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 كلمة افتتاحية

م الإنسان بجامعة الحسن في اطار الندوة الدولية التي نظمت برحاب بيت علو
بحضور خبراء مغاربة وعرب و أجانب في قانون الأعمال،نظم ،و  الأول بسطات

مختبر البحث قانون الأعمال سطات، بتعاون مع مختبر الأبحاث  في القانون 
والحكامة والتنمية بكلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير،وبشراكة مع مكتب فهد 

التحكيم التجاري بالممل كة العربية السعودية ومركز  الرفاعي وشركاؤه للمحاماة و
الخطايبة للتحكيم و المحاماة وتصفية الشركات والتدريب بالممل كة الأردنية 

، مؤتمرا دوليا 8097دجنبر 87الهاشمية، ومجلة القانون والأعمال, يوم الأربعاء 
 في موضوع

 " تعديل المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة :

 ستجدات و الرهانات"الم
وفي هذا الاطار نقدم لزوارنا و متتبعينا ال كرام عددا خاصا من مجلة القانون 

مجموعة من المقالات و الأبحاث القانونية المتعلقة  اوالأعمال يحتوي بين دفتيه
بمساطر صعوبات المقاولة , و محور للعمل القضائي للوقوف على مدى تطبيق 

ات المقاولة وماهي المشاكل و المعيقات العملية في القضاء لقواعد مساطر صعوب
تقرير تركيبي للندوة الدولية التي نظمت بكلية الحقوق لهذا المجال و في الأخير 

 بسطات وفي اطارها تم اخراج هذا العدد 
 إدارة مجلة القانون والأعمال
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 اليات حماية الدائنين في نظام مساطر صعوبات المقاولة

 
 هموإسماعيل بو

 طالب باحث بسلك الماستر كلية المتعددة التخصصات تطوان
 

 المقدمة
 

ية أو الحرفي عن مواجهة الخصوم بالأصول  إن صعوبات المقاولة هو عجز التاجر أو الشركات التجار
 القابلة للتصرف وتأديتها للدائنين في أجل الإيستيفاء.

يين وهم جزء لا يتجزأ من منظومة الاقتصاد و الدائنين هم مجموعة من الفاعلين الإقتصاديين و الت جار
ية هي بحاجة لسيولة النقدية  الوطني ,بحيث يعتبرون ركيزة أساسية ,كون المقاولة للقيام بأنشطتها التجار
التي قد لا تتوفر دائما إذ من الصعب على رئيس المقاولة مهمى كثرت أمواله إجراء جميع المعاملات 

ية بما هو متوفر لدي ية تقوم   -ه من سيولة نقدية مما يجعله مضطرا للإستدانة ,التجار و الحياة التجار
مايجعل المقاولة في حالة دائنية دائمة و  -بالأساس على الإتتمان الذي ينبني على عنصر الثقة بين التجار

تجاه  مديونة في نفس الوقت غير أنه قد يطرأ حادت يجعل المقاولة في حالة صعبة عن تنفيد  إلتزاماتها
يستيفاء ديونهم ,هذا مايجعل الدائنين يتساؤلون عن حماية حقوقهم المتمثلة  1الدائنين عند حلول أجل إ

 في الدين الذي على رقبة المقاولة و على حماية إستيفاء ديونهم .
ية إنتاج ترسانة قانونية و أليات حمائية لدائنين وكان ذلك منذ  هذا ما جعل من  جميع المجتمعات البشر
القدم من عهد الرومان ,بالنسبة للمغرب فقد كان أول نظام بعد الإستقلال هو نظام الإفلاس سنة 

الذي كان يحمي الدائنين بشكل كبير على مصلحة المقاولة , بحيث يتم الحسم في مصير المقاولة  9191
جعل المشرع بمجرد وقوفها عن الدفع  فكانت تضرب بيد من حديد على المقاولات المفلسة  , هذا ما

إلى سن نظام صعوبة نظام المقاولة ضمن بوثقة مدونة التجارة في كتابها الخامس , بحيث جاء  9111سنة 
نظام صعوبة المقاولة يفظل مصلحة المقاولة و فرص الشغل أكثر من مصلحة الدائنين , فأتى بأليات 

يق إخراج مرحلة أولية هي الوقا ية ثم المرحلة المهمة وهي تخدم المقاولة بشكل كبير وذلك عن طر
مساطر المعالجة ثم التصفية القضائية إن إقتضى الحال ذلك و قد فرق المشرع بين كتلة الدائنين و ميز بين 

                                                 
عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام  صعوبة المقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل 1 

  0صفحة  0200-0202كلية العلوم القاونية و اإلقتصادية مكناس السنة الجامعية  
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الدائنين السابقين لفتح المسطرة و الدائنين اللاحقين لفتح مسطرة المعالجة و أعطى الإمتياز لفئة على 
 2. أخرى و هو ماجعل الدائنين يفقدون قوتهم

كل هذا يعطي الأهمية لموضوع الحماية المنوطة بالدائنين و الأليات الموجودة في نظام صعوبات المقاولة 
التي تحمي الدائنين  من إستيفاء دينهم كون مؤسسة الدائن تعتبر من أهم الحلقات الموجودة في النظام 

 الاقتصادي الوطني,وحلقة توازن .
لم يأتي مجحفا بالشكل ال كبير بل أوجد لنا بعد الأليات المهمة لحماية  و لهذا فإن نظام صعوبات المقاولة

الدائنين  كمسطرة التصريح بالديون و مسطرة أيضا تحقيقها بالنسبة لدائنين قبل فتح مسطرة المعالجة ,أما 
يل فهم مشمولون بإمتياز فإست حقاق بالنسبة للدائنين بعد فتح المسطرة الذين يساعدون المقاولة في التمو

 الديون
هذا ما يجعلنا نطرح إشكاليات من خلال ما سبق هل حقا هاته الأليات السالفة الذكر حققت الحماية 
ال كفيلة بإستحقاق الدائنين لديونهم ؟ وما مدى فعالية هاته الأليات في ظل نظام يفظل بشكل صريح 

ية المقاولة على إستيفاء الدائنين لديونهم ؟  إستمرار
ن الإشكاليات و مما سبق ذكره قررنا تناول الموضوع و معالجته من خلال الألية لذلك إنطلاقا م

ية المتعلقة بمسطرة التصريح و مسطرة التحقيق و الألية الموضوعية المتعلقة بحق الإمتياز الذي  المسطر
 ذكرناه سابقا محاولين إظهار تجليات الحماية و قصورها.

