديم مخطط بديل من طرف

املنصوص عليه في الفقرة الثالثة أعاله، أو لم تتخذ الجمعية قرارا 

بشأن املخطط الذي اقترحه الدائنون، يرفع السنديك إلى املحكمة 

في يوم العمل املوالي لتاريخ انتهاء األجل املنصوص عليه في الفقرة 

ة، مشروع الثالثة أعاله أو لتاريخ انعقاد الجمعية، حسب الحال

 مخطط االستمرارية الذي سبق اقتراحه من طرفه.

( أيام من 65تصادق املحكمة على هذا املخطط داخل أجل عشرة )

 تاريخ إحالته إليها.

يتعين على السنديك عندما يرفع إلى املحكمة مشروع مخطط 

االستمرارية قصد املصادقة عليه، أن يرفقه بمحاضر اجتماعات 

 الجمعية.

 555املادة 

تصادق املحكمة على مشروع مخطط االستمرارية إذا تبين لها أن 

ما سيحصل عليه الدائنون في إطار مشروع مخطط التسوية ال يقل 

عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تمت تصفية املقاولة، باستثناء 

 الدائنين الذين قبلوا بأقل من ذلك. 

ي ملذكور فيترتب على عدم مصادقة املحكمة على مشروع املخطط ا

الفقرة السابقة انعقاد الجمعية من جديد بدعوة من السنديك 

أعاله، قصد التداول بشأن اقتراح  565وفق مقتضيات املادة 

 مخطط جديد مع التقيد بما ورد في مقرر املحكمة.

ال يجوز أن يكون محل تخفيض أصل الديون العمومية كما هي 

بمثابة مدونة تحصيل  65.55من القانون رقم  5محددة في املادة 

 6.55.655الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

 (.5555ماي  5) 6456محرم  55بتاريخ 

 555املادة 

إذا وافقت الجمعية على التخفيضات املقترحة ضمن تغيير أهداف 

ووسائل مخطط االستمرارية، يقوم السنديك برفع محضر الجمعية 

عمل املوالي لتاريخ انعقادها "قصد املصادقة إلى املحكمة في يوم ال

 أيام من تاريخ إحالته إليها. 65عليه داخل أجل 

إذا رفضت الجمعية التخفيضات املقترحة، أمكن لكل دائن من 

الدائنين الذين لم يوافقوا عليها، أن يقدم تخفيضات جديدة إلى 

السنديك، وفي هذه الحالة يحرر السنديك تقريرا يضمنه 

ضات املقترحة ضمن تغيير أهداف ووسائل مخطط التخفي

االستمرارية، ويرفعه إلى املحكمة في يوم العمل املوالي لتاريخ انعقاد 

(أيام من 65الجمعية، قصد املصادقة عليه داخل أجل عشرة )

 تاريخ إحالته إليها.

 555املادة 

يتضمن كل مشروع مخطط للتسوية يتم تقديمه للجمعية الئحة 

 ولة التي يعتبرها مقدم املشروع مهمة لتنفيذ املخطط.بأصول املقا

يمكن تحيين الالئحة املشار إليها في الفقرة السابقة خالل تنفيذ 

مخطط االستمرارية بإضافة أصول أخرى كانت في ملكيتها وغير 

أدناه أو أصول جديدة لم تكن  555مشمولة بمقتضيات املادة 

 ضمن الالئحة قبل املصادقة على 
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االستمرارية، وذلك بطلب مبرر يقدمه أحد الدائنين إلى  مخطط

( أيام من 65القاض ي املنتدب الذي يبت فيه داخل أجل عشرة )

 تاريخ إيداعه.

ال يمكن تفويت األصول املشار إليها في الفقرة األولى أعاله إال 

بموافقة الجمعية، وبناء على طلب مقدم من طرف رئيس املقاولة 

 إلى السنديك.

وافقت الجمعية على طلب التفويت، يرفع السنديك إلى املحكمة إذا 

 محضرا بذلك في يوم العمل املوالي لتاريخ انعقادها. 

( 65تصادق املحكمة على قرار التفويت املذكور داخل أجل عشرة )

 أيام من تاريخ إحالته إليها.

أدناه، يبطل كل  555مع مراعاة مقتضيات الفقرة األخيرة من املادة 

د أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت املذكورة، بطلب من عق

كل ذي مصلحة قدم داخل أجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام 

 العقد أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون ذلك.

 555املادة 

يحق لكل دائن، بواسطة طلب مقدم إلى السنديك طيلة فترة تنفيذ 

 الع بمقر املقاولة على:مخطط االستمرارية، االط

املعلومات املتعلقة بالوضعية املالية للمقاولة بما فيها وضعية 

األصول والخصوم مع بيان تفصيلي للخصوم ذات االمتياز 

 والخصوم العادية؛

 تدفقات الخزينة؛

املعلومات غير املالية التي يمكن أن تؤثر على تنفيذ املقاولة 

 اللتزاماتها مستقبال.

ائن شخصيا أو بواسطة وكيل، الحصول على نسخ من يمكن لكل د

 الوثائق املذكورة أعاله على نفقته.

 555املادة 

ال تقبل مداوالت الجمعية أي منازعة، ما عدا تلك املقدمة أمام 

املحكمة وهي بصدد البت في طلب املصادقة على مقترحات 

 الجمعية.

 555املادة 

 التسوية القضائيةتطبق باقي املقتضيات املتعلقة بإجراءات 

املنصوص عليها في هذا الباب على املساطر التي تتشكل فيها جمعية 

أعاله، ما لم تتعارض مع  555للدائنين وفق مقتضيات املادة 

 مقتضيات هذا الفرع. 
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 الفصل الثاني: اختيار الحل

 555املادة 

نشاط املقاولة أو تفويتها أو تصفيتها  استمرار املحكمة إما تقرر 

وبعد االستماع لرئيس  السنديك ضائية وذلك بناء على تقريرالق

 .األجراء املقاولة واملراقبين ومندوبي

 555املادة 

الذين ينفذون املخطط ولو  األشخاص يمكن أن تفرض على ال

بشأنها عند  تعاقدوا بصفة شريك، تكاليف أخرى غير االلتزامات التي

نصوص عليها في املواد إعداد هذا املخطط، مع مراعاة املقتضيات امل

  أدناه. 545و 545و 555أعاله و 555

 الفرع األول: اإلستمرارية

 الجزء الفرعي األول: مخطط اإلستمرارية
 554املادة 

تقرر املحكمة استمرارية املقاولة إذا كانت هناك إمكانات جدية 

 .لتسوية وضعها و سداد خصومها

إن اقتض ى  يشير مخطط االستمرارية الذي تحصره املحكمة،

الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير املقاولة وفقا 

للمقتضيات املوالية وبمقتض ى كيفيات تصفية الخصوم املحددة 

 .أدناه 554إلى  555تطبيقا للمواد من 

يمكن للمحكمة أن تحصر مخطط االستمرارية حتى و لو لم تنته 

إلى  556املواد من عملية تحقيق الديون التي تمت وفق مقتضيات 

 .أدناه 555

ترفق هذه االستمرارية بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات 

النشاط، إن اقتض ى الحال. تخضع التفويتات التي تتم وفق هذه 

 .املادة ملقتضيات القسم الخامس من هذا الكتاب

إذا كانت القرارات املصاحبة لالستمرارية املذكورة أعاله ستؤدي إلى 

ود الشغل، فإن هذا الفسخ يعتبر واقعا ألسباب اقتصادية فسخ عق

 بالرغم من كل مقتض ى قانوني مخالف.

غير أن هذا الفسخ ال يصبح ساري املفعول إال بعد توجيه إشعار 

بذلك من قبل السنديك إلى كل من املندوب اإلقليمي للشغل وعامل 

لحقوق ل االعمالة أو اإلقليم املعني، ويحتفظ األجراء املفصولون بك

 املخولة لهم قانونا.

 555"املادة 

منع إصدار شيكات عن وقائع سابقة  موضوع تكون املقاولة حينما

آثار املنع خالل  بوقف لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمر

 مدة تنفيذ املخطط وسداد خصوم هذه املقاولة.

 املنع بقوة القانون. لوقف فسخ املخطط حدا يضع

والكيفيات الواردة في مخطط  االستحقاقات احترام يعتبر

 االستمرارية تقويما لالختالالت.

 555املادة 

يمكن للمحكمة أن تقرر، في الحكم الذي يحصر مخطط 

اإلستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت األموال التي تعتبرها 

ضرورية إلستمرارية املقاولة دون ترخيص من املحكمة وملدة 

 تحددها.

 

 الحل الثاني: اختيار الفصل
  555 املادة

قيام املقاولة بنشاطها أو تفويتها أو  استمرار املحكمة إما تقرر 

وبعد االستماع  السنديك تصفيتها القضائية وذلك بناء على تقرير

 .العمال ألقوال رئيس املقاولة واملراقبين ومندوبي

  556 املادة

خطط ولو الذين ينفذون امل األشخاص يمكن أن تفرض على ال

بشأنها  تعاقدوا بصفة شريك، تكاليف أخرى غير االلتزامات التي

عند إعداد هذا املخطط مع مراعاة األحكام املنصوص عليها في 

  .565و 565و 555و 555املواد

 الفرع األول: االستمرارية

 االستمرارية األول: مخطط املطلب
  555 املادة

نت هناك إمكانات جدية املقاولة إذا كا استمرارية املحكمة تقرر 

 .خصومها لتسوية وضعها وسداد

الذي تحصره املحكمة، إن اقتض ى  االستمرارية مخطط يشير

تسيير املقاولة وفقا  على الحال، إلى التغييرات الواجب إدخالها

 لألحكام املوالية وبمقتض ى كيفيات تصفية الخصوم املحددة

 .555إلى  555للمواد من  تطبيقا

االستمرارية حتى ولو لم تنته  مخطط ن تحصرللمحكمة أ يمكن

 555 من عملية تحقيق الديون التي تمت حسب مقتضيات املواد

 .555إلى 

أو إضافة أو تفويت بعض قطاعات  بتوقيف هذه االستمرارية ترفق

وفق هذه  تتم النشاط، إن اقتض ى الحال. تخضع التفويتات التي

 اب.املادة ملقتضيات القسم الثالث من هذا الكت

لالستمرارية املذكورة أعاله، إذا كانت  املصاحبة هذه القرارات إن

تطبيق القواعد  يجب ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، فإنه

 املنصوص عليها في مدونة الشغل.
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يبطل كل عقد أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت املذكورة في 

جل ثالث الفقرة السابقة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أ

سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو من تاريخ إشهاره حينما 

 يستلزم القانون ذلك.

يتم تقييد الحكم القاض ي بعدم إمكانية تفويت األموال بالسجل 

قتضاء بسجالت املحافظة على األمالك التجاري للمقاولة، وعند اال

، تالعقارية، وكذا بالسجالت الخاصة بتسجيل السفن والطائرا

 وباقي السجالت املعدة لهذا الغرض، حسب الحالة.

ال يواجه املشتري حسن النية بالبطالن في حالة عدم التسجيل طبقا 

 ملقتضيات الفقرة السابقة.

 555املادة 

إلى تغييرات النظام األساس ي الضرورية  االستمرارية مخطط يشير

 الستمرارية املقاولة.

دة في النظام األساس ي الجمعية الوار  األشكال السنديك وفق يستدعي

مخطط  عليها العامة املختصة لتنفيذ التغييرات التي ينص

 االستمرارية.

 555املادة 

االستمرارية على أال تتجاوز عشر  مخطط املحكمة مدة تحدد

 سنوات.

 555املادة 

ال يمكن تغيير أهداف ووسائل مخطط االستمرارية إال بحكم من 

 .س املقاولة وبناء على تقرير السنديكاملحكمة وذلك بطلب من رئي

إذا كان من شأن تغيير أهداف ووسائل مخطط االستمرارية التأثير 

سلبا على التخفيضات أو اآلجال التي وافق عليها الدائنون، وجب 

 555على السنديك استدعاء الجمعية وفق مقتضيات املادتين 

 .أعاله 565و

شخص يعنيه األمر أو  تبت املحكمة بعد االستماع لألطراف وألي

بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن للمحكمة أن تقض ي 

بفسخ مخطط االستمرارية وفقا للشكليات واآلثار املنصوص عليها 

 أدناه. 554في املادة 

 الجزء الفرعي الثاني: تصفية الخصوم

 555املادة 

تشهد املحكمة على اآلجال والتخفيضات املمنوحة من الدائنين 

االستشارة. ويمكن لها أن تخفض هذه اآلجال والتخفيضات،  خالل

 إن اقتض ى الحال.

تفرض املحكمة بالنسبة إلى باقي الدائنين آجاال موحدة لألداء، مع 

مراعاة اآلجال األطول، التي اتفق عليها األطراف قبل فتح املسطرة 

وذلك فيما يخص الديون املؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه اآلجال عن 

نفيذ مخطط االستمرارية. ويجب أن يتم السداد األول داخل مدة ت

 .سنة

يمكن ملبالغ االستحقاقات أن تكون تصاعدية. وفي هذه الحالة، ال 

من مجموع مبلغها  %5يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن نسبة 

 املعتمد في املخطط.

 
  555 املادة

منع إصدار شيكات عن وقائع  موضوع تكون املقاولة حينما

 بقة لحكم فتح التسوية، يمكن للمحكمة أن تأمرسا

آثار املنع خالل مدة تنفيذ املخطط وسداد خصوم  بوقف

 هذه املقاولة.

 املنع بقوة القانون. لوقف فسخ املخطط حدا يضع

والكيفيات الواردة في مخطط  االستحقاقات احترام يعتبر

 .لإلخالالت االستمرارية تقويما
  554 املادة

في الحكم الذي يحصر مخطط  أن تقرر،للمحكمة  يمكن

 االستمرارية أو يغيره، عدم إمكانية تفويت األموال التي

ضرورية الستمرارية املقاولة دون ترخيص منها  تعتبرها

 .املحكمة وذلك ملدة تحددها

لقاعدة عدم قابلية التفويت  خرقا كل عقد أبرم يبطل

املذكورة بطلب من كل ذي مصلحة قدم داخل أجل 

 ابتداء من تاريخ إبرام العقد أو نشره. سنوات ثالث

تفويت األموال بالسجل التجاري  إمكانية تقييد عدم يتم

 للمقاولة.
  555 املادة

إلى تغييرات النظام األساس ي  االستمرارية مخطط يشير

 الضرورية لبقاء املقاولة.

الواردة في النظام  األشكال السنديك وفق يستدعي

 تصة لتنفيذ التغييرات التي ينصاألساس ي الجمعية املخ

 مخطط االستمرارية. عليها
  555 املادة

االستمرارية على أال تتجاوز  مخطط املحكمة مدة تحدد

 عشر سنوات.
  555 املادة

مخطط االستمرارية إال  ووسائل يمكن تغيير أهداف ال

 بحكم من املحكمة بطلب رئيس املقاولة وبناء على تقرير

 .السنديك
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لألطراف وألي شخص يعنيه  االستماع ة بعداملحكم تبت

 األمر أو بعد استدعائهم بشكل قانوني. كما يمكن

أن تقض ي بفسخ مخطط االستمرارية وفقا  للمحكمة

 .555 املادة للشكليات واآلثار املنصوص عليها في

 الخصوم الثاني: تصفية املطلب
  555 املادة

من والتخفيضات املمنوحة  اآلجال املحكمة على تشهد

الدائنين خالل االستشارة. ويمكن للمحكمة أن تخفض 

 والتخفيضات، إن اقتض ى الحال. اآلجال هذه

باقي الدائنين آجاال موحدة لألداء، مع  إلى املحكمة بالنسبة تفرض

قبل فتح املسطرة  األطراف مراعاة اآلجال األطول، التي اتفق عليها

 وذلك فيما يخص

 

تأجيل الديون الصغيرة في حدود يمكن للمحكمة أن تستثني من ال

من مجموع املبالغ املعتمدة في املخطط، شريطة أال  %5نسبة 

 من املبالغ املذكورة. %5,5يتجاوز كل واحد منها نسبة 

 555املادة 

املخطط ومنح آجال أو تخفيضات من طرف  في يترتب عن قيد دين ال

 .الخصوم الدائن، قبوله بشكل نهائي في باب

ألداء الديون التي لم تقبل بعد في باب  املخصصة ملبالغيتم دفع ا ال

 الباب. هذا الخصوم إال بعد قبولها بشكل نهائي في

 555املادة 

بامتياز خاص أو برهن أو برهن رسمي، يتم  مثقل حالة بيع ملك في

الضمانات أو أصحاب  هذه أداء مستحقات الدائنين املستفيدين من

 .األسبقية بعد األداء للدائنين ذوي االمتياز العام، من ثمن البيع 

من أصل أول املبالغ املستحقة وترجأ  املسبق هذا األداء يقتطع

 .القانون  الفوائد املتعلقة بها بقوة

 555املادة 

أو رهن أو رهن رسمي، أمكن عند  بامتياز كان امللك مثقال إذا

نفس  الثاني الضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمان

 ت. ويمكن للمحكمة في حال غياب اتفاق أن تأمر بهذااالمتيازا

 .االستبدال

 554املادة 

إذا لم تنفذ املقاولة التزاماتها املحددة في املخطط، أو لم ينفذ هذا 

أن تقض ي تلقائيا  املخطط في اآلجال املحددة، يتعين على املحكمة

أو بطلب من أحد الدائنين، وبعد االستماع إلى السنديك واستدعاء 

رئيس املقاولة، بفسخ مخطط االستمرارية وتقرر التصفية 

 .القضائية للمقاولة

يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم و ضماناتهم، 

بعد خصم املبالغ التي تم استيفاؤها بما في ذلك الديون الناشئة 

 .خالل فترة إعداد الحل والتي لم يتم أداؤها

بعد الحكم بفتح مخطط يصرح الدائنون الذين نشأ حقهم 

 .االستمرارية بما لهم من ديون 

تطبق القواعد املنصوص عليها في الباب الثاني عشر من القسم 

 السادس من هذا الكتاب.

تقض ي املحكمة بقفل املسطرة إذا قامت املقاولة بتنفيذ مخطط 

 .االستمرارية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدة عن الديون املؤجلة. ويمكن أن تزيد هذه اآلجال

تنفيذ مخطط االستمرارية. ويجب أن يتم السداد األول 

 .سنة داخل

أن تكون تصاعدية. وفي هذه  االستحقاقات ملبالغ يمكن

 %5 نسبة الحالة، ال يمكن أن يقل مبلغها السنوي عن

 من مجموع مبلغها املعتمد في املخطط.
  555 املادة

املخطط ومنح آجال أو  في يترتب عن قيد دين ال

 ن طرف الدائن، قبوله بشكل نهائي في بابتخفيضات م

 .الخصوم

ألداء الديون التي لم تقبل  املخصصة يتم دفع املبالغ ال

 هذا بعد في باب الخصوم إال بعد قبولها بشكل نهائي في

 الباب.
  555 املادة

بامتياز خاص أو برهن أو برهن  مثقل حالة بيع ملك في

 هذه يدين منرسمي، يتم أداء مستحقات الدائنين املستف
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الضمانات أو أصحاب االمتياز العام، من ثمن البيع بعد 

 .األسبقية األداء للدائنين ذوي 

من أصل أول املبالغ املستحقة  املسبق هذا األداء يقتطع

 .القانون  وترجأ الفوائد املتعلقة بها بقوة
  556 املادة

أو رهن أو رهن رسمي، أمكن  بامتياز كان امللك مثقال إذا

 لضرورة استبدال ضمان بآخر إذا كان للضمانعند ا

نفس االمتيازات. ويمكن للمحكمة في حال غياب  الثاني

 .االستبدال اتفاق أن تأمر بهذا
  555 املادة

املحددة في املخطط يمكن للمحكمة  التزاماتها لم تنفذ املقاولة إذا

وبعد االستماع إلى  الدائنين أن تقض ي تلقائيا أو بطلب من أحد

 القضائية ديك بفسخ مخطط االستمرارية، وتقرر التصفيةالسن

 للمقاولة.

للمخطط بكامل ديونهم  الخاضعون  الدائنون  يصرح

 .استيفاؤها وضماناتهم، بعد خصم املبالغ التي تم

حقهم بعد الحكم بفتح  نشأ الدائنون الذين يصرح

 مخطط االستمرارية بما لهم من ديون.

قامت املقاولة بتنفيذ  إذا املسطرة املحكمة بقفل تنطق

 مخطط االستمرارية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 555املادة  الفرع الثاني: التفويت

على النشاط الذي من شأنه أن يستغل  اإلبقاء التفويت إلى يهدف

الشغل الخاصة  مناصب بشكل مستقل واملحافظة على كل أو بعض

 بذلك النشاط وإبراء ذمة املقاولة من الخصوم.

أو جزئيا. وفي الحالة األخيرة، يجب أن ال يؤدي  اكلي التفويت إما يكون 

املفوتة، ويجب أن يتعلق بمجموع  إلى إنقاص قيمة األموال غير

 النشاط عناصر اإلنتاج التي تكون قطاعا أو عدة قطاعات ألوجه

 كاملة ومستقلة.

املقاولة، تباع األمالك غير املضمنة في  الستمرارية غياب مخطط في

ويقيم كل الدعاوى  الحقوق  س السنديك كلمخطط التفويت ويمار 

 الخاصة باملقاولة وفق الكيفية والطرق املنصوص عليها بشأن

 القضائية. التصفية

 555 املادة التفويت الجزء الفرعي األول: كيفية

عرض داخل األجل الذي سبق له أن  بكل إبالغ السنديك يجب

توصل  ختاري حدده وأعلم به املراقبين. كما يجب أن يفصل بين

السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر فيه خاللها املحكمة أجل 

يوما إال إذا حصل اتفاق بين رئيس املقاولة  عشر مدته خمسة

 .واملراقبين والسنديك

 إلى: كل عرض اإلشارة يتضمن

 والتمويل؛ بالنشاط التوقعات الخاصة

 سداده؛ وكيفية ثمن التفويت

 التفويت؛ تاريخ إنجاز

 حسب النشاط املعني؛ وآفاقه التشغيلمستوى 

 ضمان تنفيذ العرض؛ ألجل الضمانات املقدمة

 خالل السنتين التاليتين للتفويت. األصول  توقعات ببيع

بالسنوات املالية الثالث األخيرة  الخاصة بالعرض الوثائق ترفق

 .بإعدادها للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما

 طلب شروحات تكميلية.ي أن للقاض ي املنتدب يمكن

 وممثلي األجراء بمضمون العروض. املراقبين السنديك يخبر

جميع العناصر التي تسمح بالتأكد  املحكمة السنديك على يعرض

 من جدية العروض.