المطلب الأول الألية المسطرة , في الفقرة الأولى مسطرة  و سنقسم موضوعنا إلى مطلبين نتناول في
التصريح كمرحلة أولية و في الفقرة التانية مسطرة التحقيق , أما في المطلب التاني سنتناول الألية 
الموضوعية و سنتطرق في الفقرة الأولى مجال تطبيق هذا الحق و شروطه محاولين تبيان الحماية الموجودة و 

 تانية محدودية حق الأسبقية و دراسة فعاليته من عدمه .في الفقرة ال
 

ية )التصريح بالديون و تحقيقها ( الآلية :المطلب الأول   المسطر
 

من الحماية التي تخولها له القواعد العامة  المعالجةدينه قبل فتح مسطرة  أنش الذيفي مقابل حرمان الدائن 
يلزم الدائن على الإنخراط في المساطر الجماعية إلى جانب سائر  3لحقوقه تجاه المدين بمعنى المقاولة  ضمانا

ولة المدينة و المفتوحة في وجهها االدائنين للحصول على دينه و حماية حقوقه التي تكون على عاتق المق

                                                 
   20-22-0202تاريخ اإلطالع  حماية الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعية2

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904اإللكتروني   الموقع 

لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  محمد بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقودالمستمرة في ظل التسوية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة3 

 02,صفحة  0222 -0222جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية ’القانون الخاص 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904الموقع


 

 

 

8 

يق مسطرة التصريح بالدين و أيضا مسطرة تحقيق الدين ذمسطرة صعوبة المقاولة ,و , فمن  4لك عن طر
يعات ودلك بعد تحقيقه و من جهة يصرح الدا ئن بدينه لدى السنديك ليضمن نفسه في مرحلة التوز

جهة أخرى ل كي تعرف المقاولة خصومها وتساعد السنديك على القيام بالموازنة المالية و الإقتصادية و 
 الإجتماعية بشكل دقيق 

ية المتعلق الآليةيتمحور حول  الذيلدلك قررنا أن نقسم هدا المطلب  ة بمسطرة التصحيح و المسطر
براز الحماية التي  ية عبر فقرتين نتناول في الفقرة  الآليةهاته  تكتنفمسطرة التحقيق محاولين إ المسطر

 مسطرة التحقيق. الثانيةالأول مسطرة التصحيح و في الفقرة 
 

 يحرالفقرة الأولى. مسطرة التص
 

ين يعود دينهم ذه يوجه كل من الدائنين المن مدونة التجارة على ان 181نصت الفقرة الأولى من المادة 
 . 5المأجورين , تصريحهم بديونهم لدى السنديك  باستثناءإلى ماقبل صدور حكم فتح المسطرة 

فإن الدائنين حفاظا على حقوقهم و ضمان مكان لهم في  181و كما هو منصوص عليه في المادة 
يعات كان دينا عاديا أو دينا  سواءيتم التصريح بالديون يجب عليهم المشاركة في التصريح بدينهم ,و  6التوز

, و يتم 7دين المأجورين الدين لايدخلون في نطاق مسطرة التصريح  باستثناءمثقلا بضمان أو إمتياز 
من مدونة  188التصريح طبقا لشروط معينة و دقيقة من مضمون و مشتملات نصت عليها المادة 

على مبلغ الدين المستحق في تاريخ صدور الحكم القاصي بفتح  المذكورالتجارة  ,بحيث يضم التصريح 
ية القضائية بالإضافة إلى تحديد نوع الضمان   أوالمسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسو

قد يكون مقرونا به بالإضافة إلى دلك يشمل التصريح العنصر التي من  الذييشمل الدين  الذيالإمتياز 
دلك تقييما للدين إدا لم يحدد مبلغه  تعذردين و مبلغه إدا لم يكن ناجما عن سند و إن شأنها أن تثبت ال

 8بعد.
كل هده المشتملات و المضمون من ناحية تعتبر حماية مهمة رغم تعقيدها كونها تعطي للدين قوة وجود  

ية جيدة لأصولها.او أيضا من ناحية أخرى تعطي للمق  ولة رِؤ
إشكاليات  الآجالحددة لتصريح مختلفة من فئة لأخرى , وتطرح مسألة و قد حدد المشرع أجال م 

ية القضائية رغم  كبيرة من ناحية إجحافها في حق الدائن , كون الدائن لايعلم بحكم فتح مسطرة التسو

                                                 
 مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 3محمد لفروجي ,وضعية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العدد, 020صفحة 4
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تم  الذيالإجاري  الإثمانأصحاب الضمانات و عقد  باستثناءالعملي يظهر دلك  الواقعنشرها كون 
 9.الآخرينإشعارهم في موطنهم بحكم فتح المسطرة على عكس الدائنين  نشرهما بحيث يتم

من يوم حكم  تبتدئقد حدد الأجل بالنسبة للقاطنين في المغرب بشهرين  187فطبقا لما ورد في المادة 
ية القضائية و بالنسبة للقاطنين خارج المغرب فقد حدد في أربعة أشهر من يوم حكم  فتح مسطرة التسو

ية المنصوص عليهم في المادة  أيضاة فتح المسطر  371و خمسة عشر يوما بالنسبة لأصحاب العقود التجار
.10 

بالنسبة للدائنين مجحفة كون عدم الإشعار دائما يسبب عدم العلم بالحكم و يضيع حق الدائن  لالآجاهده 
ار فئة و ترك فئة و عدم إشع ,في التصريح لدلك كان على المشرع تفعيل خاصية الأشعار في هده المسطرة

جل المحدد يؤدي لأأخرى , ل كن من الحسنات التي يمكن تسجيلها هو انه رغم الجزاء بعدم التقديم في أ
يعاتإلى إسقاط الحق في التصريح وعدم الدخول في منطقة  , إلا انه أعطى الحق للدائن في رفع  التوز

,وهو ما نصت عليه المادة 11دتهأن عدم التصريح كان خارجا عن إرا أتبتهدا السقوط ودلك إدا 
 من مدونة التجارة . 110

, و الخلاصة أنه في 12ول كن العمل القضائي في عدة قرارات يرفض الطلبات المتعلقة برفع هدا السقوط
ية الآليةالسطح يتبين أن هاته  تحمي الدائنين و ل كن في الواقع فهي تحمي المقاولة المدينة و الواقعة  المطر

 في صعوبات .
يق فقط بع يجب عليه بعد التصريح أن تتم  بحيثد التصريح بالدين فإن الدائن يكون قد قطع نصف الطر

يعات.  عملية التحقق من الدين ل كي يضمن الدائن نفسه رسميا ضمن نطاق التوز
 و هي مسطرة تحقيق الدين . الثانيةالمرحلة  الثانيةولدلك سنتناول في الفقرة 

 
 

 حقيق الدين . مسطرة ت الثانيةالفقرة 
 
 

لايكفي أن يصرح الدائن الناشئ دينه قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة إلى السنديك بهدا الدين وفقا 
يعات التي تجري على الدائنين بل لابد في دلك أن  لل كيفيات المشار إليها أنفا ل كي يتم قبوله في التوز

 مقبولةإدا كانت الديون المصرح بها  يخضع كل دين مصرح به إلى السنديك لمسطرة التحقيق لتحديد ما
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ير الإعفاء من ذإ اإل 13في المساطر الجماعية المفتوحة وهل هي مقبولة ومشتملة لجميع الشروط . ا تم تقر
من مدونة التجارة , بحيث في حالة  119التحقيق لأسباب حددها المشرع في حالات محددة في المادة 

بالكامل  ستهل كتهبيع الأصول إ منتجولديون العادية إدا تبين أن التحقيق في ا لأيتمالتفويت أو التصفية 
يف القضائية  و الديون   بإمتياز . المثقلةالمصار

وتهدف هاته المسطرة من التحقق بشكل دقيق من صحة الدين بحيث هاته الخاصية لها اهمية كبيرة كما 
ديونهم قبل  الناشئةرقبتها على الدائنين  المقاولة و خصومها الموجودة في بذمةسابقا فهو إقرار مهم  ذكرنا