 555املادة 

باملجموعة املفوتة والذي يضمن  املتعلق املحكمة العرض تختار

 .ائنينالد أطول مدة الستقرار التشغيل وأداء مستحقات

 555املادة 

االيجاري أو عقود الكراء أو التزويد  االئتمان املحكمة عقود تحدد

نشاط املقاولة بناء على  على بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ

باإلبالغ  السنديك مالحظات األطراف املتعاقدة مع املقاولة التي يقوم

 بها.

 العقود. بمثابة تفويت لهذه املخطط الحكم الذي يحصر يكون 

الشروط املعمول بها عند فتح  وفق تنفيذ هذه العقود يجب

األداء  آجال املسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف، مع مراعاة

التي يمكن أن تفرضها املحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، 

 إلى املتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني. االستماع بعد

 الفرع الثاني: التفويت
  555 املادة

على النشاط الذي من شأنه أن  اإلبقاء التفويت إلى يهدف

 يستغل بشكل مستقل واملحافظة على كل أو بعض
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الشغل الخاصة بذلك النشاط وإبراء ذمة  مناصب

 املقاولة من الخصوم.

أو جزئيا. وفي الحالة األخيرة، يجب  كليا التفويت إما يكون 

ويجب  ملفوتة؛ا أن ال يؤدي إلى إنقاص قيمة األموال غير

أن يتعلق بمجموع عناصر اإلنتاج التي تكون قطاعا أو 

 كاملة ومستقلة. النشاط عدة قطاعات ألوجه

املقاولة، تباع األمالك غير  الستمرارية غياب مخطط في

 املضمنة في مخطط التفويت ويمارس السنديك كل

ويقيم كل الدعاوي الخاصة باملقاولة وفق  الحقوق 

 التصفية نصوص عليها بشأنالكيفية والطرق امل

 القضائية.

  التفويت األول: كيفية املطلب
  554 املادة

عرض داخل األجل الذي سبق  بكل إبالغ السنديك يجب

 له أن حدده وأعلم به املراقبين. كما يجب أن يفصل بين

توصل السنديك بالعرض وبين الجلسة التي تنظر  تاريخ

يوما إال إذا  رعش فيه خاللها املحكمة أجل مدته خمسة

 .واملراقبين حصل اتفاق بين رئيس املقاولة والسنديك

 إلى: كل عرض اإلشارة يتضمن

 والتمويل؛ بالنشاط التوقعات الخاصة 1 -

 سداده؛ وكيفية ثمن التفويت 2 -

 التفويت؛ تاريخ إنجاز - 3

 حسب النشاط املعني؛ وآفاقه مستوى التشغيل - 4

 ن تنفيذ العرض؛ضما ألجل الضمانات املقدمة 5 -

خالل السنتين التاليتين  األصول  توقعات ببيع - 6

 للتفويت.

بالسنوات املالية الثالث  الخاصة بالعرض الوثائق ترفق

 األخيرة للمقاولة، حينما يكون صاحب العرض ملزما

 .بإعدادها

 يطلب شروحات تكميلية. أن للقاض ي املنتدب يمكن

ل بمضمون وممثلي العما املراقبين السنديك يخبر

 العروض.

جميع العناصر التي تسمح  املحكمة السنديك على يعرض

 بالتأكد من جدية العروض.

 

 555 املادة

أن تبت في تفويت العقود املشار إليها في  املحكمة يتعين على حينما

 545عليها في املادة  املنصوص املادة السابقة أو في نقل الضمانات

 أو األطراف املتعاقدة وحامل أدناه، يستدعي كاتب الضبط الطرف

حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع اإلشعار  أو

 بالتوصل.

 545املادة 

الضرورية إلنجاز التفويت تنفيذا  العقود السنديك كل يبرم

 .املحكمة للمخطط الذي تحصره

يجوز للسنديك أن يعهد، تحت  العقود، انتظار إنجاز هذه في

 املفوتة. ت إليه تسيير املقاولةمسؤوليته، إلى املفو 

 545 املادة

 غاية قفل املسطرة. إلى مهمة السنديك تدوم

املسطرة بعد تسديد ثمن التفويت  بقفل املحكمة حكمها تصدر

 وتوزيعه على الدائنين.

 حالة تفويت كامل ملمتلكاتها. في حل شركة تجارية يتم

 إليه املفوت الجزء الفرعي الثاني: التزامات 

 545 ةاملاد

مادام لم يدفع ثمن التفويت كامال، أن يفوت  يمكن للمفوت إليه، ال

أو أن يمنحها كضمانة أو أن  تملكها األموال املادية أو املعنوية التي

 .املخزونات يكريها ألجل التسيير باستثناء

على تقرير السنديك بتفويت األموال  بناء أن ترخص املحكمة يمكن

كضمانة أو بإكرائها من  وبتخصيصها ا أو جزئيااملادية أو املعنوية كلي

يمنحها  التي أجل التسيير، ويجب أن تراعي املحكمة الضمانات

 املفوت إليه.

 545 املادة

التفويت بشرط يجعل كل األموال  مخطط للمحكمة أن تقرن  يمكن

 املحكمة. تحددها املفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت ملدة

 544 املادة

خرقا ملقتضيات املادتين السابقتين بناء  أبرم ال كل عقدإبط يتم

ابتداء  سنوات على طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثالث

من تاريخ إبرام العقد، أو من تاريخ إشهاره حينما يستلزم القانون 

 .ذلك

 545 املادة

علما بتنفيذ املقتضيات املنصوص  السنديك املفوت إليه يحيط

موالية للتفويت.  مالية فويت عند نهاية كل سنةعليها في مخطط الت

بفسخ  تقض ي وإن لم يف املفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة أن

 املخطط تلقائيا أو بناء على طلب من السنديك أو أحد الدائنين.

وفق أشكال التصفية القضائية  األموال هذه الحالة، تباع في

 قبولين.امل ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين
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 545 املادة

أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو  عدم للمحكمة في حالة يمكن

تقوم  خاصا بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا

 بتحديد مهمته ومدتها على أال تتجاوز ثالثة أشهر.

 إليه لالستماع إليه في غرفة املشورة. املفوت كاتب الضبط يستدعي

 

 

  555 املادة

باملجموعة املفوتة والذي يضمن  املتعلق املحكمة العرض ارتخت

 .الدائنين أطول مدة الستقرار التشغيل وأداء مستحقات

  555 املادة

االيجاري أو عقود الكراء أو التزويد  االئتمان املحكمة عقود تحدد

نشاط املقاولة بناء  على بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ

 السنديك ملتعاقدة مع املقاولة التي يقومعلى مالحظات األطراف ا

 باإلبالغ بها.

 بمثابة تفويت لهذه العقود. املخطط الحكم الذي يحصر يكون 

الشروط املعمول بها عند فتح  وفق تنفيذ هذه العقود يجب

األداء  آجال املسطرة، على الرغم من كل شرط مخالف مع مراعاة

يذ السليم التي يمكن أن تفرضها املحكمة، لضمان التنف

 إلى املتعاقد أو استدعائه بشكل قانوني. االستماع للمخطط، بعد

  555 املادة

أن تبت في تفويت العقود املشار إليها في  املحكمة يتعين على حينما

، 565عليها في املادة  املنصوص املادة السابقة أو في نقل الضمانات

 أو ليستدعي كاتب الضبط الطرف أو األطراف املتعاقدة وحام

حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة مضمونة مع اإلشعار 

 بالتوصل.

  555 املادة

الضرورية إلنجاز التفويت تنفيذا  العقود السنديك كل يبرم

 .املحكمة للمخطط الذي تحصره

يجوز للسنديك أن يعهد، تحت  العقود، انتظار إنجاز هذه في

 .فوتةامل مسؤوليته، إلى املفوت إليه تسيير املقاولة

  555 املادة

 غاية قفل املسطرة. إلى مهمة السنديك تدوم

املسطرة بعد تسديد ثمن التفويت  بقفل املحكمة حكمها تصدر

 وتوزيعه على الدائنين.

 حالة تفويت كامل ملمتلكاتها. في حل شركة تجارية يتم

  إليه املفوت الثاني: التزامات املطلب

  565 املادة

دام لم يدفع ثمن التفويت كامال، أن ما يمكن للمفوت إليه، ال

أو أن يمنحها كضمانة  تملكها يفوت األموال املادية أو املعنوية التي

 .املخزونات أو أن يكريها ألجل التسيير باستثناء

على تقرير السنديك بتفويت األموال  بناء أن ترخص املحكمة يمكن

و بإكرائها كضمانة أ وبتخصيصها املادية أو املعنوية كليا أو جزئيا

يمنحها  التي من أجل التسيير، ويجب أن تراعي املحكمة الضمانات

 املفوت إليه.

  566 املادة

التفويت بشرط يجعل كل  مخطط للمحكمة أن تقرن  يمكن

 تحددها األموال املفوتة أو بعضا منها غير قابلة للتفويت ملدة

 املحكمة.

  565 املادة

املادتين السابقتين بناء على خرقا ألحكام  أبرم إبطال كل عقد يتم

ابتداء من  سنوات طلب كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثالث

 إبرام العقد أو نشره.

 الدائنين تجاه الجزء الفرعي الثالث: اآلثار

 545 املادة

 بين الدائنين حسب مرتبتهم. التفويت السنديك ثمن يوزع

بمخطط التفويت الكلي استحقاق  القاض ي عن الحكم يترتب

 لديون غير الحالة.ا

 545 املادة

البيع، عندما يكون التفويت عبارة  ثمن املحكمة حصة من تخصص

لكل ملك  رسمي، عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن

 األفضلية. من هذه األمالك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق

 545 املادة

 ة بالتفويت منللثمن املطهر لألموال املضمن الكامل غاية األداء إلى

املستفيدين من حق التتبع  للدائنين التقييدات التي تثقلها، ال يمكن

 .املفوت ممارسته إال في حالة تصرف املفوت إليه في املال

تحمل الضمانات العقارية واملنقولة  إليه أنه ينتقل للمفوت غير

حتى تتمكن  للمقاولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه

 ل تتعلق به هذه الضمانات. عندئذ، يكون املفوت إليهمن تمويل ما

بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من االستحقاقات املتفق عليها  ملزما

من تحويل امللكية، مع مراعاة آجال  ابتداء معه والتي تظل مستحقة

في الفقرة  عليها األداء املمكن تخويلها وفق الشروط املنصوص
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ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفقرة أعاله.  555الثالثة من املادة 

 املفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات. بين في حالة اتفاق

 555املادة 

في الفقرة األولى من املادة السابقة، يخبر  عليها الحالة املنصوص في

في مال مفوت. ويعلم  تصرف املفوت إليه السنديك مسبقا بكل

 .لتتبعا السنديك بذلك الدائنين املستفيدين من حق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  565 املادة

علما بتنفيذ املقتضيات املنصوص  السنديك املفوت إليه يحيط

موالية  مالية عليها في مخطط التفويت عند نهاية كل سنة

للتفويت. وإن لم يف املفوت إليه بالتزاماته، أمكن للمحكمة 

بفسخ املخطط أو بناء على طلب السنديك أو  تقض ي تلقائيا أن

 لدائنين.أحد ا

وفق أشكال التصفية القضائية  األموال هذه الحالة، تباع في

 .املقبولين ويخصص عائدها لدفع مستحقات الدائنين

  564 املادة

أداء ثمن التفويت أن تعين تلقائيا أو  عدم للمحكمة في حالة يمكن

يقوم  خاصا بطلب من السنديك أو من كل ذي مصلحة متصرفا

 ى أال تتجاوز ثالثة أشهر.بتحديد مهمته ومدتها عل

إليه لالستماع إليه في غرفة  املفوت كاتب الضبط يستدعي

 املشورة.

  الدائنين تجاه الثالث: اآلثار املطلب

  565 املادة

 بين الدائنين حسب مرتبتهم. التفويت السنديك ثمن يوزع

بمخطط التفويت الكلي استحقاق  القاض ي عن الحكم يترتب

 الديون غير الحالة.

  565 ملادةا

البيع، عندما يكون التفويت  ثمن املحكمة حصة من تخصص

لكل  رسمي، عبارة عن أموال مثقلة بامتياز خاص أو برهن أو برهن

 األفضلية. ملك من هذه األمالك بغرض توزيع الثمن وممارسة حق

  565 املادة

للثمن املطهر لألموال املضمنة بالتفويت من  الكامل غاية األداء إلى

املستفيدين من حق  للدائنين قييدات التي تثقلها، ال يمكنالت

 .املفوت التتبع ممارسته إال في حالة تصرف املفوت إليه في املال

تحمل الضمانات العقارية واملنقولة  إليه أنه ينتقل للمفوت غير

حتى تتمكن  للمقاولة الخاصة التي تضمن تسديد قرض تم منحه

ضمانات. عندئذ، يكون املفوت من تمويل مال تتعلق به هذه ال

بأن يبرئ ذمته تجاه الدائن من االستحقاقات املتفق  ملزما إليه

من تحويل امللكية، مع  ابتداء عليها معه والتي تظل مستحقة

 عليها مراعاة آجال الوفاء املمكن تخويلها وفق الشروط املنصوص

رة . ويمكن مخالفة مقتضيات هذه الفق555من املادة  5في الفقرة 

 املفوت إليه والدائنين ذوي الضمانات. بين في حالة اتفاق

  565 املادة

في الفقرة األولى من املادة السابقة، يخبر  عليها الحالة املنصوص في

في مال مفوت. ويعلم  تصرف املفوت إليه السنديك مسبقا بكل

 .التتبع السنديك بذلك الدائنين املستفيدين من حق

 

 

 

 

رة التصفية القسم الخامس: مسط

 القضائية

 الباب األول: مقتضيات عامة

 555املادة 

القضائية تلقائيا أو بطلب من  مسطرة التصفية تفتتح املحكمة

إذا تبين لها أن وضعية  رئيس املقاولة أو الدائن أو النيابة العامة،

 املقاولة مختلة بشكل ال رجعة فيه.

ا في املواد من عليه املنصوص قواعد املسطرة ولهذا الغرض، تطبق 

 أعاله. 555إلى  555

القضائية إلى تخلي املدين بقوة  بالتصفية الحكم القاض ي يؤدي

تلك التي امتلكها  بما فيها القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها،

  بأي وجه كان، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.
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شأن ذمته السنديك ممارسة حقوق املدين وإقامة الدعاوى ب يتولى

 القضائية. التصفية املالية طيلة فترة

يمارس دعاواه الشخصية وأن ينتصب  أن أنه يمكن للمدين غير

قد يكون  جنحة طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو

ضحية إحداهما، غير أنه إذا منح تعويضات فإنها تستخلص لفائدة 

 .املفتوحة املسطرة

 555 املادة

أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط  العامة لحةاقتضت املص إذا

أن تأذن بذلك  للمحكمة املقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز

 .امللك ملدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل

أعاله خالل هذه الفترة بينما تطبق  555 مقتضيات املادة وتطبق

 .املدة ناشئة خالل هذهأعاله على الديون ال 555مقتضيات املادة 

 555مع مراعاة مقتضيات املادة  املقاولة السنديك بتسيير يقوم

 أعاله.

 555املادة 

بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء  القضائية، تؤدي التصفية ال

 املقاولة. العقارات املخصصة لنشاط

في الكراء أو تفويته حسب الشروط  االستمرار للسنديك يمكن

جميع الحقوق  مع في العقد املبرم مع املكري املنصوص عليها 

 وااللتزامات املتصلة بهذا الكراء.

الكراء، فسخ العقد بمجرد طلب  استمرار قرر السنديك عدم إذا

 .الطلب منه ويسري أثره من يوم

طلب الفسخ أو معاينة حصوله ألسباب  يعتزم على املكري الذي يجب

داء املرتبطة بعدم أ سابقة للحكم بالتصفية القضائية، غير تلك

لم يفعل ذلك من  إن الوجيبة الكرائية، أن يباشر إجراءات الفسخ،

 قبل، داخل ثالثة أشهر من صدور الحكم.

 

 القضائية الثالث: التصفية القسم

 عامة الباب األول: أحكام

  565 املادة

إذا تبين أن وضعية املقاولة  القضائية، مسطرة التصفية تفتتح

 جعة فيه.مختلة بشكل ال ر 

 .555إلى  555عليها في املواد من  املنصوص قواعد املسطرة وتطبق

القضائية إلى تخلي املدين بقوة  بالتصفية الحكم القاض ي يؤدي

تلك التي امتلكها  وحتى القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها،

 بأي وجه من الوجوه، ما دامت التصفية القضائية لم تقفل بعد.

بممارسة حقوق املدين وإقامة دعاوي بشأن ذمته السنديك  يقوم

 القضائية. التصفية املالية طيلة فترة

يمارس دعاويه الشخصية وأن ينتصب  أن أنه يمكن للمدين غير

قد يكون  جنحة طرفا مدنيا بهدف إثبات إدانة مقترف جناية أو

ضحية أحدهما؛ غير أنه إذا منح تعويضات، فإنها تستخلص 

 .ملفتوحةا لفائدة املسطرة

  555 املادة

أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط  العامة اقتضت املصلحة إذا

أن تأذن  للمحكمة املقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز

 بذلك ملدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل

 .امللك

خالل هذه الفترة بينما تطبق  573 مقتضيات املادة وتطبق

 .املدة على الديون الناشئة خالل هذه 555ملادة مقتضيات ا

 .555مع مراعاة مقتضيات املادة  املقاولة السنديك بتسيير يقوم

  556 املادة

بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء  القضائية، تؤدي التصفية ال

 املقاولة. العقارات املخصصة لنشاط

روط في الكراء أو تفويته حسب الش االستمرار للسنديك يمكن

جميع الحقوق  مع املنصوص عليها في العقد املبرم مع املكري 

 وااللتزامات املتصلة بهذا الكراء.

الكراء فسخ العقد بمجرد طلب  استمرار قرر السنديك عدم إذا

 .الطلب منه. ويسري أثره من يوم

طلب الفسخ أو معاينة حصوله  يعتزم على املكري الذي يجب

لم يفعل  إن القضائية أن يرفع، ألسباب سابقة للحكم بالتصفية

 ذلك من قبل، طلبه داخل ثالثة أشهر من صدور الحكم.

 

 الباب الثاني: بيع األصول 

 554املادة 

الواردة في باب الحجز العقاري من قانون  الطرق  بيع العقار وفق يتم

 املسطرة املدنية. غير أن الثمن االفتتاحي للمزايدة وكذا الشروط

حديد شكليات الشهر يحدد من طرف القاض ي للبيع وت األساسية

املراقبين واالستماع لرئيس  مالحظات املنتدب وذلك بعد تلقي

 .قانونية املقاولة والسنديك أو استدعائهما بصفة
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عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية  حجز يتم وقف إجراء حينما

للسنديك أن  أو التصفية القضائية نتيجة لفتح املسطرة، يمكن

محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة لإلجراءات التي قام يحل 

تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات.  والتي بها

العقاري ملجراه انطالقا من املرحلة التي  الحجز ويمكن آنذاك متابعة

 أدت إلى وقفه. التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح املسطرة

ب أن يأذن استثناء تحت نفس الشروط كما يمكن للقاض ي املنتد

بالبيع، إما بمزايدة ودية بالثمن االفتتاحي الذي يحدده وإما 

بالتراض ي وفقا للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن 

طبيعة محتوى العقارات وموقعها أو العروض املقدمة إتاحة 

 التوصل إلى تفويت ودي بأفضل الشروط.

زايدة ودية، يمكن القيام بزيادة السدس طبقا في حالة اللجوء إلى م 

 .ملقتضيات قانون املسطرة املدنية

تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير  تتم املزايدات التي تكون 

 .الرسمية للعقود من الرهون 

 555 املادة

من جزء أو مجموع األصول املنقولة أو  مكونة لوحدات إنتاج يمكن

 .شامل يتالعقارية أن تكون موضوع تفو 

على عروض التملك ويحدد األجل  الحصول  السنديك إلى يسعى

معني  شخص الذي يمكنه خالله استالم هذه العروض. ويمكن ألي

 أن يقدم عرضه للسنديك.

وأن يشتمل على البيانات املنصوص  كتابيا أن يكون العرض يجب

رض إيداع الع ويتم أعاله. 555من املادة  5إلى  6عليها في البنود من 

لدى كتابة ضبط املحكمة حيث يمكن لكل معني االطالع عليه. 

 املنتدب بهذا العرض. القاض ي ويبلغ

إلى كل واحد من األمالك التي تم  التفويت حصة من ثمن تخصص

 .األفضلية تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق

وال للمسيرين القانونيين أو الفعليين  للمدين أنه ال يمكن غير

ألي قريب أو أصهار  وال االعتباري خالل التصفية القضائية للشخص

 .للشراء حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا

بعد سماع رئيس املقاولة واملراقبين، وإن  القاض ي املنتدب، يقوم

وحدة اإلنتاج، باختيار  بها اقتض ى الحال، مالكي املحالت التي تستغل

 له أكثر جدية ويمكن في أفضل الظروف من العرض الذي يبدو 

 استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين. ضمان

 شأن عقود التفويت. في السنديك تقريرا يقدم

 األصول  الباب الثاني: بيع

  555 املادة

الواردة في باب الحجز العقاري. غير أن  الطرق  بيع العقار وفق يتم

للبيع وتحديد  األساسية الثمن االفتتاحي للمزايدة وكذا الشروط

 شكليات الشهر يحدد من طرف القاض ي املنتدب وذلك بعد تلقي

املراقبين واالستماع لرئيس املقاولة والسنديك أو  مالحظات

 .قانونية استدعائهما بصفة

عقاري شرع فيه قبل افتتاح التسوية  حجز يتم وقف إجراء حينما

للسنديك أن  يمكن أو التصفية القضائية نتيجة هذه التصفية،

يحل محل الدائن الحاجز في حقوقه بالنسبة لإلجراءات التي قام 

تعتبر منجزة لحساب السنديك الذي يقوم ببيع العقارات.  والتي بها

العقاري مجراه انطالقا من املرحلة  الحجز ويمكن آنذاك متابعة

 أدت إلى وقفه. التي التي تم توقيفه فيها بفعل حكم فتح املسطرة

أن يأذن تحت نفس الشروط بالبيع،  املنتدب ن للقاض ييمك كما

وإما بالتراض ي وفقا  يحدده إما بمزايدة ودية بالثمن االفتتاحي الذي

 للثمن والشروط التي يحددها، إذا كان من شأن طبيعة محتوى 

وموقعها أو العروض املقدمة إتاحة التوصل إلى تفويت  العقارات

إلى مزايدة ودية، يمكن اللجوء  حال ودي بأفضل الشروط. في

 دائما القيام بتعلية املزاد.