 فتح المسطرة , 
 اقتراحاتمن  انطلاقاويتحمل القاضي المنتدب مهمة قبول أو رفض الدين في مرحلة التحقيق ودلك 

يقوم السنديك بتحقيق الدين المصرح بها إليه  111السنديك ودلك طبقا للمادة  من مدونة التجارة و
دين يعينون من طرف الدائنين وهده ميزة مهمة بالنسبة للدائنين حفاظا على ودلك بمساعدة المراقبين ال

يتم أيضا إستدعاء رئيس المقاولة المفتوحة ضدها  حقوقهم و ديونهم الموجودة على عاتق المقاولة , و
على أنه يقوم السنديك بتحقيق الديون  صتنصمن مدونة التجارة التي  110المادة  مراعاةالمسطرة مع 

 .14راقبة القاضي المنتدب تحت م
لك بواسطة وذبالإضافة أنه إدا كان هناك دين موضوع نزاع يقوم السنديك بإخبار الدائن المعني بالأمر 

رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل و يجب على السنديك أن يبين في هده الرسالة سبب النزاع في 
تقييده في قائمة الديون المقبولة كما تتم  اقتراح تم الذيمبلغ الدين الحال الدين المصرح به و إن إقتضى 

حول الموضوع داخل أجل  ملاحظاتهإلى تقديم شروحاته و  المذكوربموجب نفس الرسالة دعوة الدائن 
قتراح السنديك بعد فوات بإتلاتين يوما من تاريخ توصله تحت طائلة عدم القبول أية منازعة لاحقة 

 15الأجل .
يعات و معرفة كل كبيرة و وهده نقطة جد إيجابية  بالنسبة للدائنين لحماية حقه الدخول في نطاق التوز

 صغيرة عن مراحل التحقيق.
بتداءا من صدور الحكم القاضي بفتح  وفي نفس المضمار , يقوم السنديك داخل أجل أقصاه ستة أشهر إ

بداء ملاحظاته وبالموازاة مع إستل ام التصريحات بالديون التي المسطرة بعد إستدعاء رئيس المقاولة إلى إ
و مابعدها من مدونة التجارة , بإعداد قائمة بالديون المصرح  181يقدمها له الدائنون الملزمون طبقا للمادة 

بها و تسليم هده القائمة إلى القاضي المنتدب بعد تدييلها   بإقتراحاته المتعلقة بقبول هده الديون أو رفضها 
 16من مدونة التجارة . 111المادة  صتنصو الإحالة على المحكمة كما 
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وبعد تلقي القاضي المنتدب قائمة الديون المصرح بها من السنديك عل إقتراحات هدا الأخير المصحوبة 
ية و إما أن المنازعة لاتدخل في إختصاصه  بهده القائمة قبول الدين أو رفضه او يعاين وجود دعوى جار

. 
ية التي فتحت هاته المسطرة أن تعمل طبقا  على كتابة يتعينوبعدما يرفض الدين  الضبط بالمحكمة التجار

من مدونة التجارة على إستدعاء رئيس المقاولة و صاحب الدين برسالة مع إشعار بالتوصل ,  111للمادة 
 و هدا ما يؤكد دائما إشراك الدائن في كل صغيرة و كبيرة و متعلقة بحقه.

يق مقرر للقاضي  الذيرة المقبول في المسط للدينأما بالنسبة  فتبلغ من طرف  المنتدبيكون عن طر
كاتب الضبط إلى الدائنين بواسطة رسالة عادية , وتدرج بعد دلك قائمة الديون المحققة و المقبولة في 
ية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة أو مسطرة التصفية  قائمة خاصة تودع بكتابة الضبط  بالمحكمة التجار

 17تم بعد دلك نشر القائمة في الجريدة الرسمية من طرف كتابة الضبط .القضائية و ي
تم رفض دينه إمكانية التعرض على مقرر  الذيو أعطى للدائن  ذكرناو قد دهب المشرع أكتر من ما 

في عاتق المقاولة المفتوحة في وجهها  الثابتالقاضي المنتدب المتعلق بتحقيق الديون دفاعا عن الدين 
 المسطرة .

 
ية التي رغم عيوبها و عدم حمايتها بشكل كبير الدائنين إلا  بالآليةا مايتعلق ذه مسطرة  أنالمسطر

في كل مراحل هاته المساطر  مبإشراكهالتصريح و التحقيق أعطت شيئا ما للدائنين ميزة و حماية 
 المتعلقة بالتصريح و التحقيق .

 
ية  ية الأهمية تتعلق بحق الأسبقية المنصوص عليها في ألية موضوعية في غاوهي كما أن هناك ألية مسطر

 من مدونة التجارة وهو ماسنتناولها بالتحليل في المطلب التاني . 373المادة 
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 الألية الموضوعية )حق الأسبقية(: المطلب التاني 
  

صدور حكم فتح من مدونة التجارة على أنه يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد  373تنص المادة 
ية القضائية  بالأسبقية على كل ديون الأخرى سواءا كانت مقرونة أم لا بإمتياز أو ضمانات.  18التسو

 كذلكه الأهمية ليس من حيت ما تمنحه للمخاطبين بأحكامها من إمتيازات فقط بل ذوتكمن أهمية ه
 امتيازة حيث يمكن أن نطلق عليه , لما تشكله من إعادة ترتيب للإمتيازات في المنظومة القانونية المغربي

من مدونة التجارة وتعكس هاته المادة  373يتربع على قمة هرم الإمتيازات طبقا للمادة  الامتيازات
 19تفرد و تفوق مفاهيم و مضامين قانون الأعمال 

دتار لدلك بحيث أن الدائنين يقفون مع المقاولة بعد فتح المسطرة و يمولونها و يعطونها جرعة لتفادي الإن
يق  كان من الضروري حمايتهم و شملهم بهاته الألية المهمة لدلك للإلمام بهدا الحق سنتناوله عن طر

هشاشة  الثانيةفقرتين نتناول في الفقرة الأولى مجال تطبيق حق الأسبقية و شروطه و في الفقرة 
 ومحدودية حق الأسبقية .

 
 ه الفقرة الأولى .مجال تطبيق حق الأسبقية وشروط

 
 . مجال تطبيق حق الأسبقية-أ

 
تستغرق خلافا للحقيقة و  أنهاظن يصياغة عامة قد تجعل البعض  373لقد إستعمل المشرع في المادة 

ية  الواقع و القانون كل الأوضاع والمراحل التي تمر بها المقاولة بعد صدور الحكم بفتح المسطرة التسو
تعلقت بالمرحلة المؤقتة أو بمرحلة  سواءلمسطرة المطبقة عليها القضائية أو التصحيح القضائي ومهما كانت ا

 20التفويت الكلي للمقاولة أو التصفية القضائية  أوحصر مخطط الإستمراراية 
و لعدم بيان مجال أو حالات التطبيق فإن المشرع تدارك الموقف  373غير أنه بالرغم من عمومية المادة 

ية القضائية و التصفية القضائية ووضع مادة خاصة بالتصفية القضائية  ودلك حتى يقع التمييز بين التسو
 373المادة  أنمسطرة كل منهما و الغاية التي تروم كل واحد منهما تحقيقها , وحتى لا يظن  لاختلاف
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ية القضائية دون التصفية القضائية ودلك في المادة  من مدونة  180من مدونة التجارة تطبق على التسو
 .21ي فرقت و أعطت حق الأسبقية في مرحلة التصفية القضائية أيضا التجارة الت

وهو ما يجعلنا نقول أن حق الأسبقية هي ألية نوعا ما تحمي وتعطي إمتياز للفئة التي ساعدت المقاولة في 
 فترتها الحرجة و ساعدتها على النهوض.