تطبيقا للفقرات السابقة بمثابة تطهير  تتم املزايدات التي تكون 

 .الرسمية للعقود من الرهون 

البيع ويحدد ترتيب الدائنين، مع  ناتج السنديك بتوزيع يقوم

 .املحكمة مراعاة املنازعات املعروضة على أنظار

  555 املادة

من جزء أو مجموع األصول املنقولة أو  مكونة حدات إنتاجلو  يمكن

 .شامل العقارية أن تكون موضوع تفويت

على عروض التملك ويحدد األجل  الحصول  السنديك إلى يسعى

 شخص الذي يمكنه خالله استالم هذه العروض. ويمكن ألي

 معني أن يقدم عرضه للسنديك.

لبيانات املنصوص وأن يشتمل على ا كتابيا أن يكون العرض يجب

إيداع العرض لدى  ويتم .554من املادة  5إلى  6عليها في البنود من 

 كتابة ضبط املحكمة حيث يمكن لكل معني االطالع عليه. ويبلغ

 املنتدب بهذا العرض. القاض ي

إلى كل واحد من األمالك التي تم  التفويت حصة من ثمن تخصص

 .فضليةاأل  تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق

وال للمسيرين القانونيين أو الفعليين  للمدين أنه ال يمكن غير

ألي قريب أو أصهار  وال للشخص املعنوي خالل التصفية القضائية

 .للشراء حتى الدرجة الثانية من القرابة بدخول الغاية أن يتقدموا

بعد سماع رئيس املقاولة واملراقبين، وإن  القاض ي املنتدب، يقوم

وحدة اإلنتاج،  بها ال، مالكي املحالت التي تستغلاقتض ى الح

باختيار العرض الذي يبدو له أكثر جدية ويمكن في أفضل 

 استمرارية التشغيل والوفاء للدائنين. ضمان الظروف من

 شأن عقود التفويت. في السنديك تقريرا يقدم
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 555املادة 

يمكن للسنديك، بترخيص من القاض ي املنتدب ورئيس املقاولة 

لذي يتم االستماع إليه بعد استدعائه قانونيا، أن يقوم بمصالحة ا

وبإبرام صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة بما 

 فيها الحقوق والدعاوى العقارية.

 555املادة 

من طرف القاض ي املنتدب، عند أدائه  له للسنديك املأذون  يمكن

 األشياء املحبوسة. أو ينللدين، فك األموال املرهونة من طرف املد

أشهر  5يتعين على السنديك خالل أجل  اإلمكانية، حالة تعذر هذه في

القضائية القيام  التصفية يبتدئ من تاريخ الحكم القاض ي بفتح

 بتحقيق الرهن.

باإلذن املشار إليه في الفقرة األولى  املرتهن السنديك الدائن يخبر

 رهن.ال يوما قبل تحقيق 65أعاله داخل أجل 

 555املادة 

يمكن للدائن املرتهن، ولو لم يقبل دينه بعد، أن يطلب قبل تحقيق 

 .الرهن التسليم القضائي للرهن

أو جزئيا وجب عليه إرجاع املرهون أو  كليا لم يتم قبول دينه إذا

 دينه. من ثمنه إلى السنديك، مع حفظ الحصة املقبولة

حبس بحكم القانون ينقل حق ال السنديك، حالة البيع من طرف في

 إلى ثمن البيع.

 في حالة قيده، بطلب من السنديك. الرهن التشطيب على يتم

 555 املادة

بفتح التصفية القضائية حلول آجال  القاض ي عن الحكم يترتب

 الديون املؤجلة.

 555املادة 

يمكن للدائنين املتوفرين على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو 

نة العامة بالنسبة لديونها املمتازة، ممارسة رهن رسمي، وكذا للخزي

الحق في إجراء املتابعات الفردية إذا لم يشرع السنديك في تصفية 

األموال املثقلة داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكم 

القاض ي بفتح التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد 

 .صرحوا بديونهم حتى وإن لم تقبل بعد

 554من املادة  5و 6بيع عقارات املدين تطبق الفقرتين في حالة 

 أدناه. 555أعاله واملادة 

 555 املادة

تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد  للقاض ي املنتدب، يمكن

 متى كان مقبوال. الدين الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من

 

 

 

  554 املادة

ي أو البيع بالتراض ي ألموال باملزاد العلن بالبيع القاض ي املنتدب يأمر

املقاولة أو استدعائه قانونيا  لرئيس املقاولة األخرى بعد االستماع

 .املراقبين وبعد االطالع على مالحظات

يطلب عرض مشروع البيع الودي عليه  أن للقاض ي املنتدب يمكن

 .حددها قصد التأكد من احترام الشروط التي

  555 املادة

ن القاض ي املنتدب ورئيس املقاولة الذي م بترخيص للسنديك، يمكن

أن يقوم بمصالحة وبإبرام  قانونيا، يتم االستماع إليه بعد استدعائه

فيها  بما صفقة تخص جميع النزاعات التي تهم الدائنين جماعة

 الحقوق والدعاوي العقارية.

أو الصفقة ذا قيمة غير محدودة أو تتجاوز  املصالحة كان موضوع إذا

للمصادقة عليها من طرف  تخضع نهائي للمحكمة، فإنهااالختصاص ال

 املحكمة.

  555 املادة

من طرف القاض ي املنتدب، عند أدائه  له للسنديك املأذون  يمكن

 األشياء املحبوسة. أو للدين، فك األموال املرهونة من طرف املدين

أشهر  5يتعين على السنديك خالل أجل  اإلمكانية، حالة تعذر هذه في

القضائية القيام  التصفية من تاريخ الحكم القاض ي بفتحيبتدئ 

 بتحقيق الرهن.

باإلذن املشار إليه في الفقرة األولى  املرتهن السنديك الدائن يخبر

 .الرهن يوما قبل تحقيق 65أعاله داخل أجل 

من عدم قبول دينه أن يطلب قبل  بالرغم للدائن املرتهن يمكن

 هن.للر  الرهن التسليم القضائي تحقيق

أو جزئيا وجب عليه إرجاع املرهون أو ثمنه  كليا لم يتم قبول دينه إذا

 دينه. من إلى السنديك، مع حفظ الحصة املقبولة

ينقل حق الحبس بحكم القانون  السنديك، حالة البيع من طرف في

 إلى ثمن البيع.

 في حالة قيده، بطلب من السنديك. الرهن التشطيب على يتم

  555 املادة

بفتح التصفية القضائية حلول آجال  القاض ي عن الحكم يترتب

 الديون املؤجلة.
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  555 املادة

على امتياز خاص أو على رهن حيازي أو رهن  املتوفرين للدائنين يمكن

لديونها املمتازة، ممارسة حق في  بالنسبة رسمي، وكذا للخزينة العامة

ألموال املثقلة بتصفية ا السنديك إجراء املتابعات الفردية إذا لم يقم

 بفتح داخل أجل ثالثة أشهر من تاريخ صدور الحكم القاض ي

التصفية القضائية وذلك شريطة أن يكونوا قد صرحوا بديونهم 

 .بعد حتى وإن لم تقبل

  .555من املادة  5و 5و 6تطبق الفقرات  املدين حالة بيع عقارات في

  555 املادة 

بطلب من السنديك أو أحد  تلقائيا وإما إما للقاض ي املنتدب، يمكن

 متى كان مقبوال. الدين الدائنين، أن يأمر بأداء مسبق لقسط من

 

 

 

 

 الباب الثالث: تصفية الخصوم

 الفصل األول: وفاء الديون 

 555 املادة

إذا سبق تقسيم ثمن العقارات توزيع واحد أو أكثر ملبالغ، تحاص 

 ع املستحقاتالدائنون حاملو االمتياز والرهون الرسمية في توزي

 .بتناسب مع مجمل ديونهم

بعد بيع العقارات والحسم نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب الرهون 

الرسمية واالمتيازات، فإن الحاصلين منهم على رتبة مناسبة ال 

يتقاضون مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل ديونهم، من 

 .لهم أن تقاضوهاثمن العقارات إال بعد خصم املبالغ التي سبق 

 يستفيد الدائنون العاديون حينئذ من هذه املبالغ املخصومة.

 554 املادة

الرهون الرسمية واملرتبين في توزيع  حاملي حقوق الدائنين تؤدى

ديونهم جزئيا، على تقسيم ثمن العقارات من املبالغ التي تبقى 

  املنقولة. مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير

تخصم املبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات سابقة باملقارنة 

املحتسبة بعد ترتيب الدائنين في توزيع ديونهم، من مبلغ  املبالغ مع

 املبالغ التي ستوزع على الدائنين العاديين. إلى ترتيبهم الرهني وتضاف

 555 املادة

رسمي وغير املقيدين أو الرهن ال االمتياز الدائنون أصحاب يتحاص

 لباقي مستحقاتهم. بالنسبة في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين

 555 املادة

أعاله على الدائنين  555إلى  555 مقتضيات املواد من تطبق

 املستفيدين من ضمان منقول خاص.

 555املادة 

الدائنين باملحاصة مع ديونهم املقبولة  جميع مبلغ األصول بين يوزع

املقدمة  واإلعانات م مصاريف ونفقات التصفية القضائيةبعد خص

 لرئيس املقاولة أو مسيريها أو إلى عائالتهم واملأذون بها من طرف

 املنتدب، وكذا املبالغ التي تقاضاها الدائنون أصحاب القاض ي

 .االمتياز

من مبلغ األصول املوازي للديون التي لم  الجزء احتياطيا، يوضع،

ما لم يتم البت في  املسيرين بقبولها والسيما أجور يتم البت نهائيا 

 شأن وضعيتهم.

 555املادة 

يصدر القاض ي املنتدب أمرا بترتيب الدائنين وتوزيع منتوج التصفية 

 .طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد بأن 

ة الضبط، وبأن من حق األطراف الطعن األمر بالتوزيع مودع بكتاب

 فيه باالستئناف داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

تبت محكمة االستئناف التجارية في الطعن داخل أجل خمسة  

 عشر يوما من تاريخ إحالة امللف إليها.

 

 الخصوم الباب الثالث: تصفية

 الديون  األول: وفاء الفصل

  555 املادة

توزيع واحد أو أكثر ملبالغ، تحاص  العقارات ثمن سبق تقسيم إذا

في توزيع املستحقات  الرسمية الدائنون حاملو االمتياز والرهون 

 بتناسب مع مجمل ديونهم.

نهائيا في ترتيب الدائنين أصحاب  والحسم بيع العقارات بعد

على رتبة  منهم الرهون الرسمية واالمتيازات، فإن الحاصلين

مبلغ ترتيبهم الرهني في التوزيع، عن مجمل مناسبة ال يتقاضون 

من ثمن العقارات إال بعد خصم املبالغ التي سبق لهم أن  ديونهم،

 تقاضوها.

 حينئذ من هذه املبالغ املخصومة. العاديون  الدائنون  يستفيد

  556 املادة

الرهون الرسمية واملرتبين في توزيع  حاملي حقوق الدائنين تؤدى

من املبالغ  املنقولة سيم ثمن األمالك غيرديونهم جزئيا، على تق

 التي تبقى مستحقة لهم بعد ترتيب الدائنين في توزيع الديون غير

وتخصم املبالغ الزائدة التي تقاضوها عند تقسيمات  .املنقولة
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املعدة بعد ترتيب الدائنين في توزيع  املبالغ سابقة باملقارنة مع

املبالغ التي ستوزع  إلى ديونهم، من مبلغ ترتيبهم الرهني وتضاف

 على الدائنين العاديين.

  555 املادة

أو الرهن الرسمي وغير املقيدين  االمتياز الدائنون أصحاب يتحاص

 لباقي مستحقاتهم. بالنسبة في ثمن العقارات مع الدائنين العاديين

  555 املادة

على الدائنين املستفيدين من  555إلى  625 أحكام املواد من تطبق

 منقول خاص. ضمان

  554 املادة

الدائنين باملحاصة مع ديونهم  جميع مبلغ األصول بين يوزع

 املقبولة بعد خصم مصاريف ونفقات التصفية القضائية

املقدمة لرئيس املقاولة أو مسيريها أو إلى عائالتهم  واإلعانات

املنتدب وكذا املبالغ التي تقاضاها  القاض ي واملأذون بها من طرف

 .االمتياز أصحابالدائنون 

من مبلغ األصول املوازي للديون التي لم  الجزء احتياطيا، يوضع،

ما لم يتم البت في  املسيرين يتم البت نهائيا بقبولها والسيما أجور 

 شأن وضعيتهم.
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 الفصل الثاني: قفل عمليات التصفية

 555املادة 

أي وقت ولو تلقائيا بقفل التصفية  في للمحكمة أن تقض ي يمكن

القاض ي  تقرير لقضائية بعد استدعاء رئيس املقاولة وبناء علىا

 املنتدب وذلك في األحوال التالية:

واجبة األداء أو توفر السنديك على املبالغ  خصوم إذا لم يعد ثمة

 الكافية لتغطية ديون الدائنين؛

في القيام بعمليات التصفية القضائية لعدم  االستمرار إذا استحال

 كفاية األصول.

 شأن الحسابات. في السنديك تقريرا يقدم

غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل 

ذي مصلحة وبموجب حكم معلل كلما تبين أن هناك أصوال لم يتم 

تحقيقها، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة 

 تأسيس أصول املقاولة.

تركة ملساطر اإلنقاذ والتسوية القسم السادس: القواعد املش

 القضائية والتصفية القضائية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القضائية التصفية عمليات الثاني: قفل الفصل

  555 املادة

أي وقت ولو تلقائيا  في للمحكمة أن تقض ي يمكن

بقفل التصفية القضائية بعد استدعاء رئيس املقاولة 

 تدب وذلك في األحوال التالية:القاض ي املن تقرير وبناء على

واجبة األداء أو توفر  خصوم إذا لم يعد ثمة -

 السنديك على املبالغ الكافية لتغطية ديون الدائنين؛

في القيام بعمليات  االستمرار إذا استحال -

 التصفية القضائية لعدم كفاية األصول.

  555 املادة

 شأن الحسابات. في السنديك تقريرا يقدم
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 األول: أجهزة املسطرةالباب 

 555املادة 

املسطرة القاض ي املنتدب والسنديك،  فتح املحكمة في حكم تعين

كما تعين نائبا للقاض ي املنتدب تسند إليه نفس املهام إذا عاق مانع 

 .هذا األخير

املنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس  القاض ي إسناد مهمة يمنع

 الغاية أو أصهارهم. بإدخال ابعةاملقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الر 

 الفصل األول: القاض ي املنتدب

 555املادة 

يسهر القاض ي املنتدب على السير السريع للمسطرة وعلى حماية 

 .املصالح القائمة

 555املادة 

يبت القاض ي املنتدب بمقتض ى أوامر في الطلبات واملنازعات 

ة تعجاليواملطالب الداخلة في اختصاصه ال سيما الطلبات االس

والوقتية واإلجراءات التحفظية املرتبطة باملسطرة وكذا الشكاوى 

 .املقدمة ضد أعمال السنديك

  .تودع أوامر القاض ي املنتدب بكتابة الضبط فورا

باستثناء األوامر الوالئية ومع مراعاة املقتضيات املتعلقة بالطعن 

ي القاض ضد املقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون، تكون أوامر 

املنتدب قابلة للطعن باالستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ 

صدورها بالنسبة للسنديك، ومن تاريخ التبليغ بالنسبة لباقي 

 .األطراف

 الفصل الثاني: السنديك

 555املادة 

يكلف السنديك بمراقبة تنفيذ مخطط االنقاذ، وبتسيير عمليات 

تاريخ صدور حكم فتح التسوية والتصفية القضائية ابتداء من 

 .املسطرة حتى قفلها

 .يسهر السنديك على تنفيذ مخطط االستمرارية أو التفويت

 .يقوم السنديك بتحقيق الديون تحت مراقبة القاض ي املنتدب

يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم االلتزامات 

 .القانونية والتعاقدية املفروضة على رئيس املقاولة

تحدد بموجب نص تنظيمي املؤهالت املطلوبة ملزاولة مهام  

 السنديك، واألتعاب املستحقة عن هذه املهام.

 554املادة 

بسير املسطرة. ويمكن لهما في أي  املنتدب السنديك القاض ي يخبر

 املتعلقة باملسطرة. الوثائق وقت أن يطلبا االطالع على كل العقود أو

نتدب، بناء على طلب هذا األخير أو امل القاض ي وكيل امللك يطلع

مخالفة، على جميع  تشريعية تلقائيا، على الرغم من أية مقتضيات

 املسطرة. املعلومات املتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في

 

 

املعالجة  ملساطر املشتركة الرابع: القواعد القسم

 والتصفية القضائية

 املسطرة الباب األول: أجهزة

  555 املادة

 املسطرة القاض ي املنتدب والسنديك. فتح املحكمة في حكم تعين

املنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس  القاض ي إسناد مهمة يمنع

 الغاية. بإدخال املقاولة أو مسيريها حتى الدرجة الرابعة

 املنتدب األول: القاض ي الفصل

  555 املادة

وعلى حماية السير السريع للمسطرة  على القاض ي املنتدب يسهر

 املصالح املتواجدة.

  555 املادة

أوامر في الطلبات واملنازعات  بمقتض ى القاض ي املنتدب يبت

ضد  املقدمة واملطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي 

 أعمال السنديك.

 بكتابة الضبط فورا. املنتدب أوامر القاض ي تودع

 الثاني: السنديك الفصل

  545 املادة

التسوية والتصفية القضائية  عمليات تسييرالسنديك ب يكلف

 .قفلها ابتداء من تاريخ صدور حكم فتح املسطرة حتى

 مخطط االستمرارية أو التفويت. تنفيذ السنديك على يسهر

 تحت مراقبة القاض ي املنتدب. الديون  السنديك بتحقيق يقوم

القيام بمأموريته أن يحترم  بمناسبة على السنديك يتعين

 املقاولة. رئيس القانونية والتعاقدية املفروضة علىااللتزامات 

  546 املادة

بسير املسطرة. ويمكن لهما في أي  املنتدب السنديك القاض ي يخبر

املتعلقة  الوثائق وقت أن يطلبا االطالع على كل العقود أو

 باملسطرة.

املنتدب، بناء على طلب هذا األخير أو  القاض ي وكيل امللك يطلع

مخالفة، على  تشريعية الرغم من أية مقتضيات تلقائيا، على

 جميع املعلومات املتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة في

 .املسطرة
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  545 املادة

باسم الدائنين ولفائدتهم، مع  للتصرف وحده الصفة للسنديك

 .للمراقبين مراعاة الحقوق املعترف بها

  545 املادة

ئنين واستشارتهم. ويطلع إلخبار الدا إجراء السنديك كل يتخذ

 املراقبون. إليه القاض ي املنتدب على املالحظات التي وجهها

 

 

 

 

 555املادة 

باسم الدائنين ولفائدتهم، مع  للتصرف وحده الصفة للسنديك

 .للمراقبين ولجمعية الدائنين مراعاة الحقوق املعترف بها

 555املادة 

ارتهم. ويطلع إلخبار الدائنين واستش إجراء السنديك كل يتخذ

 املراقبون. إليه القاض ي املنتدب على املالحظات التي وجهها

 555املادة 

 يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من:

 النيابة العامة؛

جمعية الدائنين في الحاالت التي تشكل فيها هذه الجمعية طبقا 

 أعاله؛ 555للمادة 

قاولة أو رئيس امل القاض ي املنتدب تلقائيا أو بناء على تشك لديه من

 أحد الدائنين؛

رئيس املقاولة أو الدائن الذي لم يبت القاض ي املنتدب في تشكيه 

 داخل أجل خمسة عشر يوما.

يجب على السنديك الذي أعفي من مهامه أن يسلم إلى السنديك  

الجديد جميع الوثائق املتعلقة باملسطرة، وتقريرا بالحسابات 

يام من تاريخ إعفائه من مهامه، ويظل أ 65املرتبطة بها، داخل أجل 

 السنديك املعفى ملزما بالسر املنهي.

 الفصل الثالث: املراقبون 

 555املادة 

يعين القاض ي املنتدب واحدا إلى ثالثة مراقبين من بين الدائنين 

الذين يتقدمون إليه بطلب. و يمكن أن يكون املراقبون أشخاصا 

 .ذاتيين أو اعتباريين

قاض ي املنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون عندما يعين ال

واحد منهم على األقل من بين الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون 

 .آخر من بين الدائنين العاديين

ال يمكن تعيين أي من أقارب رئيس املقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة 

بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري 

 .اختياره كمراقب تم

يساعد املراقبون السنديك في أعماله والقاض ي املنتدب في مهمة 

مراقبة إدارة املقاولة. ويمكنهم االطالع على جميع الوثائق التي 

بسرية الوثائق  يتوصل بها السنديك. ويلتزمون بهذا الخصوص

 .واإلجراءات التي يطلعون عليها

لة تحقق من مهمتهم في كل مرحيبلغ املراقبون الدائنين اآلخرين بما 

 .من مراحل املسطرة

يقوم املراقب بعمله باملجان؛ ويمكن أن يمثل بأحد تابعيه بموجب 

 .توكيل خاص أو بمحام

يمكن للمحكمة أن تعزل املراقبين بناء على اقتراح من القاض ي 

 .املنتدب أو السنديك

 الباب الثاني: اإلجراءات التحفظية

 555 املادة

الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن  بمجرد السنديكعلى  يتعين

الضرورية  األعمال يطلب من رئيس املقاولة القيام بنفسه بجميع

لحماية حقوق املقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها 

 أن يقوم السنديك بها بنفسه. أو اإلنتاجية،

  544 املادة

نتدب بطلب من القاض ي امل السنديك للمحكمة استبدال يمكن

 .الدائنين تلقائيا أو بناء على تشك لديه من املدين أو أحد

 الثالث: املراقبون  الفصل

  545 املادة

إلى ثالثة مراقبين من بين الدائنين  واحدا القاض ي املنتدب يعين

أشخاصا  املراقبون  الذين يتقدمون إليه بطلب. ويمكن أن يكون 

 طبيعيين أو معنويين.

عدة مراقبين، يسهر على أن يكون  دباملنت يعين القاض ي عندما

لضمانات وأن  الحاملين واحد منهم على األقل من بين الدائنين

 يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

رئيس املقاولة أو أصهاره إلى غاية  أقارب يمكن تعيين أي من ال

عن شخص  كممثل الدرجة الرابعة بإدخال الغاية كمراقب أو

 اقب.معنوي تم اختياره كمر 

في أعماله والقاض ي املنتدب في مهمة  السنديك املراقبون  يساعد

كل الوثائق التي يتوصل  على مراقبة إدارة املقاولة. ويمكنهم االطالع

 بها السنديك.

اآلخرين بما تحقق من مهمتهم في كل  الدائنين املراقبون  ويبلغ

 .املسطرة مرحلة من مراحل
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أن يمثل بأحد أعوانه أو  باملجان؛ يمكنه املراقب بعمله يقوم

 بمحام.

بناء على اقتراح من القاض ي  املراقبين للمحكمة أن تعزل  يمكن

 املنتدب أو السنديك.

 التحفظية اإلجراءات الباب الثاني:

  545 املادة

الشروع في مهمته وحسب الحالة، أن  بمجرد على السنديك يتعين

الضرورية  لاألعما يطلب من رئيس املقاولة القيام بنفسه بجميع

لحماية حقوق املقاولة ضد مدينيها والحفاظ على قدراتها 

 أن يقوم السنديك بها بنفسه. أو اإلنتاجية،

املقاولة بتقييد جميع الرهون  باسم الصفة للقيام للسنديك

التي يكون  االمتيازات الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو

 دها.رئيس املقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجدي

أو من كل أحد من الغير الحائز  املقاولة السنديك من رئيس يحصل

 دراستها. قصد على الوثائق والدفاتر املحاسبية التي لديه

  545 املادة

السنوية أو في حالة عدم وضعها  الحسابات حالة عدم إعداد في

كل وثيقة أو  على رهن إشارة السنديك، يعد هذا األخير اعتمادا

 رة لديه تقييما للوضعية.معلومات متوف

  545 املادة

يأمر السنديك بوضع األختام على أموال  أن للقاض ي املنتدب يمكن

 املقاولة.

  545 املادة

طلب رفع األختام، أن يقوم بجرد ألموال  ما للسنديك، إذا يمكن

 املقاولة.

ممارسة دعاوي االستحقاق أو  دون  يحول غياب الجرد ال

 االسترجاع.

املقاولة بتقييد جميع الرهون  باسم فة للقيامالص للسنديك

التي يكون رئيس  االمتيازات الرسمية أو الرهون أو الرهون الحيازية أو

 املقاولة قد أهمل اتخاذها أو تجديدها.

أو من كل أحد من الغير الحائز  املقاولة السنديك من رئيس يحصل

 ا.دراسته قصد على الوثائق والدفاتر املحاسبية التي لديه

 555املادة 

السنوية أو في حالة عدم وضعها رهن  الحسابات حالة عدم إعداد في

كل وثيقة أو معلومات  على إشارة السنديك، يعد هذا األخير اعتمادا

 متوفرة لديه تقييما للوضعية.

 555املادة 

يأمر السنديك بوضع األختام على أموال  أن للقاض ي املنتدب يمكن

 املقاولة.

 555املادة 

طلب رفع األختام، أن يقوم بجرد ألموال  ما للسنديك، إذا مكني

 املقاولة.

 ممارسة دعاوى االستحقاق أو االسترجاع. دون  يحول غياب الجرد ال

 555املادة 

املسطرة، ال يمكن للمسيرين القانونيين  فتح من صدور حكم ابتداء

وتوا طائلة البطالن، أن يف تحت أو الفعليين، مأجورين كانوا أم ال،

 شهادات الحصص في الشركة أو األسهم أو شهادات االستثمار أو

حق التصويت التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت 

 إال وفق الشروط التي تحددها املحكمة. موضوع حكم فتح املسطرة،

أو شهادات حق التصويت إلى  االستثمار األسهم وشهادات تحول 

 وتمسكه سم حاملهاحساب خاص مجمد يفتحه السنديك با

الشركة أو الوسيط املالي حسب الحالة. وال يمكن القيام بأية عملية 

 دون ترخيص من القاض ي املنتدب. الحساب في هذا

الشركة، إن اقتض ى الحال، إلى عدم  سجالت السنديك في يشير

 .املسيرين قابلية تفويت حصص

ثلة الذين تم تحويل حصصهم املم الشركة السنديك ملسيري  يسلم

أعاله،  عليه لحقوقهم في الشركة إلى الحساب الخاص املنصوص

 شهادة تسمح لهم باملشاركة في جمعيات الشركة.

عدم قابلية التفويت عند قفل املسطرة مع  فترة بقوة القانون  تنتهي

 أعاله. 555مراعاة املادة 

 554املادة 

 يأمر بتسليم الرسائل املوجهة لرئيس أن للقاض ي املنتدب يمكن

بعد إخباره، أن  املقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس املقاولة،

يحضر فتحها. ويجب على السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل 

 طابع شخص ي. لها التي

صدور الحكم الذي يحصر مخطط  تاريخ هذا التدبير في ينتهي

 .القضائية االستمرارية أو التفويت أو عند قفل التصفية

 

 

  555 املادة

املسطرة، ال يمكن  فتح من صدور حكم ابتداء

 للمسيرين القانونيين أو الفعليين، مأجورين كانوا أم ال،

طائلة البطالن، أن يفوتوا الحصص في الشركة أو  تحت

حق التصويت  شهادات األسهم أو شهادات االستثمار أو

التي تمثل حقوقهم داخل الشركة والتي كانت موضوع 

 وفق الشروط التي تحددها إال  حكم فتح املسطرة،

 املحكمة.
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أو شهادات حق  االستثمار األسهم وشهادات تحول 

التصويت إلى حساب خاص مجمد يفتحه السنديك باسم 

الشركة أو الوسيط املالي حسب الحالة.  وتمسكه حاملها

دون ترخيص  الحساب وال يمكن القيام بأية عملية في هذا

 من القاض ي املنتدب.

الشركة، إن اقتض ى  سجالت يالسنديك ف يشير

 .املسيرين الحال، إلى عدم قابلية تفويت حصص

الذين تم تحويل  الشركة السنديك ملسيري  يسلم

حصصهم املمثلة لحقوقهم في الشركة إلى الحساب 

أعاله، شهادة تسمح لهم  عليه الخاص املنصوص

 باملشاركة في جمعيات الشركة.

التفويت عند عدم قابلية  فترة بقوة القانون  تنتهي

 .555قفل املسطرة مع مراعاة املادة 

  556 املادة

يأمر بتسليم الرسائل  أن للقاض ي املنتدب يمكن

املوجهة لرئيس املقاولة إلى السنديك. ويمكن لرئيس 

بعد إخباره، أن يحضر فتحها. ويجب على  املقاولة،

طابع  لها السنديك أن يعيد إليه فورا كل الرسائل التي

 شخص ي.

صدور الحكم الذي  تاريخ هذا التدبير في يينته

يحصر مخطط االستمرارية أو التفويت أو عند قفل 

 .القضائية التصفية

  555 املادة

املتعلقة باألعمال التي  األجور  القاض ي املنتدب يحدد

 .املعنوي  يمارسها رئيس املقاولة أو مسيرو الشخص

لألشخاص املذكورين في  يمكن انعدام األجر، عند

قرة السابقة أن يحصلوا باالقتطاع من أصول الف

ولعائلتهم، على إعانات يحددها القاض ي  لهم الشركة،

 املنتدب.
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 الباب الثالث: وقف املتابعات الفردية

 555املادة 

يوقف حكم فتح املسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها 

 : الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم املذكور ترمي إلى

 على املدين بأداء مبلغ من املال؛ الحكم

 .فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من املال

يوقف الحكم أو يمنع كل إجراء تنفيذي يقيمه هؤالء سواء على 

  .املنقوالت أو على العقارات

 .توقف تبعا لذلك اآلجال املحددة تحت طائلة السقوط أو الفسخ

ن يتقدم غير أنه يجوز للدائن الذي يتوفر على ضمانة منقولة أ

بطلب بيع املنقول موضوع هذه الضمانة إلى القاض ي املنتدب وذلك 

في حالة ما إذا كان هذا املنقول وشيك الهالك أو معرضا في وقت 

قريب لنقص محسوس في قيمته، أو إذا كان املنقول من األشياء 

وفي هذه الحالة تطبق  .التي يقتض ي حفظها مصاريف باهضة

 ه.أعال  555مقتضيات املادة 

 555 املادة

أن يقوم الدائن املدعي بالتصريح بدينه.  إلى الدعاوى الجارية توقف

السنديك بصفة  استدعاء وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد

 وحصر قانونية، لكنها في هذه الحالة ترمي فقط إلى إثبات الديون 

 مبلغها.

 اإلدالء للمحكمة بنسخة من تصريح دينه. املدعي على الدائن يجب

 555 املادة

لقوة الش يء املقض ي به الصادرة بعد  املكتسبة املقررات تضمن

ضبط املحكمة  كاتب مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف

 بطلب من املعني باألمر.

 555 املادة

وطرق التنفيذ غير تلك املنصوص عليها  القضائية الدعاوى  تستمر

أو بعد  لدعوى ا أعاله بعد إدخال السنديك في 555في املادة 

 مواصلتها بمبادرة منه.

 الباب الرابع: منع أداء الديون السابقة
 555 املادة

بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ  املسطرة عن حكم فتح يترتب

 قبل صدوره.

يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة  أن للقاض ي املنتدب يمكن

إذا كان  ونيا،قان للحكم وذلك لفك الرهن أو السترجاع ش يء محبوس

 يستلزمه متابعة نشاط املقاولة.

 555 املادة

خرقا ملقتضيات املادة السابقة وذلك  تم كل عقد أو تسديد يبطل

 ابتداء بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل أجل ثالث سنوات

من تاريخ إبرام العقد أو أداء الدين، أو من تاريخ إشهار العقد حينما 

 يستلزم القانون ذلك.

 

 

 الفردية املتابعات وقف باب الثالث:ال
  555 املادة

كل دعوى قضائية يقيمها  ويمنع حكم فتح املسطرة يوقف

 الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم املذكور ترمي

 إلى:

 مبلغ من املال؛ بأداء الحكم على املدين -

 من املال. مبلغ فسخ عقد لعدم أداء -

نفيذ يقيمه هؤالء إجراء للت كل يوقف الحكم ويمنع كما

 .العقارات سواء على املنقوالت أو على

املحددة تحت طائلة السقوط أو  اآلجال تبعا لذلك توقف

 الفسخ.
  554 املادة

أن يقوم الدائن املدعي  إلى الدعاوي الجارية توقف

 بالتصريح بدينه. وتواصل آنذاك بقوة القانون، بعد

 ذه الحالةالسنديك بصفة قانونية، لكنها في ه استدعاء

 مبلغها. وحصر ترمي فقط إلى إثبات الديون 

اإلدالء للمحكمة بنسخة من  املدعي على الدائن يجب

 تصريح دينه.
  555 املادة

لقوة الش يء املقض ي به الصادرة  املكتسبة املقررات تضمن

 كاتب بعد مواصلة الدعوى، في قائمة الديون من طرف

 ضبط املحكمة بطلب من املعني باألمر.
  555 ادةامل

وطرق التنفيذ غير تلك  القضائية الدعاوي  تستمر

 بعد إدخال السنديك في 555املنصوص عليها في املادة 

 أو بعد مواصلتها بمبادرة منه. الدعوى 

 السابقة أداء الديون  منع الباب الرابع:
  555 املادة

بقوة القانون منع أداء كل  املسطرة عن حكم فتح يترتب

 .دين نشأ قبل صدوره
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يأذن للسنديك بأداء الديون  أن للقاض ي املنتدب يمكن

السابقة للحكم وذلك لفك الرهن أو السترجاع ش يء 

 إذا كان يستلزمه متابعة نشاط املقاولة. قانونيا، محبوس
  555 املادة

خرقا ملقتضيات املادة  تم كل عقد أو تسديد يبطل

السابقة وذلك بطلب من كل ذي مصلحة يقدمه داخل 

من تاريخ إبرام العقد أو أداء  ابتداء ث سنواتأجل ثال 

الدين. حينما يخضع العقد للشهر، يسري األجل ابتداء 

  من ذلك.
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 الباب الخامس: وقف سريان الفوائد

 555 املادة

الفوائد القانونية واالتفاقية وكذا  سريان حكم فتح املسطرة يوقف

 .زيادة كل فوائد التأخير وكل

 555 املادة

من تاريخ الحكم املحدد ملخطط  ابتداء ريان الفوائدس يستأنف

 االنقاذ أو الحكم املحدد ملخطط االستمرارية.

 الباب السادس: حقوق املكري 
 554املادة 

ال يتمتع املكري بامتياز إال بالنسبة لوجيبة الكراء املستحقة عن 

السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاض ي بفتح 

 .املسطرة

وإذا تم فسخ العقد، يستفيد املكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء 

 .السنة التي يتم خاللها الفسخ

أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فال يمكن للمكري أن يطالب  

بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ماعدا إذا تم إلغاء الضمان الذي 

 .أعطي له عند إبرام عقد الكراء

 الباب السابع: الكفالء
 555املادة 

  ال يمكن للكفالء، متضامنين كانوا أم ال، أن يتمسكوا:

 بمقتضيات مخطط االستمرارية؛

 .أعاله 555بوقف سريان الفوائد املنصوص عليه في املادة 

 .ال يحتج على الكفالء بسقوط األجل

 .ال يمكن الرجوع على الكفالء إال بالنسبة للديون املصرح بها

 555 املادة

مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا  اللتزامات الحامل للدائن يمكن

خاضعين إلجراء إنقاذ  االلتزام، بواسطة شريكين أو عدة شركاء في

 أو تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إجراء بدينه بشأن

 االسمية لسنده إلى تمام الوفاء. القيمة

 555 املادة

راء اإلنقاذ أو التسوية أو الخاضعين إلج االلتزام يسمح للشركاء في ال

البعض  بعضهم التصفية القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد

بشأن األداءات التي تم القيام بها إال إذا كان مجموع املبالغ 

كل إجراء يفوق مجموع مبلغ الدين أصال  بمقتض ى املدفوعة

وفق ترتيب  الفائض وتوابعه، في هذه الحالة، يخصص هذا

 .اآلخرون اء املدين في االلتزام الذين يضمنهمااللتزامات لشرك

 

 

 

 

 

 الفوائد سريان وقف الباب الخامس:

  555 املادة

الفوائد القانونية واالتفاقية  سريان حكم فتح املسطرة يوقف

 .زيادة وكذا كل فوائد التأخير وكل

  555 املادة

من تاريخ الحكم املحدد ملخطط  ابتداء سريان الفوائد يستأنف

 رارية.االستم

 املكري  حقوق  الباب السادس:

  556 املادة

إال بالنسبة لوجيبة الكراء املستحقة عن  بامتياز يتمتع املكري  ال

الحكم القاض ي بفتح  صدور  السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ

 املسطرة.

املكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء  يستفيد تم فسخ العقد، وإذا

 .فسخال السنة التي يتم خاللها

الكراء، فال يمكن للمكري أن يطالب  عقد إذا لم يتم فسخ أما

االمتياز الذي  إلغاء بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ما عدا إذا تم

 أعطي له عند إبرام عقد الكراء.

 الكفالء الباب السابع:

  555 املادة

 كانوا أم ال، أن يتمسكوا: متضامنين يمكن للكفالء، ال

 ستمرارية؛اال  بمقتضيات مخطط -

 .555عليه في املادة  املنصوص بوقف سريان الفوائد -

 األجل. بسقوط على الكفالء يحتج

  555 املادة

مكتتبة، مظهرة أو مضمونة  اللتزامات للدائن الحامل يمكن

خاضعين  االلتزام، تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في

 راء بدينهإلجراء تسوية أو تصفية قضائية، أن يصرح في كل إج

 االسمية لسنده إلى تمام الوفاء. القيمة بشأن

  554 املادة

الخاضعين إلجراء التسوية أو التصفية  االلتزام يسمح للشركاء في ال

البعض بشأن  بعضهم القضائية أن يستعملوا حق الرجوع ضد

 األداءات التي تم القيام بها إال إذا كان مجموع املبالغ املدفوعة

ء يفوق مجموع مبلغ الدين أصال وتوابع؛ في هذه كل إجرا بمقتض ى
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وفق ترتيب االلتزامات لشركاء  الفائض الحالة، يخصص هذا

 .اآلخرون املدين في االلتزام الذين يضمنهم

  555 املادة

اللتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في  الحامل توصل الدائن إذا

، بتسبيق من آخرين ملتزمين حالة تسوية أو تصفية قضائية وبين

 دينه قبل صدور حكم فتح املسطرة، فإنه ال يمكنه أن يصرح

إال بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد الشركاء  بدينه

 املستحق. الباقي في االلتزام والكافلين في

أو الضامن الذي قام باألداء الجزئي أن  االلتزام للشريك في يمكن

 ذمة املدين. راءإلب يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه

 

 

 555املادة 

إذا توصل الدائن الحامل اللتزامات مكتتبة تضامنيا بين مقاولة في 

حالة إنقاذ أو تسوية أو تصفية قضائية وبين ملتزمين آخرين، 

بتسبيق من دينه قبل صدور حكم فتح املسطرة، فإنه ال يمكنه أن 

 يصرح بدينه إال بعد خصم هذا التسبيق ويحتفظ بحقوقه ضد

 .الشركاء في االلتزام والكافلين في الباقي املستحق

يمكن للشريك في االلتزام أو الكفيل الذي قام باألداء الجزئي أن 

 .يصرح بدينه فيما يخص كل ما أداه إلبراء ذمة املدين

 الباب الثامن: منع التقييدات
 555املادة 

لحكم د اال يمكن تقييد الرهون الرسمية وال الرهن وال االمتيازات بع

 بفتح املسطرة.

 الباب التاسع: اإلسترداد
 555 املادة

املنقول إال في أجل الثالثة أشهر التالية  استرداد يمكن ممارسة ال

 يسري   التصفية القضائية. أو لنشر الحكم القاض ي بفتح التسوية

موضوع عقد جار يوم فتح املسطرة ابتداء  لألموال األجل بالنسبة

 .انتهائه عقد أومن تاريخ فسخ هذا ال

 555املادة 

حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد  إثبات صاحب مال من يعفى

 موضوع هذا املال.

 555املادة 

كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم فسخ  إذا استرداد البضائع يمكن

أو إثر تحقق شرط  قضائي بيعها قبل حكم فتح املسطرة سواء بمقرر 

حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع  رداداالست يجب أن يقبل فاسخ. كما

إذا كانت دعوى  املسطرة، أو معاينته بمقرر قضائي الحق لحكم فتح

 االسترداد أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع

 غير أداء الثمن. لسبب

 555املادة 

إلى املقاولة طاملا لم يتم تسليمها في  املرسلة استرداد البضائع يمكن

ببيعها لحساب هذه  املكلف و مخازن الوكيل بالعمولةمخازنها أ

 املقاولة.

إذا كانت البضائع قد بيعت قبل وصولها  االسترداد أنه ال يقبل غير

 صحيحة. نقل دون تدليس، بناء على فواتير وسندات

 554املادة 

من البضائع املسلمة للمقاولة سواء  بعينه استرداد املوجود يمكن

 .مالكها بيعها لحسابعلى وجه الوديعة أو ل

 555املادة 

املبيعة تحت شرط األداء الكامل للثمن  البضائع أيضا استرداد يمكن

موجودة بعينها وقت فتح  البضائع مقابل نقل ملكيتها، إذا كانت هذه

 مجموعة املسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر ينظم

 ، يجب أن يكون من العمليات التجارية املتفق عليها بين األطراف

 على األكثر حين التسليم. كتابة متفقا عليه

 التقييدات الباب الثامن: منع

  555 املادة

  يمكن تقييد الرهون  ال
 
وال الرهن وال االمتيازات بعد  الرسمية

 الحكم بفتح املسطرة.

 الباب التاسع: االسترداد

  555 املادة

ثة أشهر التالية املنقول إال في أجل الثال استرداد يمكن ممارسة ال

 التصفية القضائية. أو لنشر الحكم القاض ي بفتح التسوية

موضوع عقد جار يوم فتح املسطرة  لألموال األجل بالنسبة يسري 

 .انتهائه ابتداء من تاريخ فسخ هذا العقد أو

  555 املادة

حقه كمالك، إذا سبق شهر العقد  إثبات صاحب مال من يعفى

 موضوع هذا املال.

  555 املادة

كانت عينية، كليا أو جزئيا، إذا تم  إذا استرداد البضائع يمكن

أو إثر  قضائي فسخ بيعها قبل حكم فتح املسطرة سواء بمقرر 

 تحقق شرط فاسخ.

حتى وإن تم الحكم بفسخ البيع أو  االسترداد يجب أن يقبل كما

إذا كانت دعوى  املسطرة، معاينته بمقرر قضائي الحق لحكم فتح

 أو الفسخ قد أقيمت قبل هذا الحكم من لدن البائع االسترداد

 غير أداء الثمن. لسبب
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  555 املادة

إلى املقاولة طاملا لم يتم تسليمها في  املرسلة استرداد البضائع يمكن

ببيعها لحساب هذه  املكلف مخازنها أو مخازن الوكيل بالعمولة

 املقاولة.

قد بيعت قبل وصولها إذا كانت البضائع  االسترداد أنه ال يقبل غير

 صحيحة. نقل دون تدليس، بناء على فواتير وسندات

  556 املادة

من البضائع املسلمة للمقاولة سواء  بعينه استرداد املوجود يمكن

 .مالكها على وجه الوديعة أو لبيعها لحساب

  555 املادة

املبيعة تحت شرط األداء الكامل  البضائع أيضا استرداد يمكن

موجودة بعينها  البضائع نقل ملكيتها، إذا كانت هذهللثمن مقابل 

وقت فتح املسطرة. هذا الشرط الذي يمكن أن يرد في محرر 

من العمليات التجارية املتفق عليها بين األطراف،  مجموعة ينظم

 على األكثر حين التسليم. كتابة يجب أن يكون متفقا عليه

  555 املادة

فق نفس الشروط الخاصة العيني و  االسترداد أن يمارس يمكن

إذا كان استردادها ال  آخر باألموال املنقولة املدمجة في مال منقول 

 يشكل ضررا ماديا لألموال نفسها واملال املدمج فيه ودون أن

هذا االسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة األصول األخرى  يؤدي

 للمقاولة.