يعتبر الدكتور أحمد شكري السباعي أن مجال تطبيق حق الأسبقية المن  373صوص عليه في المادة و
و لايتجاوز حدود هده أي  الانتقاليةيقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو 

ية المقاولة و لا التفويت و لا حتى التصفية القضائية ما لم تادن  لايشمل مرحلة حصر مخطط إستمرار
 180.22دة تطبيقا للمادة المحكمة خلال هده المسطرة بمتابعة النشاط لمدة محد

إن حق الأسبقية في العمق يعطي حق الأسبقية ليس كحماية للدائنين بل كحماية للمقاولة و مساعدتها 
يلات الدائنين المشمولين بحق الأسبقية . يق تمو ية عن طر  في النهوض و الإستمرار

لجميع الدائنين  الامتيازطي حق سالفا لدلك فهو لا يحمي و يعذكرنا  فحق الأسبقية له نطاق زمني محدد كما
بحق الأسبقية لابد من شروط  الاعتدادالدين نشأ دينهم بعد فتح المسطرة بل العكس , ول كي يتم 

 محددة لدلك .
 

 شروط حق الأسبقية . -ب
 

ية أو الأسبقية  يتعين أن يتوفر في هدا  373في المادة  المذكورةل كي يتمتع هؤلاء الدائنين بحق الأولو
  الآتيةلشروط الدين ا

ية القضائية -  أن يكون الدين نشأ بعد الحكم بفتح مسطرة التسو
 المقاولة بمناسبة مواصلة نشاطها. ذمةترتب في  الدينأن يكون -

 أن يكون الدين قد نشأ بصفة قانونية 
رين إن أهمية هدا الإمتياز من حيت ما يتمتع به أصحابه و ما يشكله من خطورة على حقوق الدائنين الأخ

كان وراء إقرار قواعد و شروط يجب إحترامها , شروط تدور بين أن يكون الدين الممنوح للمقاولة 
يا لمواصلة النشاط وقبل دلك كما  المتوقفة عن الدفع و المفتوح ضدها المسطرة القضائية للمعالجة ضرور

قد نشأ بصورة قانونية  يكون قد نشأ بعد صدور حكم فتح المسطرة القضائية و أن يكون أنسابقا  ذكرنا
.23 
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كل هذا يؤكد أن حماية الدائنين جاءت في السطح فقط أما الهدف الرئيسي في هذه الألية هو إنقاذ 
 المقاولة و إستمراريتها 

هدا بالنسبة لمجال تطبيق حق الإمتياز و شروطه , بحيث تبين بالواضح مدى محدودية حق الأسبقية و 
في الفقرة  ماسنتناولهالمهمة بالنسبة لفئة من الدائنين وهدا  الآليةهاته هشاشته رغم  الأهمية القصوى ل

 التانية 
 

 الفقرة التانية.هشاشة ومحدودية حق الأسبقية 
 

رغم أن حق الأسبقية يعتبر إمتياز الإمتيازات إلى أنه هناك فئة أخرى رغم أنه نشأ دينها قبل فتح 
ية القضائية إلا أنه تسبق على أ صحاب حقوق الأسبقية وهدا مايؤكد على هشاشة هدا الحق مسطرة التسو

 24له حق الحبس . الذي, ويتعلق الأمر بالدائن المرتهن و الدائن 
الرهن الحيازي و الحبس يبين صمود بعض المؤسسات المدنية في وجه نظام صعوبة  استثناءبحيث أن 

 المقاولة 
قية المعترف به للدائن اللاحق لايعدو كونه إن صمود الدائن صاحب الرهن الحيازي في وجه حق الأسب

ية  تكتيك دبره القانون خدمة للأهداف الأساسية لقانون صعوبات المقاولة و على رأسها ضمان إستمرار
ية   .25نشاط المقاولة المتوقفة عن أداء ديونها المفتوحة في وجهها المسطرة القضائية للتسو

 
 بالنسبة لصاحب الرهن الحيازي  -أ

 
من مدونة التجارة في الفقرة التانية فقد تم تكليف القاضي المنتدب بإعطاء  137وع إلى المادة فبالرج
للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم لفك الرهن الحيازي إدا كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة ,  الإذن

ا كان إذلاتقرر إلا  حقالأإن الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الأسبقية للدائن 
 لك أن صاحب الرهنذفك المال موضوع الرهن الحيازي تستلزمه متابعة نشاط المقاولة ومؤدى 

يا لضمان إستمرار نشاط  الحيازي لا يمكنه الحصول على دينه إدا كان المال موضوع الرهن ليس ضرور
 المقاولة  .
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دا عن تزاحم و منافسة بقية الدائنين بما لدلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعي
يطة  لك القاضي المنتدب ولن يأمر هدا الأخير بدلك إلى ذن بذن يأأفيهم الدائنين اللاحقين ل كن شر

 26ا كان فك الرهن تبرره ضرورة متابعة نشاط المقاولة ذإ
 

 صاحب الدين المضمون بحق الحبس -ب
 

ماية المقررة لصاحب الدين المضمون بالرهن يحضى صاحب الدين الضمون بحق الحبس بنفس الح
يستيفاء دينه  على الدائن اللاحق و على باقي  بالأسبقيةالحيازي و بدلك فهو يملك حق الأفضلية في إ

ئ المحبوس لديه أو بيعه مالم يتم يالدائنين الأخرين مهما كانت درجة دينهم مادام أنه بإمكانه إستعادة الش
 دينه .الوفاء الفوري و الكامل ل

لك فإن كلا من الرهن الحيازي وحق الحبس لا يمكن إعتبارهما إستثناء على حق الأسبقية ذوب
ية نشاط المقاولة و هو ما يجعلنا نعتقد أن  المعترف به للدائنين اللاحقين إلا إدا كانا يعرقلان إستمرار

 27التقابل بين طبقات الدائنين يحدد معالمه وحدوده مصلحة المقاولة.
هدا ما يدفعنا بالقول بمحدودية هدا الحق و عدم مطلقيته في الإستفادة كما رأينا سابقا لا من ناحية لك ذل

مجال التطبيق و لا من ناحية تداخل و أسبقية الرهن الحيازي و الحبس عليه من ناحية الإمتياز , وهدا 
بالمقارنة بالحماية المشمولة للمقاولة  مايدفعنا بالقول كما دكرنا سابقا أن الحماية المشمولة لدائنين جد قليلة

المتوقفة عن الدفع و المفتوحة في وجهها مسطرة المعالجة ودلك لأن نظام صعوبة المقاولة على عكس 
 لاس جاء لحماية المقاولة و النظام الإقتصادي الوطني أكثر منه حماية الدائنين .فنظام الإ