لية، إذا العيني على األموال املث االسترداد يمكن أن يمارس كما

 نفس الجودة. ومن كانت بين يدي مشتر ألموال من نفس الصنف

 555املادة 

العيني وفق نفس الشروط الخاصة  االسترداد أن يمارس يمكن

إذا كان استردادها ال  آخر باألموال املنقولة املدمجة في مال منقول 

 يؤدي يشكل ضررا ماديا لألموال نفسها واملال املدمج فيه ودون أن

 االسترجاع إلى نقص بالغ في قيمة األصول األخرى للمقاولة.هذا 

العيني على األموال املثلية، إذا كانت  االسترداد يمكن أن يمارس كما

 نفس الجودة. ومن بين يدي مشتر ألموال من نفس الصنف

 555املادة 

االسترداد إذا كان ثمن البيع قد أدي  يمكن جميع األحوال، ال في

الدائن املطالب  من ض ي املنتدب أن يمنح برض ىحاال. ويمكن للقا

 باالسترداد أجال للوفاء. ويعتبر أداء الثمن حينئذ بمثابة دين نشأ

 صحيح بعد الحكم بفتح املسطرة. بشكل

 555املادة 

 االسترداد بموافقة رئيس املقاولة. طلب للسنديك أن يقبل يمكن

قاض ي املنتدب يتم عرض الطلب على أنظار ال حال تعذر املوافقة، في

 .االسترداد الذي يبت في صحة

 555املادة 

إذا تم إعادة بيع مال كان البائع احتفظ بملكيته، أمكن استرداد 

الثمن أو الجزء من الثمن الذي لم يؤد أو لم يكن موضوع تسليم 

كمبيالة أو سند ألمر أو شيك، ولم يتم تقييده في الحساب الجاري 

 يخ الحكم بفتح املسطرة.بين املدين واملشتري عند تار 

 الباب العاشر: حقوق الزوج
 555 املادة

ملسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية  الخاضع زوج املدين يعد

الذي  الزوجية القضائية جردا بأمواله الشخصية وفق قواعد نظام

 يطبق عليه.

 555املادة 

ي تبعد إثباته بكل الوسائل أن األمالك ال للسنديك أن يطلب، يمكن

بقيم دفعها هذا  اشتريت يملكها زوج املدين أو أبناؤه القاصرون قد

 األخير، ضم هذه املمتلكات إلى باب األصول.

 الباب الحادي عشر: فترة الريبة
 555املادة 

التوقف عن الدفع ولغاية حكم فتح  تاريخ فترة الريبة من تبتدئ

عض لب بالنسبة املسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على التوقف

 العقود.

 

 

 

 

 

  555 املادة

االسترداد بموافقة  طلب للسنديك أن يقبل يمكن

 املدين.

يتم عرض الطلب على أنظار  حال تعذر املوافقة، في

 .االسترداد القاض ي املنتدب الذي يبت في صحة

  555 املادة

البائع قد تحفظ بشأن  كان تم إعادة بيع مال إذا

جزء من الثمن الذي ملكيته، أمكن استرداد الثمن أو ال

أو لم يكن موضوع تسليم كمبيالة أو سند ألمر أو  يؤد لم

بين املدين  الجاري  شيك، وال تم تقييده في الحساب

 واملشتري عند تاريخ الحكم بفتح املسطرة.
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 الزوج الباب العاشر: حقوق 

  555 املادة

ملسطرة التسوية أو  الخاضع زوج املدين يعد

أمواله الشخصية وفق قواعد التصفية القضائية جردا ب

 الذي يطبق عليه. الزوجية نظام

  555 املادة

بعد إثباته بكل الوسائل  للسنديك أن يطلب، يمكن

أن األمالك التي يملكها زوج املدين أو أبناؤه القاصرون 

بقيم دفعها هذا األخير، ضم هذه املمتلكات  اشتريت قد

 إلى باب األصول.

 يبةالر  فترة الباب الحادي عشر:

  555 املادة

التوقف عن الدفع  تاريخ فترة الريبة من تبتدئ

ولغاية حكم فتح املسطرة، تضاف إليها مدة سابقة على 

 لبعض العقود. بالنسبة التوقف
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 الفصل األول: تحديد تاريخ التوقف

 555املادة 

التوقف عن الدفع الذي يجب أن ال  تاريخ حكم فتح املسطرة يعين

 فتح املسطرة. قبل ألحوال، ثمانية عشر شهرايتجاوز، في جميع ا

التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن الدفع من  هذا لم يعين الحكم إذا

 تاريخ الحكم.

مع مراعاة مقتضيات الفقرة األولى أعاله، يمكن تغيير تاريخ التوقف 

 عن الدفع. مرة أو عدة مرات وذلك بطلب من السنديك.

لى املحكمة قبل انتهاء أجل الخمسة إ التاريخ تقديم طلب تغيير يجب

أو مخطط  االستمرارية عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد مخطط

 التفويت أو التالية إليداع قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية

 القضائية.

 الفصل الثاني: بطالن بعض العقود

 554املادة 

خ التوقف مقابل قام به املدين بعد تاري بدون  باطال كل عقد يعتبر

 عن الدفع.

العقود بدون مقابل املبرمة في  تبطل كذلك للمحكمة أن يمكن

 .الدفع الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن

 555املادة 

عقد بمقابل أو كل أداء أو كل تأسيس  كل للمحكمة أن تبطل يمكن

 عن الدفع. التوقف لضمان أو كفالة إذا قام به املدين بعد تاريخ

 555املادة 

مقتضيات املادة السابقة، ال يمكن إبطال  من أنه، واستثناء غير

قبل أو بتزامن  واملؤسسة الكفاالت أو الضمانات مهما كانت طبيعتها

 مع نشوء الدين املضمون.

 555املادة 

أعاله بصحة أداء كمبيالة أو سند  565 تمس مقتضيات املادة ال

وما  529 املادةألمر أو شيك أو دين تم تفويته طبقا ملقتضيات 

 بعدها.

يرفع دعوى السترداد املدفوع ضد  أن أنه يمكن للسنديك غير

 اآلمر ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد

بالسحب وكذا ضد املستفيد من الشيك واملظهر األول لسند ألمر 

وما بعدها، إذا ثبت  555املفوت طبقا للمادة  الدين واملستفيد من

عن الدفع، وقت  بالتوقف لساحبين كانوا على علمأن هؤالء ا

 اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.

 555املادة 

 قصد إعادة جمع أصول املقاولة. البطالن السنديك دعوى  يمارس

 

 التوقف تاريخ تحديد األول: الفصل
  555 املادة

التوقف عن الدفع الذي  تاريخ حكم فتح املسطرة يعين

 اوز، في جميع األحوال، ثمانية عشر شهرايجب أن ال يتج

 فتح املسطرة. قبل

التاريخ، تعتبر بداية التوقف عن  هذا لم يعين الحكم إذا

 الدفع من تاريخ الحكم.

عن الدفع مرة أو عدة مرات  التوقف تغيير تاريخ يمكن

 وذلك بطلب من السنديك.

إلى املحكمة قبل انتهاء  التاريخ تقديم طلب تغيير يجب

الخمسة عشر يوما التالية للحكم الذي يحدد أجل 

أو مخطط التفويت أو التالية إليداع  االستمرارية مخطط

 .القضائية قائمة الديون إذا تم الحكم بالتصفية

 العقود بعض بطالن الثاني: الفصل
  556 املادة

مقابل قام به املدين بعد تاريخ التوقف  بدون  باطال كل عقد يعتبر

 عن الدفع.

العقود بدون مقابل املبرمة في  تبطل ذلك للمحكمة أنك يمكن

 .الدفع الستة أشهر السابقة لتاريخ التوقف عن

  555 املادة

عقد بمقابل أو كل أداء أو كل  كل للمحكمة أن تبطل يمكن

عن  التوقف تأسيس لضمان أو كفالة إذا قام به املدين بعد تاريخ

 الدفع.

  555 املادة

حكام املادة السابقة، ال يمكن إبطال أ من أنه، واستثناء غير

قبل أو بتزامن  واملؤسسة الكفاالت أو الضمانات مهما كانت طبيعتها

 مع نشوء الدين املضمون.

  554 املادة

بصحة أداء كمبيالة أو سند ألمر أو  682 تمس أحكام املادة ال

 وما بعدها. 529 شيك أو دين تم تفويته طبقا ملقتضيات املادة

يرفع دعوى السترداد املدفوع ضد  أن كن للسنديكأنه يم غير

 اآلمر ساحب الكمبيالة أو في حالة سحب لحساب الغير، ضد
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بالسحب وكذا ضد املستفيد من الشيك واملظهر األول لسند ألمر 

وما بعدها، إذا ثبت  555املفوت طبقا للمادة  الدين واملستفيد من

الدفع، وقت  عن بالتوقف أن هؤالء الساحبين كانوا على علم

 اكتساب الورقة التجارية أو تحويل الدين.

  555 املادة

 قصد إعادة جمع أصول املقاولة. البطالن السنديك دعوى  يمارس

 

 

 

 

 الباب الثاني عشر: تحديد خصوم املقاولة

 الفصل األول: التصريح بالديون 

 555املادة 

فتح ب يوجه كل الدائنين الذين يعود دينهم إلى ما قبل صدور الحكم

 .املسطرة، باستثناء األجراء، تصريحهم بديونهم الى السنديك

يشعر السنديك الدائنين املعروفين لديه وكذا املدرجين بالقائمة 

املدلى بها من طرف املدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح 

 املسطرة.

ويشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان 

 .هما وإذا اقتض ى الحال في موطنهم املختارايجاري تم شهر 

إذا كان الدائن يقطن خارج التراب الوطني تراعى مقتضيات املادة 

 أدناه. 555

 يجب التصريح بالديون حتى و إن لم تكن مثبتة في سند. 

يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجال خاصا، مرقما وموقعا 

ات التصريحعلى صفحاته من طرف القاض ي املنتدب، تضمن فيه 

 .بالديون حسب التاريخ التسلسلي لتلقيها

يمكن للدائن أن يقوم بالتصريح بنفسه أو بواسطة وكيل من 

  اختياره.

 .ال يعفى الدائن طالب فتح املسطرة من التصريح بدينه

 555املادة 

 :يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من

ين ادة السابقة بالنسبة للدائنتاريخ اإلشعار املنصوص عليه في امل

 .املدرجين بالقائمة وكذا املعروفين لدى السنديك

تاريخ اإلشعار املنصوص عليه في املادة السابقة بالنسبة للدائنين 

 .الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم إشهارهما

تاريخ نشر املقرر القاض ي بفتح املسطرة بالجريدة الرسمية بالنسبة 

 الدائنين.  لباقي

و يمدد هذا األجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج 

 .تراب اململكة املغربية

، ينتهي أجل التصريح 555فيما يخص املتعاقد املشار إليه في املادة 

خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة 

 ملنصوص عليه فيالعقد، إذا كان هذا التاريخ الحقا لتاريخ األجل ا

  .الفقرة األولى

 555املادة 

املستحق بتاريخ صدور حكم فتح  الدين التصريح مبلغ يضم

 القضائية. التسوية املسطرة مع تحديد قسط الدين املؤجل في حالة

أو الضمان الذي قد يكون الدين  االمتياز التصريح طبيعة يحدد

 مقرونا به.

جنبية، يتم التحويل إلى العملة بالعملة األ  بديون  يتعلق األمر عندما

 حكم فتح املسطرة. صدور  الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ

 أيضا: التصريح ويشمل

 

 

 املقاولة خصوم تحديد الباب الثاني عشر:

 بالديون  األول: التصريح الفصل

  555 املادة

يعود دينهم إلى ما قبل صدور حكم فتح  الذين كل الدائنين يوجه

إلى السنديك.  بديونهم ء املأجورين، تصريحهماملسطرة، باستثنا

يشعر شخصيا الدائنون الحاملون ضمانات أو عقد ائتمان 

 وإذا اقتض ى الحال، في موطنهم املختار. شهرهما، إيجاري تم

 وإن لم تكن مثبتة في سند. حتى التصريح بالديون  يجب

بالديون بنفسه أو بواسطة عون  بالتصريح للدائن أن يقوم يمكن

 وكيل من اختياره.أو 

  555 املادة

داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ  بالديون  تقديم التصريح يجب

هذا األجل  ويمدد نشر حكم فتح املسطرة بالجريدة الرسمية.

 .املغربية بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج اململكة

ل ، ينتهي أج555إليهم في املادة  املشار يخص املتعاقدين فيما

التخلي عن  على التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول 

مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ الحقا لتاريخ األجل املنصوص 

 الفقرة األولى. في عليه
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  555 املادة

املستحق بتاريخ صدور حكم فتح  الدين التصريح مبلغ يضم

 التسوية املسطرة مع تحديد قسط الدين املؤجل في حالة

 ائية.القض

أو الضمان الذي قد يكون الدين  االمتياز التصريح طبيعة يحدد

 مقرونا به.

بالعملة األجنبية، يتم التحويل إلى  بديون  يتعلق األمر عندما

حكم فتح  صدور  العملة الوطنية حسب سعر الصرف بتاريخ

 املسطرة.

 أيضا: التصريح ويشمل

بلغه إذا لم أن تثبت وجود الدين وم شأنها العناصر التي من 1-

إذا لم يحدد  للدين يكن ناجما عن سند؛ وإن تعذر ذلك، تقييما

 مبلغه بعد؛

في حالة استئناف سريانها مع تنفيذ  الفوائد كيفية احتساب2- 

 مخطط االستمرارية؛

التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين  املحكمة اإلشارة إلى 3-

 موضوع نزاع.

ات. ويمكن تقديم هذه الوثائق اإلثب وثائق بالتصريح جدول  يرفق

تقديم  وقت على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي

 أصولها أو وثائق تكميلية.

 

 

 

 

 

 

أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن  شأنها العناصر التي من

إذا لم يحدد مبلغه  للدين ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك، تقييما

 بعد؛

حالة استئناف سريانها مع تنفيذ مخطط  في الفوائد كيفية احتساب

 االستمرارية؛

التي رفعت إليها الدعوى إن كان الدين موضوع  املحكمة اإلشارة إلى

 نزاع.

اإلثبات. ويمكن تقديم هذه الوثائق  وثائق بالتصريح جدول  يرفق

تقديم  وقت على شكل نسخ. ويمكن للسنديك أن يطلب في أي

 أصولها أو وثائق تكميلية.

 555ة املاد

يسلم رئيس املقاولة للسنديك قائمة مصادقا عليها بدائنيها ومبلغ 

ديونها ثمانية أيام على األكثر بعد صدور حكم فتح املسطرة وذلك 

 .باستثناء الحالة التي فتحت فيها املسطرة بناء على طلبه

تضم هذه القائمة األسماء أو التسميات ومقر أو موطن كل دائن مع 

بالغ املستحقة في يوم صدور حكم فتح املسطرة، اإلشارة إلى امل

 .وطبيعة الدين والضمانات واالمتيازات املقترنة بكل دين

 555املادة 

أعاله، ال  555عند عدم التصريح داخل اآلجال املحددة في املادة 

يقبل الدائنون في التوزيعات واملبالغ التي لم توزع إال إذا رفع 

وط عندما يثبتون أن سبب عدم القاض ي املنتدب عنهم هذا السق

التصريح ال يعود إليهم. و في هذه الحالة، ال يمكنهم املشاركة إال في 

  تقسيم التوزيعات املوالية لتاريخ طلبهم.

أعاله،  554مع مراعاة مقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من املادة 

ديدا جفإن القرار االستئنافي املعدل للحكم االبتدائي ال يفتح أجال 

 للتصريح بالديون.

ال يمكن ممارسة دعوى رفع السقوط إال داخل أجل سنة ابتداء 

من تاريخ إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري 

 555تم إشهارهما والدائنين املدرجين بالقائمة املشار إليها في املادة 

لرسمية أعاله، و من تاريخ نشر مقرر فتح املسطرة بالجريدة ا

 .بالنسبة لباقي الدائنين

يفتح املقرر القاض ي برفع السقوط أجال جديدا للتصريح بالدين ال 

يتعدى ثالثين يوما من تاريخ تبليغ املقرر باملوطن الحقيقي أو املختار 

 للدائن.

ال يواجه بالسقوط الدائنون الذين لم يتم إشعارهم وفق 

 أعاله. 565مقتضيات املادة 

التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى تنقض ي الديون 

رفع السقوط أو التي انقض ى أجل التصريح بها طبقا للفقرة الرابعة 

 أعاله.

 

 

 

  555 املادة

مصادقا عليها بدائنيه  قائمة املدين للسنديك يسلم

 ومبلغ ديونه ثمانية أيام على األكثر بعد صدور حكم فتح

التي فتحت فيها املسطرة  وذلك باستثناء الحالة املسطرة

 .الدفع بناء على التصريح بالتوقف عن
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أو التسميات ومقر أو  األسماء هذه القائمة تضم

 موطن كل دائن مع اإلشارة إلى املبالغ املستحقة في يوم

حكم فتح املسطرة، وطبيعة الدين والضمانات  صدور 

 .دين واالمتيازات املقترنة بكل

  555 املادة

داخل اآلجال املحددة  بالتصريح لقيامال يتم ا حينما

التي  واملبالغ ، ال يقبل الدائنون في التوزيعات555في املادة 

لم توزع إال إذا رفع القاض ي املنتدب عنهم هذا السقوط 

عدم التصريح ال يعود إليهم. وفي  سبب عندما يثبتون أن

 التوزيعات هذه الحالة، ال يمكنهم املشاركة إال في تقسيم

 ية لتاريخ طلبهم.املوال

الذين لم يشعروا  الدائنون  يواجه بالسقوط ال

 .555املادة شخصيا خرقا ملقتضيات 

السقوط إال داخل أجل  رفع يمكن ممارسة دعوى  ال

 .املسطرة سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر فتح

بها ولم تكن موضوع  يصرح الديون التي لم تنقض ي

 دعوى رامية إلى رفع السقوط.
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الثاني: تحقيق الديون  الفصل  

 الفرع األول: اإلعفاء من التحقيق

 554املادة 

القضائية، ال يتم تحقيق الديون  التصفية حالة التفويت أو في

بالكامل  ستستهلكه العادية، إذا تبين أن منتوج بيع األصول 

 املصاريف القضائية والديون ذات االمتياز، إال إذا تعلق األمر

ل املسيرين القانونيين أو الفعليين، اعتباري تم تحمي بشخص

 أدناه. 555من الخصوم طبقا للمادة  بعضا مأجورين أم ال، كال أو

 555 املادة

أو التصفية القضائية، يسلم السنديك  الكلي حالة التفويت في

العمل، بيانا  توليه للقاض ي املنتدب، داخل أجل شهر واحد من

 خصوم العادية منهايتضمن ثمن التفويت أو تقييما لألصول وال

 .واملمتازة

على هذا البيان، وبعد تلقيه مالحظات  بناء القاض ي املنتدب يقرر 

 عدمه. السنديك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أو

 الفرع الثاني: اقتراحات السنديك

 555املادة 

بمساعدة املراقبين وبحضور رئيس  الديون  السنديك بتحقيق يقوم

مقتضيات  مراعاة ه بصفة قانونية، معاملقاولة أو بعد استدعائ

 أعاله. 555الفقرة الثالثة من املادة 

يخبر السنديك الدائن بذلك بواسطة  نزاع، كان الدين موضوع إذا

تبين سبب النزاع،  رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل،

 واحتماال، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، وتدعو الدائن إلى

 اته.شروح تقديم

أجل  داخل لم يقدم الرد يجب أن يشار في رسالة السنديك أنه إذا

 ثالثين يوما لن تقبل أية منازعة الحقة القتراح السنديك. 

 555 املادة

ستة أشهر ابتداء من صدور حكم  أقصاه السنديك داخل أجل يعد

على  مالحظاته فتح املسطرة، بعد مطالبة رئيس املقاولة بإبداء

تالم التصريحات بالديون، قائمة بالديون املصرح بها التوالي مع اس

بالقبول أو الرفض أو اإلحالة على املحكمة. ويسلم  اقتراحاته مع

 املنتدب. القاض ي السنديك القائمة إلى

 555املادة 

يقوم السنديك وبمساعدة رئيس املقاولة وبعد استطالع رأي 

داخل األجل مندوبي األجراء بإعداد قائمة بديون األجراء وذلك 

 املنصوص عليه في املادة السابقة.

تودع هذه القائمة بعد التأشير عليها من طرف القاض ي املنتدب 

 بكتابة الضبط وبمقر املقاولة.

يقوم كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن 

 قائمة ديون األجراء مودعة بكتابة الضبط.

لى كل أو بعض من دينه في تلك يجب على كل أجير لم تتم اإلشارة إ

القائمة أن يرفع دعواه إلى املحكمة املختصة داخل أجل شهرين 

من تاريخ نشر القائمة بالجريدة الرسمية تحت طائلة سقوط حقه 

 في املنازعة.

 الديون  تحقيق الثاني: الفصل

 التحقيق من اإلعفاء الفرع األول:

  556 املادة

ضائية، ال يتم تحقيق الق التصفية حالة التفويت أو في

بالكامل  ستستهلكه الديون العادية، إذا تبين أن منتوج بيع األصول 

 املصاريف القضائية والديون املثقلة بامتياز، إال إذا تعلق األمر

معنوي تم تحميل املسيرين القانونيين أو الفعليين،  بشخص

 بعده. 554من الخصوم طبقا للمادة  بعضا مأجورين أم ال، كال أو

  555 املادة

أو التصفية القضائية، يسلم  الكلي حالة التفويت في

 توليه السنديك للقاض ي املنتدب، داخل أجل شهر واحد من

العمل، بيانا يتضمن ثمن التفويت أو تقييما لألصول والخصوم 

 .واملمتازة العادية منها

على هذا البيان، وبعد تلقيه  بناء القاض ي املنتدب يقرر 

 .عدمه يك، ضرورة القيام بتحقيق الديون أومالحظات السند

 السنديك اقتراحات الفرع الثاني:

  555 املادة

بمساعدة املراقبين  الديون  السنديك بتحقيق يقوم

 وبحضور رئيس املقاولة أو بعد استدعائه بصفة قانونية مع

 .545مقتضيات الفقرة الثالثة من املادة  مراعاة

السنديك الدائن بذلك  يخبر  نزاع، كان الدين موضوع إذا

 تبين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع اإلشعار بالتوصل،

سبب النزاع، واحتماال، مبلغ الدين الذي تم اقتراح تقييده، 

 شروحاته. تقديم وتدعو الدائن إلى

أجل ثالثين يوما ال تقبل أية منازعة  داخل لم يقدم الرد إذا

 الحقة القتراح السنديك.
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  554 املادة

ستة أشهر ابتداء من  أقصاه السنديك داخل أجل يعد

 صدور حكم فتح املسطرة، بعد مطالبة رئيس املقاولة بإبداء

على التوالي مع استالم التصريحات بالديون، قائمة  مالحظاته

بالقبول أو الرفض أو اإلحالة على  اقتراحاته بالديون املصرح بها مع

 املنتدب. ض يالقا املحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى

 

 

 

 

 الفرع الثالث: مقررات القاض ي املنتدب

 555املادة 

على اقتراحات السنديك قبول الدين أو  بناء القاض ي املنتدب يقرر 

ال تدخل في  املنازعة رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو أن

 اختصاصه.

من القانون رقم  5عندما يتعلق األمر بدين عمومي وفق املادة 

مثابة مدونة تحصيل الديون العمومية السالف الذكر، ب 65.55

ولم يصدر بشأنه سند تنفيذي، أمكن للقاض ي املنتدب قبوله 

 بصفة احتياطية إلى حين اإلدالء بالسند.

عندما يكون الدين املذكور موضوع نزاع أمام جهة إدارية أو 

قضائية، فإن القاض ي املنتدب يرجئ البت في التصريح إلى غاية 

 في املنازعة. الفصل

 555املادة 

حينما ينظر القاض ي املنتدب في االختصاص أو في دين منازع فيه 

 .يتم استدعاء جميع األطراف املعنية بجميع الوسائل املتاحة قانونا

يشعر كاتب الضبط األطراف بمقررات عدم االختصاص أو 

باملقررات التي تبت في املنازعة في الدين داخل أجل ثمانية أيام 

 جميع الوسائل املتاحة قانونا.ب

تبلغ املقررات بقبول الديون غير املنازع فيها إلى الدائنين برسالة 

عادية. و يحدد التبليغ املبلغ الذي قبل الدين من أجله من جهة 

 .والضمانات واالمتيازات التي قرن بها من جهة أخرى 

 555املادة 

ملسطرة، فإن املحكمة التي فتحت ا اختصاص كان املوضوع من إذا

محكمة  أنظار الطعن ضد أوامر القاض ي املنتدب يعرض على

االستئناف، ويخول الطعن للدائن ولرئيس املقاولة وللسنديك 

من تاريخ اإلشعار بالنسبة للدائن  يوما داخل أجل خمسة عشر

 .للسنديك ورئيس املقاولة ومن تاريخ املقرر بالنسبة

اع في دينه كال أو بعضا والذي الذي وقع نز  للدائن أنه ال يمكن غير

أن يطعن في أمر  القانوني، لم يرد على السنديك داخل األجل

 .السنديك القاض ي املنتدب املؤيد القتراح

حينما يكون املوضوع من اختصاص محكمة أخرى، يؤدي تبليغ 

املقرر القاض ي بعدم االختصاص الصادر عن القاض ي املنتدب إلى 

خالله على الدائن أن يرفع الدعوى  سريان أجل مدته شهران يجب

إلى املحكمة املختصة تحت طائلة السقوط، ما لم يتعلق األمر بدين 

عمومي فيتعين في هذه الحالة أن ترفع الدعوى من طرف املدين 

 خالل نفس األجل وإال اعتبر متنازال عن املنازعة في الدين.

 

 

 

 

 

 املنتدب القاض ي مقررات الفرع الثالث:

  555 املادة

على اقتراحات السنديك  بناء القاض ي املنتدب يقرر 

قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جارية أو 

 ال تدخل في اختصاصه. املنازعة أن

  555 املادة

في االختصاص أو في  املنتدب يبت القاض ي حينما

 دين منازع فيه من طرف املقاولة أو الدائن، يستدعيهما

 مضمونة مع اإلشعار بالتوصل.الضبط برسالة  كاتب

بمقررات عدم  األطراف كاتب الضبط يشعر

االختصاص أو باملقررات التي تبت في املنازعة في الدين 

أيام برسالة مضمونة مع اإلشعار  ثمانية داخل أجل

 بالتوصل.

غير املنازع فيها إلى  الديون  املقررات بقبول  تبلغ

 ملبلغ الذي قبلالدائنين برسالة عادية. ويحدد التبليغ ا

من أجله من جهة والضمانات واالمتيازات التي قرن  الدين

 .أخرى  بها من جهة
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  555 املادة

املحكمة التي فتحت  اختصاص كان املوضوع من إذا

املسطرة، فإن الطعن ضد أوامر القاض ي املنتدب يعرض 

محكمة االستئناف، ويخول الطعن للدائن  أنظار على

من تاريخ  يوما أجل خمسة عشرواملدين والسنديك داخل 

 اإلشعار بالنسبة للدائن واملدين ومن تاريخ املقرر بالنسبة

 .للسنديك

الذي وقع نزاع في دينه كال  للدائن أنه ال يمكن غير

 أو بعضا والذي لم يرد على السنديك داخل األجل

 أن يطعن في أمر القاض ي املنتدب املؤيد القتراح القانوني،

 .السنديك

اختصاص محكمة أخرى،  من كون املوضوعي حينما

يؤدي تبليغ املقرر القاض ي بعدم االختصاص الصادر عن 

إلى سريان أجل مدته شهران يجب  املنتدب القاض ي

املختصة  املحكمة خاللهما على املدعي أن يرفع الدعوى إلى

 تحت طائلة السقوط.

 

 

 الفرع الرابع: إيداع قائمة الديون 

 555املادة 

قبول الديون أو رفضها أو مقررات عدم االختصاص  تدرج مقررات

الصادرة عن القاض ي املنتدب في قائمة تودع بكتابة الضبط 

 .باملحكمة

يسري نفس الحكم على املقررات الصادرة عن املحاكم التي رفعت 

إليها الدعاوى وفق الشروط املنصوص عليها في الفقرتين األولى و 

 .الثالثة من املادة السابقة

كاتب الضبط فورا بنشر بيان بالجريدة الرسمية يفيد أن  يقوم

قائمة الديون املذكورة في الفقرة األولى مودعة بكتابة الضبط وأن 

لألغيار املعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم إلى القاض ي املنتدب داخل 

 .أجل خمسة عشر يوما من تاريخ هذا النشر

 555املادة 

 ة الديون بكتابة الضبط.قائم على لكل شخص أن يطلع يمكن

 الفرع الخامس: مطالب األغيار والدائنين

 554املادة 

أن يقدموا تعرض الغير الخارج عن  يمكن لألشخاص املعنيين

الخصومة على املقررات الصادرة عن املحاكم املنصوص عليها في 

أعاله واملضمنة في قائمة  556الفقرتين األولى والثالثة من املادة 

 الديون.

ن للدائنين أن يقدموا تعرضا على أي دين مسجل في القائمة يمك

 .أعاله 555املنصوص عليها في املادة 

يجب أن يقدم تعرض الغير الخارج عن الخصومة والتعرض داخل 

أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية 

 .أعاله 555املشار إليه في املادة 

 555املادة 

التعرض أو تعرض الغير الخارج عن  في نتدبالقاض ي امل يبت

الخصومة بعد االستماع إلى السنديك واألطراف ذات املصلحة أو 

 .قانونية بعد استدعائهم بصفة

املقرر بواسطة رسالة مضمونة مع  بتبليغ كاتب الضبط يقوم

 اإلشعار بالتوصل.

محكمة االستئناف خالل الخمسة  على الطعن ضد املقرر  يعرض

يسري األجل  الذي من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك عشر يوما

 بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور املقرر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الديون  قائمة إيداع الفرع الرابع:

  555 املادة

أو رفضها أو مقررات عدم  الديون  مقررات قبول  تدرج

بكتابة  تودع االختصاص التي ينطق بها القاض ي املنتدب في قائمة

 ط املحكمة.ضب
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فيما يخص املقررات  العملية نفس الحكم على يسري 

 الصادرة عن املحاكم التي رفعت إليها الدعاوي وفق الشروط

 .555عليها في الفقرتين األولى والثالثة من املادة  املنصوص

بيان بالجريدة الرسمية  بنشر كاتب الضبط فورا يقوم

 بكتابة ألولى مودعةيفيد أن قائمة الديون املذكورة في الفقرة ا

الضبط وأن لألغيار املعنيين إمكانية التقدم بتشكيهم داخل أجل 

 تاريخ هذا النشر. من خمسة عشر يوما

  555 املادة

قائمة الديون بكتابة  على لكل شخص أن يطلع يمكن

 الضبط.

 األغيار مطالب الفرع الخامس:

  555 املادة

 املعنيين: لألشخاص يمكن

الخارج عن الخصومة على  الغير أن يقدموا تعرض - 

 األولى املقررات الصادرة عن املحاكم املنصوص عليها في الفقرتين

 واملضمنة في قائمة الديون؛ 555والثالثة من املادة 

النهائية الصادرة عن  املقررات أن يقدموا تعرضا ضد - 

 القاض ي املنتدب.

الخارج عن الخصومة  الغير أن يقدم تعرض يجب

اخل أجل خمسة عشر يوما على األكثر من تاريخ والتعرض د

 .555الرسمية املشار إليه في املادة  بالجريدة النشر

  556 املادة

التعرض بعد االستماع إلى  في القاض ي املنتدب يبت

 السنديك واألطراف ذات املصلحة أو بعد استدعائهم بصفة

 .قانونية

ونة املقرر بواسطة رسالة مضم بتبليغ كاتب الضبط يقوم

 مع اإلشعار بالتوصل.

محكمة االستئناف خالل  على الطعن ضد املقرر  يعرض

 الذي الخمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، باستثناء السنديك

 يسري األجل بالنسبة إليه ابتداء من تاريخ صدور املقرر.

 

 القسم السابع :العقوبات

 555املادة 

الفردية أو ذات على مسيري املقاولة  القسم مقتضيات هذا تطبق

كانوا مسيرين  سواء شكل شركة والتي كانت موضوع فتح املسطرة،

 قانونيين أو فعليين، يتقاضون أجرا أم ال.

 الباب األول: العقوبات املدنية

 555املادة 

العقوبات املدنية املنصوص عليها  بإصدار املحكمة املختصة تكون 

 .املسطرة في هذا الباب هي املحكمة التي فتحت

لفصل األول: العقوبات املاليةا  

 555املادة 

حينما يظهر من خالل سير مسطرة التسوية أو التصفية القضائية 

في مواجهة شركة تجارية نقص في باب األصول، يمكن للمحكمة، 

في حالة حصول خطأ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر 

ض منهم ن أو للبعتحميله، كليا أو جزئيا، تضامنيا أم ال، لكل املسيري

 .فقط

تتقادم الدعوى بعد مض ي ثالث سنوات ابتداء من صدور الحكم 

الذي يحدد مخطط االستمرارية أو مخطط التفويت، وفي غياب 

 .ذلك، فمن تاريخ الحكم القاض ي بالتصفية القضائية

تدخل املبالغ التي يدفعها املسؤولون تطبيقا للفقرة األولى في الذمة 

، وتخصص في حالة استمرارية املقاولة وفق املالية للمقاولة

الكيفيات املنصوص عليها في مخطط االستمرارية. وعند تفويت أو 

 تصفية، توزع هذه املبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين.

 555املادة 

يجب على املحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية 

ا ركة كال أو بعضا منهتجاه املسؤولين الذين تم تحميلهم خصوم ش

 الذين لم يبرئوا ذمتهم من هذا الدين.

 545 املادة

القضائية لشركة ما، يجب على  التصفية حالة التسوية أو في

تجاه كل  القضائية املحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية

  التالية: مسؤول يمكن أن تثبت في حقه إحدى الوقائع

 لو كانت أمواله الخاصة؛كما  الشركة التصرف في أموال

مصلحة خاصة تحت ستار الشركة قصد  ألجل إبرام عقود تجارية

 إخفاء تصرفاته؛

أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها  الشركة استعمال أموال

مصالح مباشرة  بها ألغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له

 أو غير مباشرة؛
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حه  خاصة من شأنه بصفة تعسفية ملصل عجز مواصلة استغالل به

 أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛

 

 

مسيري  ضد املتخذة الخامس: العقوبات القسم

  املقاولة

  555 املادة

على مسيري املقاولة الفردية أو ذات  القسم مقتضيات هذا تطبق

كانوا مسيرين  سواء شكل شركة والتي كانت موضوع فتح املسطرة،

 أجرا أم ال. قانونيين أو فعليين، يتقاضون 

 املالية العقوبات الباب األول:

العقوبات املالية  بإصدار املحكمة املختصة تكون   555 املادة

 .املسطرة املنصوص عليها في هذا الباب هي املحكمة التي فتحت

املسطرة في مواجهة شركة  سير يظهر من خالل حينما 554 املادة

 حصول  حالة تجارية نقص في باب األصول، يمكن للمحكمة، في

خطإ في التسيير ساهم في هذا النقص، أن تقرر تحميله، كليا أو 

 ال، لكل املسيرين أو للبعض منهم فقط. أم جزئيا تضامنيا

ثالث سنوات ابتداء من صدور الحكم  مض ي الدعوى بعد تتقادم

الحكم  تاريخ الذي يحدد مخطط التسوية، وفي غياب ذلك، فمن

 القاض ي بالتصفية القضائية.

املسؤولون تطبيقا للفقرة األولى في الذمة  يدفعها املبالغ التي تدخل

املقاولة وفق  استمرارية املالية للمقاولة، وتخصص في حالة

الكيفيات املنصوص عليها في مخطط االستمرارية. وعند تفويت 

 توزع هذه املبالغ بالتناسب فيما بين الدائنين. تصفية، أو

  555 املادة

املسطرة تجاه املسؤولين الذين تم  تفتح ة أنعلى املحكم يجب

ذمتهم من  يبرئوا تحميلهم خصوم شركة كال أو بعضا منها الذين لم

 هذا الدين.

  555 املادة

القضائية لشركة ما، يجب على  التصفية حالة التسوية أو في

تجاه كل  القضائية املحكمة أن تفتح مسطرة التسوية أو التصفية

  التالية: في حقه إحدى الوقائعمسؤول يمكن أن تثبت 

 كما لو كانت أمواله الخاصة؛ املقاولة التصرف في أموال - 6

مصلحة خاصة تحت ستار الشركة  ألجل إبرام عقود تجارية - 5

 قصد إخفاء تصرفاته؛

أو ائتمانها بشكل يتنافى مع مصالحها  الشركة استعمال أموال - 5

مصالح مباشرة  بها ألغراض شخصية أو لتفضيل مقاولة أخرى له

 أو غير مباشرة؛

بصفة تعسفية ملصلحه  خاصة من  عجز مواصلة استغالل به - 4

 شأنه أن يؤدي إلى توقف الشركة عن الدفع؛

العمل على إخفاء وثائق محاسبة  أو مسك محاسبة وهمية - 5

 للقواعد الشركة أو االمتناع عن مسك كل محاسبة موافقة

 القانونية؛

األصول، أو جزء منها، أو الزيادة في  كل خفاءاختالس أو إ - 5

 خصوم الشركة بكيفية تدليسية؛ 

 ملحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. واضحة، املسك، بكيفية - 5

العمل على إخفاء وثائق محاسبة الشركة  أو مسك محاسبة وهمية

 القانونية؛ للقواعد أو االمتناع عن مسك كل محاسبة موافقة

األصول، أو جزء منها، أو الزيادة في خصوم  كل اختالس أو إخفاء

 الشركة بكيفية تدليسية؛ 

 ملحاسبة غير كاملة أو غير صحيحة. واضحة، املسك، بكيفية

 545 املادة

تطبيقا ملقتضيات املادة السابقة، تشمل  املفتوحة حالة املسطرة في

 خصوم الشركة. الشخصية الخصوم باإلضافة إلى الخصوم

هو التاريخ املحدد في حكم فتح املسطرة  الدفع التوقف عن تاريخ

 تجاه الشركة.

ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور  أجل الدعوى خالل تتقادم

غياب ذلك، من  في الحكم املحدد ملخطط االستمرارية أو للتفويت أو

 تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

 545املادة 

أعاله، تضع  545إلى  555في الحاالت املنصوص عليها في املواد من 

املحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من النيابة العامة أو 

 .السنديك

 545املادة 

الباب، يتم استدعاء جميع األطراف في  هذا تطبيق مقتضيات ألجل

أيام على األقل قبل االستماع إليهم  ثمانية الخصومة، بصفة قانونية

 .املحكمة عن طريق كتابة ضبط

بعد االستماع إلى تقرير القاض ي  علنية ملحكمة في جلسةا تبت

 املنتدب.

 544 املادة

الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى األطراف.  املقررات كاتب الضبط يبلغ

ويشار إليها في السجل التجاري املحلي والسجل التجاري املركزي 

مستخرج منها في صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية  وينشر

على اللوحة  وتعلق لقضائية واإلدارية وفي الجريدة الرسميةوا

 املخصصة لهذا الغرض في املحكمة.
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 الفصل الثاني: سقوط األهلية التجارية

 545املادة 

يدها في جميع مراحل مسطرة التسوية  تضع على املحكمة أن يجب

أو التصفية القضائية من أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، 

التجارية عن كل شخص ذاتي تاجر ثبت في حقه  ةاألهلي بسقوط

 التالية: أحد األفعال

بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي إلى  عجز مواصلة استغالل به

 التوقف عن الدفع؛

للمقتضيات القانونية أو العمل على  وفقا إغفال مسك محاسبة

 إخفاء كل وثائق املحاسبة أو البعض منها؛

جزء منها أو الزيادة في الخصوم  األصول أو  كل اختالس أو إخفاء

 بكيفية تدليسية.

 

 

  555 املادة

تطبيقا ملقتضيات املادة السابقة،  املفتوحة حالة املسطرة في

 خصوم الشركة. الشخصية تشمل الخصوم باإلضافة إلى الخصوم

هو التاريخ املحدد في حكم فتح املسطرة  الدفع التوقف عن تاريخ

 تجاه الشركة.

ثالث سنوات ابتداء من تاريخ صدور  أجل خالل الدعوى  تتقادم

غياب ذلك،  في الحكم املحدد ملخطط االستمرارية أو للتفويت أو

 من تاريخ صدور حكم التصفية القضائية.

  555 املادة

، تضع 555إلى  554في املواد من  عليها الحاالت املنصوص في

 .السنديك املحكمة يدها على الدعوى تلقائيا أو بطلب من

  555 ملادةا

الباب، يتم استدعاء املسير أو املسيرين  هذا تطبيق مقتضيات ألجل

أيام على األقل قبل  ثمانية الطرف في الخصومة، بصفة قانونية

 .املحكمة االستماع إليهم عن طريق كتابة ضبط

 السنديك. باستدعاء كاتب الضبط يقوم

قاض ي بعد االستماع إلى تقرير ال علنية املحكمة في جلسة تبت

 املنتدب.

  565 املادة

الصادرة تطبيقا لهذا الباب إلى  املقررات كاتب الضبط يبلغ

مستخرج منها في  وينشر األطراف. ويشار إليها في السجل التجاري 

 صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات القانونية وفي الجريدة الرسمية

 على اللوحة املخصصة لهذا الغرض في املحكمة. وتعلق

 التجارية األهلية سقوط اني:الباب الث

  566 املادة

التجارية منع اإلدارة أو التدبير أو التسيير  األهلية عن سقوط يترتب

مباشرة، لكل مقاولة تجارية أو  غير أو املراقبة، بصفة مباشرة أو

 .اقتصادي حرفية ولكل شركة تجارية ذات نشاط

  565 املادة

احل املسطرة من يدها في جميع مر  تضع على املحكمة أن يجب

التجارية عن  األهلية أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

كل شخص طبيعي تاجر أو عن كل حرفي ثبت في حقه أحد 

 التالية: األفعال

بصفة تعسفية من شأنه أن يؤدي  عجز مواصلة استغالل به1 - 

 إلى التوقف عن الدفع؛

ة أو العمل للمقتضيات القانوني وفقا إغفال مسك محاسبة 2 -

 على إخفاء كل وثائق املحاسبة أو البعض منها؛

األصول أو جزء منها أو الزيادة في  كل اختالس أو إخفاء - 3

 الخصوم بكيفية تدليسية.

 

 

 

 

 545املادة 

يدها في جميع مراحل املسطرة من أجل  تضع على املحكمة أن يجب

عن كل التجارية  األهلية النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

 مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد األفعال املنصوص عليها في

 أعاله. 545 املادة

 545املادة 

يدها في جميع مراحل املسطرة من أجل  تضع على املحكمة أن يجب

التجارية عن كل  األهلية النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

 التالية: مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد األفعال

أو مهمة تسيير أو إدارة شركة تجارية خالفا  ة نشاط تجاري ممارس

 ملنع نص عليه القانون؛

بثمن أقل من السعر الجاري أو استخدام  البيع القيام بشراء قصد

اجتناب  بغية وسائل مجحفة ألجل الحصول على أموال وذلك

 افتتاح املسطرة أو تأخيرها؛

كتست أهمية كبرى ودون مقابل، بالتزامات ا الغير، القيام لحساب

 املقاولة؛ أثناء عقدها باعتبار وضعية

إغفال القيام بتقديم طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية 

 ثالثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع؛ أجل القضائية داخل
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ديون دائن على حساب الدائنين اآلخرين  بأداء القيام عن سوء نية

 خالل فترة الريبة.

 545املادة 

ى املحكمة أن تقض ي بسقوط األهلية التجارية عن كل يجب عل

 مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي يتحمله.

 545املادة 

أعاله يجب  545إلى  545في الحاالت املنصوص عليها في املواد من 

أن تضع املحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو بناء على طلب 

 السنديك أو وكيل امللك.

أعاله على املقررات  544ات املشار إليها في املادة تطبق املقتضي

القضائية النهائية الصادرة بمقتض ى هذا الباب، كما يشار إليها في 

 السجل العدلي للمعني باألمر.