 
  الخاتمة

ية و الألية و في خلاصة الأمر يتبين جليا من خل ال الأليات التي تناولناها في الموضوع , الألية المسطر
الموضوعية , و ذلك من خلال مسطرة التصحيح و التحقيق بالإضافة إلى حق الأسبقية , من كل ذلك 
بدى لنا جليا أن حماية الدائنين جاءت فيها نوعا من القصور بل قصور كبير إن صح التعبير بحيث أن 

 قاولة جاء لحماية المقاولة على كتف مؤسسة الدائنين .نظام صعوبة الم
هذا مايجعلنا نتساءل هل فعلا حماية المقاولة على الدائنين سيحافظ على تماسك النظام الاقتصادي 

 الوطني ؟

                                                 
 000مجلة القصر مرجع سابق صفحة  26 

 عبد الرحيم شميعة مرجع سابق صفحة  27022
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 المراجع 

 
 ال كتب 

 8093-80091عبد الرحيم شميعة , إجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة , طبعة 
, مطبعة النجاح 1ية الدائنين في مساطر صعبات المقاولة دراسة قانونية معمعقة العددمحمد لفروجي ,وضع

 الجديدة الدار البيضاء
أحمد شكري السباعي, الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها 

 .مطبعة المعارف الجديدة  8007الطبعة التانية يونيو 
 الرسائل

 
ية القضائية للمقاولة بالمغر , رسالة لنيل محمد  بن البيحوني ,وضعية الدائنين و العقودالمستمرة في ظل التسو

 -8001جامعة محمد الخامس أكدال السنة الجامعية ’دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص 
 المجلات 

 8001شتنبر  1 مجلة القصر العدد أمينة نعمي 
  مواقع إل كترونية

  http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904   
 08-01-8091حماية الدائنين و شركاء المقاولة في نظام المساطر الجامعية تاريخ الإطلاع 

 العروض 
مقاولة , من إعداد يوسف المجيدري عبد العلي عرض تحت عنوان ,وضعية الدائنين في نظام  صعوبة ال-

-8090كيان و أخرون جامعة المولى إسماعيل كلية العلوم القاونية و الإقتصادية مكناس السنة الجامعية  
 صفحة 8099

 
 
 
 
 
 

http://www.droitetentreprise.org/web/?p=3904الموقع
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ية في اطار مساطر صعوبات المقاولة  دور القضاء في حصر مخطط الاستمرار
 

 مصطفى الفوركي
 دكتور في الحقوق

 
 :تقديم 

ية القضائية    ية لفائدة مقاولة أو تاجر تمتع مسبقا بميزة التسو ية لمخطط الاستمرار إن حصر المحكمة التجار

، وللمحكمة التي تنظر 28يعد مصب كل الإجراءات المتخذة منذ افتتاح المسطرة والغاية التي ترمي إليها

ير السنديك المتضمن لاقتراح هذا الأخير كامل السلطة التقد ية وأوسعها أثناء إعمال هذا في تقر ير

ية نشاط المقاولة،  الاختيار ولا تتقيد إلا بالأهداف النبيلة التي رسمها المشرع والتي تتمثل في استمرار

 والحفاظ على مناصب الشغل وكذا تصفية الخصوم.

ية، يمكن القول بأنه إنما أتى على غرار اتفاق الصلح الذي كان معمولا به في ظل  ومخطط الاستمرار

يقة ميكانيكية بالنظر إلى الآجال الجديدة  نظام الإفلاس الملغى والذي كانت المحكمة تصادق عليه بطر

 المقترحة على الدائنين دون الاهتمام بإمكانيات المقاولة في احترام هذه الآجال.

ية للمقاولة أن تكون هذه الأخيرة قابلة فعلا للتقوي م والتعديل، ويشترط للتصريح بحصر مخطط الاستمرار

 والا فينطق بالتصفية القضائية في مواجهتها.

في الملف  91/01/8008الصادر بتاريخ: 93/8008ولقد جاء من بين حيثيات الحكم عدد:

ية بمراكش "....وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد وجود إمكانيات  1/8000عدد: عن المحكمة التجار

ية وضعية المقاولة وسداد الخصو م ولم يتقدم أي متر شح لتفويتها ولا يبدو أن أي حل من جدية لتسو

ية ممكنا مما يتعين معه التصريح بالتصفية القضائية للمقاولة...."  حلول التسو
                                                 
  ـ ادريس بن شقرون ـ القاضي وصعوبات المقاولة ـ مجلة القصر عدد 2 يناير 0223 . ص 2802
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يعد أقوى اختبار  ويبدو أن تدخل المحكمة في هذا النطاق يضعها كسلطة قضائية في محك التجربة و

شيء الذي لن يتأتى دون كفاءة قضاة غرفة المشورة لمدى نجا عتها في تحديد مصير المقاولات وهو ال

وإطلاعهم الواسع على ميادين أخرى من قبيل المحاسبة وتدبير المقاولات خاصة إذا ما أدركنا أن في 

 مثل هذه القضايا يكون حجم الصلاحيات الممنوحة للقضاء اقتصادية أكثر منها قانونية.

ية المقاولة يعد انسب وأنجع الحلول لا سيما  علاوة على ما فصل سلفا، وتأسيسا عليه، فان مخطط استمرار

في نظر الدائنين ورؤساء المقاولات ذلك أن استمرار المقاولة في مزاولة نشاطها تحت إدارة صاحبها يعد 

بالنسبة لهذا الأخير إنجاز يبعث على الارتياح، غير أن المحكمة لا تقوم بالمصادقة على هذا المخطط إلا بناء 

 معايير موضوعية لا ذاتية وتتمتع لتلك الغاية بسلطة واسعة في إعمال الاختيار بين الحلول المقترحة .على 

 ومن هذا المنطلق نجد ان مجموعة من الاسئلة التي تطرح نفسها هي 

ية ؟  -  ماهي الاسس القانونية لمخطط الاستمرار

 ماهو دور القضاء في حصر مخطط الاستمراية ؟ -
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 لمعتمدالتصميم ا

 
 

ية  المبحث الاول :  الاسس القانونية لمخطط الاستمرار

ية  المطلب الاول : الشروط الحالية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرار

 الفقرة الاولى: التوقف عن الدفع

 الفقرة الثانية : وجود المقاولة في وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه

يةالمطلب الثاني : الشروط المستقبلية   لدخول المقاولة في مخطط الاستمرار

ية وضعية المقاولة  الفقرة الاولى : وجود امكانية جدية لتسو

ية  الفقرة الثانية : تصفية الخصوم في إطار مخطط الاستمرار

ية  المبحث الثاـني : دور القضاء في مخطط الاستم رار

 المطلب الأول : ف رض تغييرات على هيكلة المقاـولة

 ولى : تغييــــر أجهزة التسييـــرالفقرة  الأ

يــن الرأسماـل  الفقرة الثانية : إعادة تكو

 المطلب الثاني : تدخ ل القضاـء للحد من ص لاحيات المقاـولة المتعث رة

 الفقرة  الأولى : توقي ف أو ضم أو ت فويت بعض قطاعات النشاط

 لالفقرة  الثانية : المنع المؤقت من تـــفويت بعض الأموا
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ية  المبحث الاول :  الاسس القانونية لمخطط الاستمرار

 
من مدونة التجارة على انه " تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها  310تنص المادة 

ير السنديك وبعد الاستماع لأقوال رئيس المقاولة والمراقبين  أو تصفيتها القضائية و ذلك بناء على تقر

 بي العمال "ومندو 

ويتجلى من استقراء هذه المادة أنها تحوي جملة من الإجراءات الواجب اتباعها، فتنطلق المحكمة أولا 

 من تقرير السنديك ثم تستمع بعد ذلك لأقوال الأطراف

:ضرورة انطلاق المحكمة من تقرير السنديك 

ية المقترح من طر ف السنديك في إطار إعداده بالرغم من أن المحكمة غير ملزمة بتبني مخطط التسو

ير الذي يعده هذا الأخير لتكون قناعتها ل كون  للحل ال كفيل بإنقاذ المقاولة، فإنها تنطلق من التقر

ير السنديك يتضمن إلزاما موازنة مالية واقتصادية واجتماعية ينجزها بصفته تقني ملم بشؤون  تقر

 ولات.المحاسبة وتحليل القوائم التركيبية وتدبير شؤون المقا

على أن المحكمة  19نص في مادته  9183وتجدر الإشارة في هذا الصدد بان القانون الفرنسي لسنة

ير المتصرف القضائي وبعد الاستماع لأقواله أو  تصدر الحكم القاضي باختيار الحل بناء على تقر

 استدعائه بصفة قانونية.

الاغيار الذين قدموا عروضا إلى ويجب على المحكمة إصدار حكمها في أسرع وقت ممكن حتى يظل 

السنديك تهدف إلى الحفاظ على نشاط المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة، مقيدين بهذه العروض 

من مدونة التجارة والتي تنص على انه:" لايمكن  38829وفق ال كيفية المنصوص عليها في المادة 

                                                 
  .  0cacmarrkech. Ma/ expose ـ محمد انفلوس ـ حصر مخطط االستمرارية للمقاولة الخاضعة لمساطر المعالجة  ـ مقال منشور بموقع 



 

 

 

21 

ير الس يداع تقر يقيد العرض صاحبه إلى حين تغيير العرض المذكور ولا سحبه بعد تاريخ إ نديك، و

يطة أن يصدر هذا الحكم خلال الشهر الذي يلي  صدور حكم المحكمة القاضي بحصر المخطط، شر

يداع التقرير. ولا يبقى صاحب العرض مقيدا بعرضه، ولا سيما في حالة الاستئناف، إلا إذا وافق  إ

 على ذلك "

 الاستماع للأطراف المتداخلة:

من مدونة التجارة بكل من  310سبقت الإشارة إلى ذلك في مقتضيات المادة يتعلق الأمر كما 

 من مدونة التجارة، ومندوبي العمال، 113رئيس المقاولة ومراقبي الدائنين المعينين وفق المادة 

من مدونة التجارة حدد المعايير المتبعة من طرف المحكمة وهي تبت  317غير أن المشرع في المادة 

مسطرة في استماعها لرئيس المقاولة أو استدعائه قانونيا للمثول أمام غرفة المشورة ولم يشر بشان فتح ال

إلى الخيار الثاني بخصوص اقتراح الحل إذ نص على الاستماع للأطراف فقط ، دون الاكتفاء عند 

 الاقتضاء باستدعائهم بصفة قانونية.

بعد استدعاء الأطراف المعنية بصفة قانونية  غير أن العمل القضائي دأب على البت في مصير المقاولة

ير السنديك دون أن  وان لم يحضروا وتحكم بالتالي بناء على أقوال من حضر وعلى ماهو وارد في تقر

 1تلتزم باقتراح هذا الأخير.

 

ية   المطلب الاول : الشروط الحالية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرار

د في عدم قيام المقاولة بدفع ما يستحق عليها من ديون، عن وجود هذه تعبر الصعوبات التي تتجس        

الإخلال  30المقاولة في مرحلة وسط بين تعرضها للصعوبات المتمثلة في وجود وقائع من شأنها

                                                 
 3 ـ  محمد انفلوس – مرجع سابق . 
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ية استغلالها و بين تعرضها لصعوبات تتمثل في اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه، و  باستمرار

لتي تتمثل في عدم دفع الديون المستحقة تعتبر من جهة نتاجا لتفاقم الوضع بالنسبة بذلك فالصعوبات ا

للمقاولة التي لم تخضع بحسب الأحوال إما للوقاية الداخلية أو الوقاية الخارجية من الصعوبات المتمثلة 

ية الاستغلال، كما أنها تمهد من جهة أخرى الط يق في وجود وقائع من شأنها الإخلال باستمرار ر

لوصول المقاولة المعنية بالأمر إلى وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه إذا لم يتم إخضاعها لمسطرة معالجة 

 .الصعوبات

و على خلاف ما كان عليه الأمر في العقود الأولى من القرن العشرين، لم يعد المدين المتوقف عن دفع 

جماعية إلا بعد أن يصدر ضده حكم يقضي ديونه يخضع في الوقت الراهن لأي أثر من آثار المساطر ال

ية الإفلاس الفعلي أو الواقعي   La Faillitteبفتح هذه المساطر في مواجهته و بعبارة أخرى فنظر

virtuelle  التي ظل جانب من الفقه و القضاء في فرنسا ينادي بها و يطبقها خلال النصف الأول من

آن بعد أن أصبح من الضروري، ل كي يتم إخضاع المدين القرن المذكور لم يبق لها أي مجال للتطبيق ال

المتوقف عن الدفع لنظام الإجراءات الجماعية، أن يكون هناك حكم قضائي صادر ضده بهذا 

ية الإفلاس الفعلي تستند إلى مجرد التوقف عن الدفع باعتباره حالة تتعلق  الخصوص، فقد كانت نظر

كم يقضي على المدين بالإفلاس، بالمطالبة بإخضاع هذا المدين بالواقع، مما يسمح للدائن و لو في غياب ح

لآثار الإفلاس، وذلك كلما كان هناك توقف عن الدفع يمكن معاينته بالطرق و ال كيفيات التي تتم بها 

 .معاينة كل المسالك التي ترتبط بالواقع، أي بالمسائل التي تستند إلى وقائع مادية وليس إلى وقائع قانونية
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  الاولى : التوقف عن الدفع الفقرة

 31لقد وضع المشرع المغربي قواعد خاصة بشأن كيفيات طلب فتح مسطرة معالجة صعوبات     

ية المختصة فخلافا لما كان  المقاولة و حدد الأشخاص الذين يحق لهم تقديم هذا الطلب إلى المحكمة التجار

لملغى، وسع المشرع هذا بموجب مدونة ا 9191عليه الأمر في ظل القانون التجاري المغربي لسنة 

  .دائرة هؤلاء الأشخاص 9111التجارة لسنة 

و هكذا فعلاوة على رئيس المقاولة الذي يكون ملزما بالتصريح بتوقفه عن أداء ديونه، و الدائنين الذين 

ية المختصة يعتبرون من أوائل ذوي المصالح المرتبطة بالمقاولة المتوقفة عن الدفع، يمكن للمحكمة التجار 

محليا أن تفتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة و ذلك إما من تلقاء نفسها و إما بناء على طلب النيابة 

يقة بث المحكمة في الطلب الرامي إلى فتح  العامة.و إذا كانت هناك مصلحتان تتعارضان بخصوص طر