 555املادة 

يترتب عن سقوط األهلية التجارية منع اإلدارة أو التدبير أو التسيير 

ل كل مقاولة تجارية و لكأو املراقبة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ل

 .شركة ذات نشاط اقتصادي

املحرومين من األهلية التجارية، داخل  املسيرين حق تصويت يمارس

املعالجة، من طرف  ملسطرة جمعيات الشركات التجارية الخاضعة

 .السنديك وكيل تعينه املحكمة لهذا الغرض، بناء على طلب من

بعضا منهم، بتفويت  املسيرين أو  هؤالء للمحكمة أن تلزم يمكن

جبرا  بتفويتها أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر

بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند االقتضاء، ويخصص 

قيمة الحصة الناقصة من األصول التي على عاتق  ألداء مبلغ البيع

 املسيرين.

 

 

 

 

  565 املادة

املسطرة من يدها في جميع مراحل  تضع على املحكمة أن يجب

التجارية عن  األهلية أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

كل مسؤول في شركة تجارية اقترف أحد األفعال املنصوص عليها 

 .555 املادة في

  564 املادة

يدها في جميع مراحل املسطرة من  تضع على املحكمة أن يجب

رية عن التجا األهلية أجل النطق بالحكم، عند االقتضاء، بسقوط

 التالية: كل مسؤول بمقاولة ثبت في حقه أحد األفعال

حرفي أو مهمة تسيير أو إدارة شركة  أو ممارسة نشاط تجاري  1-

 تجارية خالفا ملنع نص عليه القانون؛

بثمن أقل من السعر الجاري أو  البيع القيام بشراء قصد -2

 بغية استخدام وسائل مجحفة ألجل الحصول على أموال وذلك

 تناب افتتاح املسطرة أو تأخيرها؛اج

ودون مقابل، بالتزامات اكتست أهمية  الغير، القيام لحساب 3-

 املقاولة؛ كبرى أثناء عقدها باعتبار وضعية

خمسة عشر يوما بالتصريح بالتوقف  أجل إغفال القيام داخل -4

 عن الدفع؛

ديون دائن على حساب الدائنين  بأداء القيام عن سوء نية -5

 ين خالل فترة الريبة.اآلخر 

  565 املادة

بسقوط األهلية التجارية عن كل  تقض ي على املحكمة أن يجب

 .يتحمله مسؤول في الشركة لم يسدد عجز أصولها الذي

  565 املادة

، يجب أن 565إلى  565في املواد من  عليها الحاالت املنصوص في

على طلب  بناء تضع املحكمة يدها تلقائيا على الدعوى أو

 السنديك أو وكيل امللك.

على املقررات القضائية  565إليها في املادة  املشار املقتضيات تطبق

 .الباب الصادرة بمقتض ى هذا

  565 املادة

املحرومين من األهلية التجارية،  املسيرين حق تصويت يمارس

املعالجة، من  ملسطرة داخل جمعيات الشركات التجارية الخاضعة

 كمة لهذا الغرض، بناء على طلب منطرف وكيل تعينه املح

 .السنديك

املسيرين أو بعضا منهم، بتفويت  هؤالء للمحكمة أن تلزم يمكن

جبرا  بتفويتها أسهمهم أو حصصهم داخل الشركة، أو أن تأمر

بواسطة وكيل قضائي بعد القيام بخبرة عند االقتضاء، ويخصص 

ي على عاتق قيمة الحصة الناقصة من األصول الت ألداء مبلغ البيع

 املسيرين.

  565 املادة

بسقوط األهلية التجارية الحرمان من  القاض ي عن الحكم يترتب

كل شخص  األهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم

طبيعي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم 

ة القانون، ابتداء من اإلشعار الذي توجهه السلط بقوة األهلية،

 .باألمر املختصة إلى املعني

 األهلية في الجريدة الرسمية. بعدم الحكم القضائي ينشر

 555املادة 

بسقوط األهلية التجارية الحرمان من  القاض ي عن الحكم يترتب

كل شخص  األهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية. ويشمل عدم

 ذاتي تم الحكم عليه بالتصفية القضائية. ويسري مفعول عدم



                 نص القانون قبل التعديل                                                                     نص القانون بعد التعديل         

 

القانون، ابتداء من اإلشعار الذي توجهه السلطة  بقوة األهلية،

 .باألمر املختصة إلى املعني

وظيفة عمومية انتخابية ناجمة عن  ممارسة مدة عدم أهلية تحدد

 .سنوات حكم بالتصفية القضائية في خمس

 ينشر الحكم القاض ي بعدم األهلية في الجريدة الرسمية.

 555املادة 

األهلية التجارية، تحدد مدة هذا  بسقوط حكمةتقض ي امل عندما

أن تأمر  ويمكن اإلجراء التي ال يمكن أن تقل عن خمس سنوات.

بالنفاذ املعجل ملقررها. وينتهي سقوط األهلية التجارية وعدم 

الناجمة عنه، بقوة القانون في األجل املحدد، دون  االنتخاب أهلية

 .حكم الحاجة إلى صدور 

انقضاء الخصوم إلى رئيس املقاولة  بسبب طرةحكم قفل املس يعيد

عنهم سقوط  يلغي أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. ويعفيهم أو

 .انتخابية األهلية التجارية وعدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية

 555املادة 

جميع األحوال، أن يطلب من املحكمة أن  في للمعني باألمر، يمكن

أو عدم أهلية  التجارية ألهليةترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط ا

 ألداء ممارسة وظيفة عمومية انتخابية، إذا ما قدم مساهمة كافية

 النقص الحاصل في األصول.

مقرر املحكمة بالرفع الكامل لسقوط  صدور  رد االعتبار عن يترتب

 .االنتخابية األهلية التجارية أو عدم األهلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  565 املادة

األهلية التجارية،  بسقوط طق املحكمةتن عندما

تحدد مدة هذا اإلجراء التي ال يمكن أن تقل عن خمس 

أن تأمر بالنفاذ املعجل ملقررها. وينتهي  ويمكن سنوات.

الناجمة  االنتخاب سقوط األهلية التجارية وعدم أهلية

عنه، بقوة القانون في األجل املحدد، دون الحاجة إلى 

 .حكم صدور 

وظيفة عمومية  ممارسة م أهليةمدة عد تحدد

 انتخابية ناجمة عن حكم بالتصفية القضائية في خمس

 .سنوات

انقضاء الخصوم  بسبب حكم قفل املسطرة يعيد

إلى رئيس املقاولة أو إلى مسيري الشركة كل حقوقهم. 

عنهم سقوط األهلية التجارية وعدم  يلغي ويعفيهم أو

 .انتخابية أهلية ممارسة وظيفة عمومية

  555 ملادةا

جميع األحوال، أن يطلب  في للمعني باألمر، يمكن

 من املحكمة أن ترفع عنه، كليا أو جزئيا سقوط األهلية

أو عدم أهلية ممارسة وظيفة عمومية انتخابية،  التجارية

النقص الحاصل في  ألداء إذا ما قدم مساهمة كافية

 األصول.

فع مقرر املحكمة بالر  صدور  رد االعتبار عن يترتب

 الكامل لسقوط األهلية التجارية أو عدم األهلية

 .االنتخابية

  



                 نص القانون قبل التعديل                                                                     نص القانون بعد التعديل         

 

 الباب الثاني: العقوبات الزجرية

 الفصل األول: التفالس

 554املادة 

يدان بالتفالس في حال افتتاح التسوية أو التصفية القضائية 

 ارتكبوا أعاله الذين تبين أنهم 573األشخاص املشار إليهم في املادة 

 ل التالية:أحد األفعا

قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو  شراء قاموا إما بعمليات

بغية تجنب أو  أموال لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد الحصول على

 تأخير فتح مسطرة املعالجة؛

 أو جزءا من أصول املدين؛ كال اختلسوا أو أخفوا

 في خصوم املدين؛ بالزيادة قاموا تدليسيا

أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو  وهمية قاموا بمسك حسابات

يفرض  القانون  الشركة أو امتنعوا عن مسك أي حسابات رغم أن

 ذلك.

 555 املادة

من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من  بالحبس املتفالس يعاقب

 فقط. العقوبتين درهم أو بإحدى هاتين 655.555إلى  65.555

بات وإن لم تكن لهم لنفس العقو  التفالس املشاركون في يتعرض

 صفة مسيري املقاولة.

قانونيا أو فعليا لشركة ذات أسهم  مسيرا يكون املتفالس عندما

عليها في  املنصوص مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات

 الفقرة األولى من هذه املادة.

 555 املادة

التجارية املنصوص عليه في الفصل  األهلية كذلك لسقوط يتعرض

 لباب األول من هذا القسم كعقوبة إضافية األشخاصالثاني من ا

 من أجل الجرائم املنصوص عليها في هذا الفصل. املدانون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األخرى  والجرائم الباب الثالث: التفالس

 التفالس األول: الفصل

  556 املادة

افتتاح إجراء املعالجة  حال بالتفالس في يدان

 الذين تبين أنهم 555األشخاص املشار إليهم في املادة 

 أحد األفعال التالية: ارتكبوا

قصد البيع بثمن أقل  شراء قاموا إما بعمليات - 1

من السعر الجاري أو لجأوا إلى وسائل مجحفة قصد 

بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة  أموال الحصول على

 املعالجة؛

أو جزءا من أصول  كال اختلسوا أو أخفوا - 2

 املدين؛

 في خصوم املدين؛ بالزيادة سياقاموا تدلي3 - 

أو أخفوا وثائق  وهمية قاموا بمسك حسابات 4 -

حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية 

 يفرض ذلك. القانون  حسابات رغم أن

  555 املادة

من سنة إلى خمس  بالحبس املتفالس يعاقب

درهم أو  655.555إلى  65.555سنوات وبغرامة من 

 فقط. العقوبتين بإحدى هاتين

لنفس العقوبات وإن  التفالس املشاركون في يتعرض

 لم تكن لهم صفة مسيري املقاولة.

قانونيا أو فعليا لشركة  مسيرا يكون املتفالس عندما

 ذات أسهم مسعرة ببورصة القيم، تضاعف العقوبات

 عليها في الفقرة األولى. املنصوص

  555 املادة

تجارية املنصوص ال األهلية كذلك لسقوط يتعرض

عليه في الباب الثاني من هذا القسم كعقوبة إضافية 

من أجل الجرائم املنصوص عليها في  املدانون  األشخاص

 هذا الفصل.
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 الفصل الثاني: الجرائم األخرى 

 555املادة 

 :يعاقب بنفس عقوبات التفالس

األشخاص الذين أخفوا أو ستروا أو كتموا كال أو جزءا من األموال 

 555نقولة أو العقارية لفائدة األشخاص املشار إليهم في املادة امل

 أعاله؛

األشخاص الذين صرحوا تدليسيا بديون وهمية أثناء املسطرة 

 .سواء باسمهم أو بواسطة الغير

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات كل سنديك اقترف أحد األفعال 

 :اآلتية

 استعماله ألغراضاإلضرار عمدا وبسوء نية بمصالح الدائنين، إما ب

شخصية أمواال تلقاها بمناسبة قيامه بمهمته، وإما بإعطائه منافع 

 للغير يعلم أنها غير مستحقة؛

االستعمال الالمشروع للسلط املخولة له قانونا، في غير ما أعدت 

 له وبشكل معاكس ملصالح املدين أو الدائنين؛

بعض  استغالل السلط املخولة له من أجل استعمال أو اقتناء

 أموال املدين لنفسه سواء قام بذلك شخصيا أو بواسطة الغير؛

االمتناع في حالة استبداله، عن تسليم املهام إلى السنديك الجديد 

 .أعاله 555وفق ما تنص عليه الفقرة الثالثة من املادة 

ويعاقب أيضا بنفس العقوبات، الدائن الذي يقوم بعد صدور 

رام وية أو التصفية القضائية، بإبالحكم القاض ي بفتح مسطرة التس

عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات خاصة على حساب الدائنين 

اآلخرين، أو قام باستعمال أي من املعلومات املشار اليها في املادتين 

أعاله في أي مسطرة أو دعوى أو أمام أي جهة كانت دون  565و 565

  .إذن مكتوب من املدين

سطرةالفصل الثالث: قواعد امل  

 555املادة 

ال يسري تقادم الدعوى العمومية لتطبيق مقتضيات الفصلين 

األول والثاني من هذا الباب إال من يوم النطق بحكم فتح مسطرة 

التسوية أو التصفية القضائية، حينما تكون األفعال املجرمة قد 

 .ارتكبت قبل هذا التاريخ

 555 املادة

ي إما بمتابعة من النيابة القضاء الزجر  أنظار الدعوى على تعرض

 .مدنيا العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا

 أعاله. 544تطبق املقتضيات املنصوص عليها في املادة 

 555 املادة

تطلب من السنديك أن يسلمها جميع  أن للنيابة العامة يمكن

 العقود والوثائق التي بحوزته.

 

 

 

  األخرى  الجرائم الثاني: الفصل

  554 املادة

 التفالس: بنفس عقوبات يعاقب

أو ستروا أو كتموا كال أو جزءا  أخفوا األشخاص الذين 1 -

املشار  األشخاص من األموال املنقولة أو العقارية لفائدة

 ؛555إليهم في املادة 

تدليسيا بديون وهمية أثناء  صرحوا األشخاص الذين2 - 

 .الغير املسطرة سواء باسمهم أو بواسطة

كل سنديك اقترف أحد  العقوبات بنفسأيضا  ويعاقب

 األفعال اآلتية:

نية بمصالح الدائنين، إما  وبسوء اإلضرار عمدا -1

 باستعماله ألغراض شخصية أمواال تلقاها بمناسبة

بمهمته، وإما بإعطائه منافع للغير يعلم أنها غير  قيامه

 مستحقة؛

للسلط املخولة له قانونا، في  الالمشروع االستعمال2 - 

 أو ر ما أعدت له وبشكل معاكس ملصالح املدينغي

 الدائنين؛

له من أجل استعمال أو  املخولة استغالل السلط3 - 

اقتناء بعض أموال املدين لنفسه سواء قام بذلك 

 بواسطة الغير. أو شخصيا

الدائن الذي يقوم بعد  العقوبات، أيضا بنفس ويعاقب

 يةتصفصدور الحكم القاض ي بفتح مسطرة التسوية أو ال

بإبرام عقد أو عدة عقود تخوله امتيازات  القضائية،

 .اآلخرين خاصة على حساب الدائنين

 املسطرة قواعد الثالث: الفصل
  555 املادة

لتطبيق أحكام الفصلين  العمومية يسري تقادم الدعوى  ال

من هذا الباب إال من يوم النطق بحكم فتح  5و 6
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فعال املجرمة قد املعالجة حينما تكون األ  إجراء مسطرة

 .التاريخ ظهرت قبل هذا
  555 املادة

القضاء الزجري إما بمتابعة من  أنظار الدعوى على تعرض

 .مدنيا النيابة العامة أو من طرف السنديك بصفته طرفا

 .565عليها في املادة  املنصوص املقتضيات تطبق
  555 املادة

 تطلب من السنديك أن يسلمها أن للنيابة العامة يمكن

 جميع العقود والوثائق التي بحوزته.

 

 

 

 

 

 القسم الثامن: طرق الطعن
 555املادة 

تكون األحكام واألوامر الصادرة في مساطر اإلنقاذ والتسوية 

والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ املعجل بقوة القانون، عدا 

تلك املشار إليها في الفصل الثاني من الباب األول من القسم السابع 

الفصلين األول والثاني من الباب الثاني من القسم السابع، من  وفي

 .هذا الكتاب

غير أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ املعجل املشمولة به 

املقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكلي، بمقال مستقل 

 عن الدعوى األصلية أمام املحكمة التي تنظر في اإلستئناف.

ناف في غرفة املشورة داخل أجل خمسة عشر تبت محكمة االستئ

 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

 555املادة 

تحدد املقررات القابلة للطعن باالستئناف والجهة املخول لها 

 الطعن فيها وفق مايلي:

املقررات الصادرة بشأن فتح مسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصفية 

هذا األخير هو من  القضائية، من طرف املدين والدائن، إن كان

 تقدم بطلب فتح املسطرة، ومن طرف النيابة العامة؛

املقررات الصادرة بشأن تمديد مسطرة التسوية القضائية أو 

أعاله، وذلك من طرف املقاولة  555التصفية طبقا للمادة 

الخاضعة للمسطرة والسنديك واملقاولة املمدة إليها املسطرة ومن 

 طرف النيابة العامة؛

رات الصادرة بشأن تحويل مسطرة اإلنقاذ إلى مسطرة تسوية املقر 

قضائية أو تصفية قضائية، من طرف املدين و السنديك ومن طرف 

 النيابة العامة؛

املقررات الصادرة بشأن تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى 

تصفية، من طرف املدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن 

 طرف النيابة العامة؛

قررات الصادرة بشأن حصر مخطط اإلنقاذ أو االستمرارية، من امل

طرف املدين والسنديك وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة 

 العامة؛

املقررات الصادرة بشأن مخطط التفويت، من طرف املدين 

والسنديك والنيابة العامة واملفوت إليه في الحالة التي تفرض عليه 

لقدر الذي التزم به أثناء إعداد املخطط، املحكمة تحمالت تتجاوز ا

أعاله في  555وكذا الطرف املتعاقد معه طبقا ملقتضيات املادة 

 حدود الشق من الحكم املتعلق بتفويت العقد؛

املقررات الصادرة بشأن تغيير أهداف ووسائل مخطط اإلنقاذ أو 

االستمرارية، من طرف املدين والسنديك وجمعية الدائنين ومن 

 لنيابة العامة؛طرف ا

املقررات الصادرة بشأن فسخ مخطط اإلنقاذ أو االستمرارية أو 

التفويت، من طرف املدين والدائن إن كان هذا األخير هو من تقدم 

 بطلب الفسخ، وكذا جمعية الدائنين ومن طرف النيابة العامة؛

 

 الطعن طرق  السادس: القسم

  555 املادة

ي مادة مسطرة الصادرة ف واألوامر األحكام تكون 

 معالجة الصعوبات والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ

بقوة القانون عدا تلك املشار إليها في البابين الثاني  املعجل

 .الخامس والثالث من القسم

  555 املادة

الخارج عن الخصومة  الغير التعرض وتعرض يتم

ضد املقررات الصادرة بشأن التسوية والتصفية 

التجارية بتصريح لدى كاتب  األهلية القضائية وسقوط

 ضبط املحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ

باملقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا  النطق

 .النشر كان من الالزم إجراء هذا
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  555 املادة

إليها في املادة السابقة  املشار استئناف املقررات يتم

داخل أجل عشرة أيام  بتصريح لدى كتابة ضبط املحكمة

تاريخ تبليغ املقرر القضائي، ما لم يوجد  من ابتداء

 .القانون  مقتض ى مخالف لذلك في هذا

ابتداء من تاريخ  السنديك األجل في مواجهة يسري 

 النطق باملقرر.

  556 املادة

 أجل عشرة أيام ابتداء داخل الطعن بالنقض يقدم

 من تبليغ القرار.

  555 املادة

الصادرة في مادة  املقررات ون ضدالطع تخضع

 .الجنائية التفالس والجرائم األخرى ألحكام قانون املسطرة
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املقررات الصادرة بشأن تعيين أو استبدال السنديك أو تغيير 

أعاله، من  555سلطاته أو تجديد األجل املنصوص عليه في املادة 

 طرف النيابة العامة فقط؛

ت املدنية، وذلك من طرف املقررات الصادرة بشأن العقوبا

 السنديك أو النيابة العامة أو األشخاص املحكوم عليهم بالعقوبة؛

املقررات الصادرة عن القاض ي املنتدب التي يأذن بموجبها بالبيع 

 554باملزايدة الودية أو بالتراض ي طبقا للفقرة الثالثة من املادة 

 أعاله، وذلك من طرف رئيس املقاولة أو أحد الدائنين.

 555املادة 

يتم تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد املقررات الصادرة بشأن 

التسوية والتصفية القضائية وسقوط األهلية التجارية بتصريح 

( ابتداء 65لدى كتابة ضبط املحكمة داخل أجل خمسة عشر يوما )

من تاريخ النطق باملقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا 

 .زم إجراء هذا النشركان من الال 

 554املادة 

أعاله وكذا املقررات  555يتم استئناف املقررات الواردة في املادة 

الصادرة في الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة املشار إليها 

في املادة السابقة بتصريح لدى كتابة ضبط املحكمة داخل أجل 

، ما لم يوجد عشرة أيام ابتداء من تاريخ تبليغ املقرر القضائي

 مقتض ى مخالف لذلك في هذا القانون.

يسري األجل في مواجهة السنديك، في األحوال الذي يحق له الطعن 

 فيها باالستئناف، والنيابة العامة ابتداء من تاريخ النطق باملقرر.

 .يبلغ املقرر تلقائيا فور صدوره من طرف كتابة الضبط 

 555املادة 

و القرار القاض ي بتعيين أو استبدال ال يقبل أي طعن ضد الحكم أ

 القاض ي املنتدب.

 555املادة 

يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداء من تبليغ 

 .القرار

ال يجوز الطعن بإعادة النظر في األحكام واألوامر واملقررات الصادرة 

 في مساطر صعوبات املقاولة.

 555املادة 

في مادة التفالس والجرائم الصادرة  املقررات الطعون ضد تخضع

 الجنائية. األخرى ملقتضيات قانون املسطرة
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القسم التاسع: املساطر العابرة للحدود 

 لصعوبات املقاولة

 الباب األول: مقتضيات عامة

 555املادة 

تهدف مقتضيات هذا القسم إلى توفير آليات ملعالجة الحاالت 

 عن طريق:العابرة للحدود لصعوبات املقاولة، وذلك 

تسهيل تعاون املحاكم املغربية مع املحاكم األجنبية املعنية بمساطر 

 صعوبات املقاولة؛

تعزيز األمن القانوني في مجاالت التجارة واالستثمار، العابرة 

 للحدود؛

إدارة املساطر العابرة للحدود لصعوبات املقاولة، إدارة منصفة 

ف األخرى بما فيهم وناجعة بالشكل الذي يحمي الدائنين واألطرا

 املدين؛

 حماية وتثمين أصول املدين؛

تسهيل إنقاذ املقاوالت املتعثرة ماليا، بما يوفر الحماية لالستثمار 

 ويحافظ على فرص الشغل.

 555املادة 

 يقصد في مدلول هذا القسم ب:

املسطرة األجنبية: كل مسطرة لصعوبات املقاولة مفتوحة  -

أو إدارية، بما في ذلك املساطر ببلد أجنبي سواء كانت قضائية 

املؤقتة، وخاضعة للمقتضيات املنظمة لصعوبات املقاولة في 

هذا البلد، و تكون فيها أموال املدين وأعماله خاضعة لرقابة 

 أو إشراف محكمة أجنبية، بغرض املعالجة أو التصفية.