في هذا الطلب مباشرة بعد توصل  مساطر معالجة صعوبات المقاولة، فالمصلحة العامة تقتضي أن يتم البث

ية المختصة به و ذلك حتى لا تتدهور الوضعية المالية و الاقتصادية للمقاولة بفعل مرور  المحكمة التجار

الوقت و تضيع بالتالي الفرصة في تسويتها، و بالمقابل تفرض المصلحة الخاصة للمقاولة المدعى عليها أن لا 

ة في مواجهتها من دون الاستماع إلى رئيسها و معرفة أوضاعها و يتم التسرع في فتح مسطرة المعالج

 1.أسباب توقفها عن الدفع

ية المرفوع إليها الطلب الرامي إلى فتح مسطرة  و مما ينبغي التأكيد عليه قبل كل شيء أن المحكمة التجار

ية القضائية  ment Redresseمعالجة صعوبات المقاولة لا تكون ملزمة بضرورة الحكم بالتسو

Judiciaire  ية إلى تصفية قضائية كلما تبين لها ذلك، بل يل هذه التسو في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تحو

يجوز للمحكمة و يتعين عليها أن تحكم مباشرة بالتصفية القضائية إذا كانت وضعية المقاولة المدعى عليها 

                                                 
2ـ كريم آيت بال ـ استمرارية المقاولة في اطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي ـ مطبعة دار السالم ـ الرباط - ط االولى 0220  ص 02 

 ـ .
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مدونة التجارة التي تنص في فقرتها  من 318مختلة بشكل لا رجعة فيه، و ذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 

ية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه و  الأولى على أنه "يقضى بالتسو

 ."إلا فيقضى بالتصفية القضائية

ية المقدم إليها طلب فتح المسطرة ضد المدين المتوقف عن الدفع، لا تتقيد فيما  و بذلك فالمحكمة التجار

يخص البث في هذا الطلب بما يطلبه الأطراف، كما لا تتقيد كذلك بضرورة اتباع الترتيب الذي يتمثل 

 .32في سلوك مسطرة الوقاية ثم مسطرة المعالجة ثم في الأخير مسطرة التصفية القضائية

ية المختصة بالتصفية القضائية مباشرة أو حكمت بفتح مسطرة  على أنه سواء حكمت المحكمة التجار

ية القضائية، فإن الحكم الصادر بهذا الخصوص يحدد تاريخ التوقف عن  يق التسو المعالجة التي تتم عن طر

 .الدفع و يعين أجهزة المسطرة

يبة و التي تبتدىء من تاريخ  و بخصوص تحديد تاريخ التوقف عن الدفع، لتحديد ما يسمى بفترة الر

إليها مدة سابقة عن التوقف بالنسبة لبعض التوقف عن الدفع و لغاية حكم فتح المسطرة، تضاف 

العقود، و من أجل ذلك يصر المشرع على إسقاط بعض التصرفات التي يجريها المدين في الفترة الواقعة 

بين توقفه عن الدفع و صدور حكم فتح مسطرة المعالجة حماية للدائنين و تحقيق المساواة بينهم، و وضع 

المدين على حد سواء، و فرق بين التصرفات التي لا تكشف  نصب عينه مصلحة الدائنين و مصلحة

بذاتها عن موجب للريبة و لا تشكل ضررا على الدائنين و التصرفات التي تنم عن ذلك و ترك أمر 

ابطالها لسلطة المحكمة، حيث يعين حكم فتح مسطرة المعالجة تاريخ التوقف عن الدفع الذي يجب أن لا 

من  180مانية عشر شهرا قبل فتح مسطرة المعالجة و ذلك حسب المادة يتجاوز في جميع الأحوال ث

ية المختصة فتح مسطرة معالجة  مدونة التجارة. أما بخصوص أجهزة المسطرة، فعندما تقرر المحكمة التجار
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صعوبات المقاولة أو مسطرة التصفية القضائية، سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب رئيس المقاولة 

الدائنين أو النيابة العامة، فإنها تعمل بموجب حكمها الصادر بهذا الخصوص على تعيين الأجهزة أو أحد 

التي ستقوم تحت إشرافها بتسيير المسطرة المفتوحة ضد المقاولة المدينة، حيث يتعلق الأمر بتعيين 

ب الحكم القاضي القاضي المنتدب و السنديك.يقوم القاضي المنتدب في إطار المهمة المسندة إليه بموج

من مدونة التجارة،  118بفتح المسطرة ضد المقاولة المتوقفة عن الدفع بعدة وظائف لاسيما و أن المادة 

يع للمسطرة و على حماية المصالح المتواجدة  33 .تجعل منه الساهر على السير السر

همة في إعداد الحل و على العموم فإن أهم الوظائف التي يقوم بها القاضي المنتدب تتمثل في المسا

يق مراقبة أعمال السنديك في هذا الإطار، كما تتمثل  ية وضعية المقاولة و ذلك عن طر ال كفيل بتسو

أيضا هذه الوظائف أو المهام في تعيين المراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب من أجل 

 .ترشيح أنفسهم لمهمة مراقب

مهام السنديك تزاول أصلا من طرف أحد كتاب الضبط  –السنديك يتم تكليف  110و تطبيقا للمادة 

ية و التصفية القضائية، إلا أنه يمكن لهذه  ية مصدرة الحكم القاضي بفتح مسطرة التسو بالمحكمة التجار

حيث يسهر السنديك على إعداد و تنفيذ الحل  –المحكمة عند الاقتضاء أن تسند هذه المهام إلى الغير 

سطرة، كما يقوم السنديك تحت مراقبة القاضي المنتدب بتحقيق الديون المصرح بها إليه وفق المختار في الم

من م ت . و ما بعدها فضلا عن وضع الأختام على   181الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

ية برام و تنفيذ العقود الجار  .أموال المقاولة بأمر من القاضي المنتدب و كذا إ

 وجود المقاولة في وضعية غير مختلة بشكل لا رجعة فيه  الفقرة الثانية :
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ية القضائية إذا تبين أن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه وإلا  يقضي بالتسو

 فيقضى بالتصفية القضائية.

وتعين المحكمة في هذا الحكم القاضي المنتدب والسنديك. كما تحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع 

 شهرا قبل تاريخ الحكم بفتح المسطرة. 98مكن أن يزيد عن الذي لا ي

 يسري أثر الحكم القاضي بفتح المسطرة من تاريخ صدوره، ويشار إليه في السجل التجاري فورا. 

يتم نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل 

يعلق كاتب الضبط بديونهم 34ئنين على التصريح أيام من صدوره يدعو الدا 8أجل  للسنديك المعين، و

 هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة، كما يبلغ الحكم إلى المقاولة في نفس الأجل.

أيام من تاريخ التبليغ بواسطة تصريح لدى  90يمكن للدائن أن يستأنف الحكم داخل أجل  كما

 من مدونة التجارة(. 710كتابة الضبط. )الفصل 

ويمكن للنيابة العامة أيضا أن تستأنف الحكم إذا كانت طرفا رئيسيا في الدعوى. ل كن النص 

المغربي لا يتحدث عن تبليغ الحكم القاضي بفتح المسطرة لوكيل الملك مما يطرح مشكل معرفة بداية 

 احتساب الأجل.