املسطرة األجنبية الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة التي  -

 ملركز الرئيس ي ملصالح املدين.يوجد فيها ا

املسطرة األجنبية غير الرئيسية: كل مسطرة تتم في الدولة  -

التي توجد فيها مؤسسة للمدين بمدلول البند األخير من هذه 

 املادة.

املمثل األجنبي: كل شخص أو هيئة مأذون لهما في إطار  -

مسطرة أجنبية، بإدارة أموال املدين وشؤونه عن طريق 

 التصفية، أو التصرف كممثل ملسطرة أجنبية. املعالجة أو 

املحكمة األجنبية: كل سلطة قضائية أو غير قضائية  -

 مختصة بمراقبة املسطرة األجنبية أو اإلشراف عليها.

املؤسسة: كل محل أعمال يمارس فيه املدين نشاطا  -

 اقتصاديا غير عارض بوسائل بشرية وبسلع أو خدمات.

 555املادة 

 القسم في األحوال التالية: تطبق مقتضيات هذا

عندما تطلب محكمة أجنبية أو ممثل أجنبي املساعدة داخل  -

 تراب اململكة فيما يتصل بمساطر صعوبات املقاولة؛
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عندما تطلب في دولة أجنبية املساعدة فيما يتصل بمسطرة  -

 مفتوحة وفقا ملقتضيات القانون املغربي؛

ين ن مفتوحتعندما تكون مسطرتان متعلقتان بنفس املدي -

 في آن واحد داخل املغرب وفي دولة أجنبية؛

عندما يكون للدائنين أو ألطراف معينة في دولة أجنبية  -

مصلحة في طلب فتح املسطرة أو املشاركة فيها وفقا للقانون 

 املغربي.

ال تطبق مقتضيات هذا القسم على املقاوالت التي تخضع لنظام 

 .قتضيات التشريع املغربيخاص بمعالجة صعوبات املقاولة وفقا مل

 555املادة 

تطبق مقتضيات هذا القسم مع مراعاة االلتزامات الواردة في 

املعاهدات واالتفاقيات الدولية املصادق عليها من طرف اململكة 

 املغربية واملنشورة بالجريدة الرسمية.

 555املادة 

من هذا القانون  556تراعى قواعد االختصاص املحددة في املادة 

 عند تطبيق مقتضيات هذا القسم.

 555املادة 

تطبق املحكمة املختصة مقتضيات هذا القسم ما لم يكن اإلجراء 

 املطلوب أمامها مخالفا بشكل جلي للنظام العام. 

 554املادة 

يراعى في تفسير مقتضيات هذا القسم مصدره الدولي وضرورة 

 تشجيع التوحيد في تطبيقه واحترام قواعد حسن النية.

 555املادة 

يمكن للمحكمة املختصة أو السنديك تقديم مساعدة إضافية إلى 

 املمثل األجنبي طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
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 الباب الثاني: الولوج إلى املساطر الوطنية

 555املادة 

من أجل تطبيق مقتضيات هذا الباب، يحق للممثل األجنبي أن 

 ملختصة داخل تراب اململكة.يتقدم، مباشرة، بطلبه إلى املحكمة ا

 555املادة 

تختص محاكم اململكة بالنسبة ألصول املدين أو أعماله التجارية 

األجنبية، وكذا وضعية املمثل األجنبي، في حدود امللتمسات الواردة 

 في طلب هذا األخير.

 555املادة 

يحق للممثل األجنبي أن يطلب الحكم بفتح إحدى مساطر صعوبات 

وما  555ى توفرت شروط ذلك طبقا ملقتضيات املادة املقاولة مت

 يليها من هذا القانون.

 555املادة 

يتمتع الدائنون القاطنون في بلد أجنبي بنفس حقوق الدائنين 

القاطنين داخل تراب اململكة فيما يخص مباشرة إجراءات املسطرة 

أو املشاركة فيها. دون اإلخالل بحقوق األولوية املنصوص عليها في 

 التشريع الوطني الجاري به العمل.

 555املادة 

حينما يتوجب إشعار الدائنين القاطنين داخل تراب اململكة، يوجه 

نفس اإلشعار إلى الدائنين بالخارج املعروفين لدى املحكمة والذين 

ليس لهم عنوان داخل تراب اململكة، ويمكن لها أن تتخذ التدابير 

 ين ال تتوفر على عناوينهم.املناسبة قصد إشعار الدائنين الذ

يوجه هذا اإلشعار إلى الدائنين كل على حدة، ما لم تعتبر املحكمة 

أنه من األنسب تبعا للظروف اللجوء إلى شكل آخر من أشكال 

اإلشعار دون الحاجة إلى إنابة قضائية أو غيرها من االجراءات 

 املماثلة.

قطنون عندما يتوجب توجيه إشعار بفتح املسطرة لدائنين ي

 بالخارج، يتعين أن يشير اإلشعار إلى ما يلي:

أعاله للتصريح  555األجل املنصوص عليه في املادة  -

 بالديون، مع تحديد مكان اإلدالء بهذا التصريح؛

وجوب التصريح بالديون بالنسبة للدائنين أصحاب  -

 ضمانات؛

كافة املعلومات الضرورية طبقا ملقتضيات هذا الكتاب وملا  -

 كمة مناسبا لإلخبار به.تراه املح
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 الباب الثالث: االعتراف باملسطرة األجنبية

 555املادة 

يجوز ملمثل أجنبي أن يتقدم بطلب إلى املحكمة املختصة يرمي إلى 

االعتراف بمسطرة أجنبية لصعوبات املقاولة، وبكونه معين فيها 

 بهذه الصفة. ويرفق طلبه وجوبا بما يلي:

ر املحكمة األجنبية نسخة مصادق عليها من قرا -

القاض ي بفتح املسطرة األجنبية أو شهادة صادرة 

 عنها تفيد فتح املسطرة وتعيين املمثل األجنبي؛

تصريح يعده املمثل األجنبي يتضمن اإلشارة إلى  -

جميع املساطر األجنبية املعروفة لديه واملتعلقة 

 بشخص املدين.

ف لب االعترايمكن للمحكمة أن تطلب ترجمة الوثائق املرفقة بط

 إلى اللغة العربية.

 تبت املحكمة في طلب االعتراف باملسطرة األجنبية في أقرب اآلجال.

 555املادة 

 يمكن االعتراف باملسطرة األجنبية إما:

بوصفها مسطرة أجنبية رئيسية في حالة ما إذا  -

كانت مفتوحة في دولة يوجد بها مصالح املدين 

 الرئيسية؛

ة غير رئيسية إذا كان أو بوصفها مسطرة أجنبي -

للمدين فقط مؤسسة باملعنى املقصود في البند 

 أعاله. 555األخير من املادة 

يعتبر املقر االجتماعي للشخص االعتباري أو محل اإلقامة املعتاد 

بالنسبة للشخص الذاتي هو مركز املصالح الرئيسية للمدين، ما لم 

 يثبت خالف ذلك.

و إنهائه إذا تبين لها أن مبررات يمكن للمحكمة تعديل االعتراف أ

 االعتراف غير متوفرة كليا أو جزئيا، أو لم تعد قائمة.

 555املادة 

ابتداء من تاريخ تقديم طلب االعتراف، يتعين على املمثل األجنبي 

تبليغ املحكمة فورا بأي تغيير جوهري في املسطرة األجنبية أو في 

أخرى قد تصل إلى  تعيينه كممثل لها، وكذا بكل مسطرة أجنبية

 علمه.

 554املادة 

يمكن للمحكمة، خالل الفترة الفاصلة بين تقديم طلب االعتراف 

والبت فيه، وكلما اقتضت ضرورة مستعجلة حماية أصول املقاولة 

أو مصالح الدائنين، أن تأمر بصفة مؤقتة، وبناء على طلب املمثل 

 منها:  اب وال سيمااألجنبي باتخاذ أحد التدابير التي يجيزها هذا الكت

وقف أو منع املطالبات القضائية واإلجراءات التنفيذية على  -

 أعاله؛ 555أصول املدين املنصوص عليها في املادة 
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إسناد مهمة إدارة وتحقيق كل أو بعض أصول املدين إلى  -

املمثل األجنبي أو سنديك تعينه املحكمة، وذلك من أجل 

طبيعتها أو بسبب الظروف حماية هذه األصول التي قد تكون ب

املحيطة بها، قابلة للتلف أو عرضة لتدن محسوس في قيمتها، 

 أو تهددها مخاطر أخرى؛

 555التدابير املنصوص عليها في البند الثاني والثالث من املادة  -

 أدناه.

ينتهي مفعول التدابير املتخذة، بمجرد البت في طلب االعتراف، مع 

 555من الفقرة األولى من املادة  مراعاة مقتضيات البند الخامس

 أدناه.

 555املادة 

 يترتب عن االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية :

وقف أو منع الدعاوى الفردية وكذا اإلجراءات التنفيذية طبقا  -

 أعاله؛ 555للمادة 

منع املدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس  -

 أي ضمان عليها.

 555املادة 

يكون من الضروري حماية أموال املدين وحقوق الدائنين، عندما 

يمكن للمحكمة املختصة أن تأمر، بمجرد صدور قرارها باالعتراف 

باملسطرة األجنبية، رئيسية كانت أو غير رئيسية، وبناء على طلب 

املمثل األجنبي، بجميع التدابير املفيدة التي تجيزها مقتضيات هذا 

 الكتاب وال سيما منها:

ف أو منع املتابعات الفردية وكذا اإلجراءات التنفيذية، ما لم وق -

يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاض ي باالعتراف باملسطرة طبقا 

 للمادة السابقة؛

منع املدين من التصرف في أمواله بنقلها أو تفويتها أو تأسيس  -

أي ضمان عليها، ما لم يكن ذلك ناتجا عن الحكم القاض ي 

 طبقا للمادة السابقة؛ باالعتراف باملسطرة

إسناد مهمة إدارة أو بيع كل أو بعض أصول املدين املتواجدة  -

داخل تراب اململكة إلى املمثل األجنبي أو إلى سنديك تعينه 

 املحكمة؛

اتخاذ إجراءات الحصول على وسائل اإلثبات واملعلومات  -

 الضرورية املتعلقة بأصول وحقوق وواجبات املدين؛

 أعاله؛ 554ابير املنصوص عليها في املادة تمديد العمل بالتد -

بمجرد اعتراف املحكمة بمسطرة أجنبية رئيسية أو غير رئيسية،  -

 يجوز لها، بناء على طلب املمثل األجنبي، أن 

تعهد إليه أو إلى سنديك بالتوزيع اإلجمالي أو الجزئي لبيع أصول  -

يه ف املدين متى تبين لها أن حقوق الدائنين املقيمين محمية بما

 الكفاية. 

عندما تتخذ املحكمة تدبيرا وفق مقتضيات الفقرتين السابقتين من 

هذه املادة لفائدة ممثل مسطرة أجنبية غير رئيسية، وجب عليها أن 

تتحقق من أن اإلجراء املتخذ ينصب فقط على األموال التي يتعين 

 إدارتها في إطار هذه املسطرة أو يخص معلومات تتعلق بها.
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 555ة املاد

يمكن للمحكمة تلقائيا أو بناء على طلب من املمثل االجنبي أو من 

كل شخص متضرر من أحد التدابير املذكورة في املادة السابقة أن 

 تعدلها أو تقوم بإنهائها.

يتعين على املحكمة عند اتخاذها ألحد التدابير املذكورة في املادة 

ن تتأكد من كون مصالح السابقة، أو رفضها أو تعديلها أو إنهائها، أ

 الدائن واملدين وباقي األشخاص املعنيين، محمية بما فيها الكفاية.

يمكن للمحكمة عالوة على ذلك، أن تخضع التدابير املشار إليها في 

 أعاله للشروط التي تراها مناسبة. 555و  554املادتين 

 555املادة 

 جنبي أنبمجرد االعتراف باملسطرة األجنبية، يجوز للممثل اال 

يمارس كافة الدعاوى واإلجراءات املخولة للسنديك بمقتض ى 

التشريع املغربي، حماية ألصول املدين ولحقوق الدائنين، كما يحق 

 له التدخل في املساطر التي يكون املدين طرفا فيها. 

عندما يتعلق األمر بمسطرة أجنبية غير رئيسية، يتعين على املحكمة 

ملذكورة في الفقرة السابقة تتعلق بأموال التأكد من كون الدعوى ا

يستلزم القانون تسييرها أو إدارتها في إطار مسطرة أجنبية غير 

 رئيسية أو أن اإلجراء يخص معلومات تتعلق بها.

الباب الرابع: التعاون مع املحاكم األجنبية واملمثلين 

 األجانب

 555املادة 

انب ية واملمثلين األجيتعين على املحكمة التعاون مع املحاكم األجنب

إما مباشرة أو بواسطة السنديك، وفق التشريع الجاري به العمل. 

 ولهذا الغرض يمكن لها طلب معلومات أو مساعدة.

 555املادة 

 يتم التعاون املشار إليه في املادة السابقة من خالل:

تعيين شخص أو جهاز للتصرف تبعا ألوامر  -

 املحكمة؛

ريقة تعتبرها املحكمة التزويد باملعلومات بكل ط -

 مالئمة؛

التنسيق بين املحاكم فيما يخص إدارة ومراقبة  -

 أموال وشؤون املدين؛

املوافقة وتنفيذ االتفاقات املتعلقة بتنسيق  -

 اإلجراءات؛

التنسيق بين مساطر صعوبات املقاولة املفتوحة في  -

آن واحد في حق نفس املدين داخل املغرب 

 وخارجه.
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 م املساطرالباب الخامس: تزاح

الفصل األول: التنسيق بين املسطرة الوطنية  

 واألجنبية

 555املادة 

ال يجوز بعد االعتراف بمسطرة أجنبية رئيسية، الحكم بفتح 

مسطرة أخرى لصعوبات املقاولة طبقا ملقتضيات التشريع املغربي 

إال في الحالة التي يتوفر فيها املدين على أموال داخل تراب اململكة، 

ر آثار املسطرة الجديدة على أصول املدين الكائنة داخل تراب وتقتص

 اململكة.

ويجوز أيضا بالقدر الضروري لتحقيق التعاون والتنسيق أن يشمل 

كذلك أصول املدين األخرى التي ينبغي إدارتها في نطاق هذه املسطرة 

 بموجب هذا القانون.

أعاله،  556و  555ألغراض فتح املسطرة طبقا ملقتضيات املادتين 

يعد االعتراف باملسطرة األجنبية دليال على أن املدين متوقف عن 

 الدفع، ما لم يثبت خالف ذلك.

 555املادة 

عند تزاحم مسطرة أجنبية ومسطرة وطنية مفتوحة طبقا للمادتين 

أعاله بخصوص نفس املدين، تعمل املحكمة على  556و  555

 ة:تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط التالي

في الحالة التي تكون مسطرة صعوبات املقاولة مفتوحة في  -

اململكة املغربية عند تقديم طلب االعتراف باملسطرة 

 554األجنبية، يتعين أن يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 

أعاله موافقا للمسطرة املفتوحة، وإذا تم االعتراف  555 و

يات تضباملسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية ال تطبق مق

 أعاله؛ 555املادة 

في الحالة التي فتحت فيها مسطرة صعوبات املقاولة بعد  -

االعتراف باملسطرة األجنبية أو بعد تقديم طلب االعتراف 

باملسطرة، يتعين على املحكمة أن تعيد النظر في كل تدبير 

أعاله بتعديله أو إنهائه  555 و 554متخذ طبقا للمادتين 

 ملسطرة التي ستفتح؛بالشكل الذي يتفق مع ا

إذا تم االعتراف باملسطرة األجنبية كمسطرة رئيسية، يتعين  -

تعديل أو إنهاء الوقف أو املنع املنصوص عليهما في املادة 

أعاله، بالشكل الذي يتفق مع املسطرة التي ستفتح  555

 الحقا.

 555املادة 

دون اإلخالل بحقوق الدائنين أصحاب ضمانات، ال يحق للدائن 

استخلص جزء من دينه بموجب مسطرة مفتوحة خارج  الذي

اململكة، أن يستخلص أي مبلغ إضافي بموجب مسطرة ثانية 

أعاله، إذا كان املبلغ  556و  555مفتوحة طبقا ملقتضيات املادتين 

املدفوع لباقي الدائنين من نفس الرتبة بالتناسب مع ديونهم، أقل 

 من املبلغ الذي توصل به فعليا.
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الثاني: التنسيق بين املساطر الفصل 

 األجنبية

 554املادة 

في حالة تزاحم بين مسطرتين أجنبيتين بخصوص نفس املدين، 

تعمل املحكمة على تحقيق التعاون والتنسيق حسب الشروط 

 التالية:

في الحالة التي تكون فيها املسطرة املعترف بها رئيسية، يتعين أن  -

أعاله، في إطار  555 و 554يكون كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 

مسطرة أجنبية غير رئيسية الحقة، موافقا للمسطرة األجنبية 

 الرئيسية؛

في الحالة التي يكون فيها االعتراف باملسطرة األجنبية كمسطرة  -

رئيسية الحقا لإلعتراف بمسطرة أجنبية غير رئيسية أو بعد تقديم 

في  عيد النظر طلب اإلعتراف بهذه األخيرة، يجب على املحكمة أن ت

أعاله، بتعديله أو  555 و 554كل تدبير متخذ طبقا للمادتين 

 بإنهائه بالشكل الذي يتفق مع املسطرة األجنبية الرئيسية؛

في حالة اإلعتراف بمسطرتين أجنبيتين غير رئيسيتين، فإن على - -

املحكمة عند اتخاذ أو تعديل أو إنهاء أحد التدابير املذكورة مراعاة 

 ين املسطرتين.التنسيق ب

 املادة الثانية: مقتضيات ختامية وانتقالية

 -  تعتبر اإلحاالت إلى مقتضيات الكتاب الخامس من القانون رقم

بمدونة التجارة، املنسوخة بموجب املادة األولى من  املتعلق 65.55

هذا القانون والواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

  .ى املقتضيات املطابقة لها في نفس املادةبها العمل، إحاالت إل

  من  555و  555و  554و  555تعوض على التوالي أرقام املواد

و  555و  555و  555السالف الذكر ، باألرقام  65.55القانون رقم 

 وتحتفظ مقتضياتها بتاريخ سريان مفعولها.  555

- ت ياتنسخ ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ مقتض

 6556من الظهير املؤرخ في التاسع من رمضان  55الفصل 

(، واملتعلق بالوضعية املدنية للفرنسيين 6565اغسطس 65)

 واألجانب بمنطقة الحماية الفرنسية باملغرب.

V-  يدخل هذا القانون حيز التنفيذ من تاريخ نشره بالجريدة

 الرسمية، مع مراعاة مايلي:

 الجارية، وكذا على القضايا غير تطبق مقتضياته على املساطر  -

الجاهزة للبت فيها ابتدائيا، دون تجديد لإلجراءات واألحكام التي 

 صدرت قبل دخوله حيز التنفيذ.

يستمر العمل باملقتضيات املتعلقة باآلجال، متى بدأ سريانها  -

 قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

 

  ختامية أحكام

  555 املادة

وتعوض األحكام املتعلقة  تنسخ ون أحكام هذا القان إن

 مراعاة باملوضوعات نفسها حسبما وقع تغييرها أو تتميمها مع

 ، والسيما أحكام النصوص اآلتية:555مقتضيات املادة 

أغسطس  65) 6556رمضان  5في  الصادر الظهير الشريف -

 54إلى  29 ( بمثابة القانون التجاري باستثناء املواد من6565

 ؛بإدخال الغاية

ديسمبر  56) 6555من صفر  65في  الصادر الظهير الشريف -

 ( بشأن بيع ورهن األصول التجارية؛6564

( 6565يوليو  5) 6555من شعبان  55في  الصادر الظهير الشريف -

إلى  65باملواد من  يتعلق بشأن اإليداع في املخازن العمومية فيما

 ؛55

( 6556ماي  66) 6555رمضان  5في  الصادر الظهير الشريف -

 املحدث بمقتضاه السجل التجاري املركزي؛

)فاتح سبتمبر  6545من صفر  55في  الصادر الظهير الشريف -

التجارية في  والشركات ( الذي قرر إجبارية تسجيل التجار6555

 السجل التجاري؛

يناير  65) 6555من ذي القعدة  55في  الصادر الظهير الشريف -

عن طريق  باملدفوعات جديدا خاصا ( الذي يتضمن تشريعا6555

 الشيكات؛

 55) 6555من جمادى اآلخرة  65في  الصادر الظهير الشريف -

 ( بشأن رهن بعض املواد واملحصوالت؛6556مارس 

 6555من ربيع اآلخر  65في  املؤرخ 1.56.151 الظهير الشريف رقم- 

 بشأن رهن أدوات وأعتدة التجهيز. )6555 نوفمبر 55)

  554 املادة

النصوص املنسوخة في املادة السابقة  أحكام اإلحاالت إلى تعتبر

بها إحاالت  املعمول  الواردة في النصوص التشريعية أو التنظيمية

 إلى األحكام املطابقة لها في هذا القانون.
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  555 املادة

ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة  التطبيق هذا القانون حيز يدخل

 ي:يل الرسمية مع مراعاة ما

الرابع إال على العقود املبرمة بعد  الكتاب ال تطبق مقتضيات -

 دخول هذا القانون حيز التطبيق؛

الثالث والخامس حيز التطبيق إال  الكتابين ال تدخل مقتضيات -

 .نشره بعد مرور سنة على تاريخ

  555 املادة

مختصة في النزاعات التي تنشأ بين  محاكم أن يتم إحداث إلى

وفق  النزاعات لتطبيق هذا القانون، يبت في تلكالتجار أو 

 النصوص التشريعية الجاري بها العمل.
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ال تطبق املقتضيات املتعلقة بطرق الطعن املنصوص عليها في  -

 .هذا القانون على املقررات الصادرة قبل دخوله حيز التنفيذ

إلى حين دخول النص التنظيمي املنصوص عليه في الفقرة األخيرة 

طرف كاتب  من مهام السنديك حيز التنفيذ، تزاول  555ملادة من ا

 للغير. الضبط ويمكن للمحكمة، عند االقتضاء، أن تسندها

ال تطبق مقتضيات الفرع الرابع من الفصل األول من الباب الثاني 

من القسم الرابع من الكتاب الخامس، واملتعلقة بجمعية الدائنين 

فتوحة قبل دخول هذا القانون على مساطر التسوية القضائية امل

 حيز التنفيذ. 

 

 

 

 

 