 : أجهزة المسطرة

 وما بعده من : 117ة في الفصل وتتكون هذه الأجهزة كما هي مبين

 : القاضي المنتدب .9

يع للمسطرة  ية يتم تعيينه في حكم فتح المسطرة ويسهر على السير السر فهو قاضي من المحكمة التجار

 وعلى حماية المصالح المتواجدة.
                                                 
  34shared .com ـ عبد الخالق الدحماني ـ عمليات االئتمان البنكي عقد القرض العقاري نموذجا ـ مجلة الفقه والقانون ـ منقول من موقع 
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يبث القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه 

 كاوي المقدمة ضد أعمال السنديك.وكذا الش

 تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا.

 : السنديك .8

  ية والتصفية القضائية ابتداءا من تاريخ صدور يكلف السنديك بتسيير عمليات التسو

 حكم فتح المسطرة حتى قفلها.

 .ية أو التفويت  يسهر السنديك على تنفيذ مخطط الاستمرار

 قيق الديون تحت مراقبة القاضي المنتدب.يقوم السنديك بتح 

  يتعين على السنديك بمناسبة القيام بمأموريته أن يحترم الالتزامات القانونية والتعاقدية

 المفروضة على رئيس المقاولة.

  يخبر السنديك القاضي المنتدب بسير المسطرة، ويمكن لهما في أي وقت أن يطلبا

 لمتعلقة بالمسطرة.الاطلاع على كل العقود أو الوثائق ا

  للسنديك وحده الصفة للتصرف باسم الدائنين ولفائدتهم مع مراعاة الحقوق المعترف

 بها للمراقبين.

  يطلع القاضي المنتدب على يتخذ السنديك كل إجراء لإخبار الدائنين واستشارتهم، و

 الملاحظات التي وجهها إليه المراقبون.



 

 

 

28 

 القاضي المنتدب تلقائيا أو بناءا على  يمكن للمحكمة استبدال السنديك بطلب من

 35تشك من المدين أو أحد الدائنين.

 من مدونة التجارة(. 113: )الفصل  المراقبون .1

يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب. 

يين.  ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا طبيعيين أو معنو

ن القاضي المنتدب عدة مراقبين، يسهر على أن يكون واحد منهم على الأقل من بين عندما يعي

 الدائنين الحاملين لضمانات وأن يكون آخر من بين الدائنين العاديين.

يساعد المراقبون السنديك في أعماله والقاضي المنتدب في مهمة مراقبة إدارة المقاولة ويمكنهم 

توصل بها السنديك ويبلغ المراقبون الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم الاطلاع على كل الوثائق التي ي

 في كل مرحلة من مراحل المسطرة.

ية   المطلب الثاني : الشروط المستقبلية لدخول المقاولة في مخطط الاستمرار

يق اعتماد مخطط استمراريتها أنسب حل للمقاولات المفتوحة ضد ية المقاولة عن طر ها تعتبر حالة تسو

يق تفويت المقاولة لأحد الأغيار  ية عن طر مساطر معالجة الصعوبات، و ذلك على خلاف حالة التسو

 .أو حالة النطق بالتصفية القضائية بسبب اختلال وضعية المقاولة بشكل لا رجعة فيه

ية وضعية المقاولة   الفقرة الاولى : وجود امكانية جدية لتسو

ية المفتوح    ة أمامها مسطرة المعالجة أن تتبنى بمقتضى حكمها الصادر بشأن تحديد يمكن للمحكمة التجار

ية  ية المقترح من طرف السنديك كحل ملائم لتسو مصير المقاولة الخاضعة لهذه المسطرة مخطط الاستمرار

                                                 
 - أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها - الجزء الثاني، الطبعة الثانية 35

  200، ص0223
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ية وضعيتها  ية قيام المقاولة بنشاطها إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسو وضعية المقاولة، و تقرر استمرار

ية و لو لم تنته بعد عملية و ل سداد خصومها، كما يمكن لذات المحكمة أن تقضي بحصر مخطط الاستمرار

 .من مدونة التجارة 118إلى  188تحقيق الديون التي تتم وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في المواد من 

ية الذي من مدونة التجارة فإن مخطط ا 318و تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة  لاستمرار

ية المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة يشير إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب  تحصره المحكمة التجار

من هذه المدونة و بمقتضى كيفيات تصفيات  313إدخالها على تسيير المقاولة وفقا لأحكام المادة 

ية، عند  من مدونة التجارة. 108إلى  318الخصوم المحددة في المواد من  و قد ترفق الاستمرار

الاقتضاء، بتوقيف أو إضافة أو تفويت بعض فروع النشاط الذي كانت تزاوله المقاولة، على أن 

التفويتات التي تتم في هذه الحالة تخضع للمقتضيات المتعلقة بالتصفية القضائية، أما إذا كانت القرارات 

ية المقاولة الخاضعة لمسطرة ا جب تطبيق 36لمعالجة ستؤدي إلى فسخ عقود العمل، و المصاحبة لاستمرار

القواعد المنصوص عليها في مدونة الشغل و ذلك وفقا لما تنص عليه بهذا الخصوص الفقرة الأخيرة من 

 .من مدونة التجارة 318المادة 

ها و بخصوص وضعية المقاولة خلال تنفيذ مخطط استمراريتها، فإن المخطط يفرض عليها أن تنفذ التزامات

ية المختصة، إذ يمكن  وفق ال كيفيات و الشروط المحددة فيه، و إلا تم فسخه من طرف المحكمة التجار

ية القضائية أن تقرر عدم إمكانية تفويت الأموال التي تعتبرها  للمحكمة التي فتحت مسطرة التسو

ية لاستمرار هذه المقاولة دون ترخيص منها، و ذلك لمدة تحددها هذه المحكمة  طبقا لمقتضيات ضرور

من مدونة التجارة، و يتم تقييد عدم إمكانية تفويت الأموال المذكورة في السجل التجاري،  317المادة 

من مدونة التجارة أن يتم الحكم ببطلان كل عمل أو تصرف أو عقد  311مما يترتب عليه حسب المادة 

                                                 
0ـ عمر ازوكار ـ االجال في مساطر المعالجة  في صعوبات المقاولة ـ منقول من موقع مقاالت قانونية 
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هذه الحالة بناء على طلب كل ذي  أبرم خرقا لقاعدة عدم قابلية التفويت هذه، و يحكم بالبطلان في

برام العقد أو نشره  .مصلحة يقدمه داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ إ

ية  الفقرة الثانية : تصفية الخصوم في إطار مخطط الاستمرار

وان كانت تحتل المرتبة الموالية لإنقاذ المقاولة والمحافظة على منا صب الشغل غير أن ذلك لا يعني 

يلة أو غير جدية. السماح بالتضحية  بمصالح كتلة الدائنين عبر فرض استحقاقات طو

ية بالدار البيضاء من خلال الحكم الصادر عنها تحت عدد:  108/08وقد ذهبت المحكمة التجار

ية المقدمة من  887/90/8008في الملف عدد: 91/90/8008بتاريخ: إلى أن مقترحات التسو

بول بعضهم فان للمحكمة أن تفرض آجالا موحدة طرف السنديك إلى الدائنين وان لم تحض بق

من مدونة التجارة، خاصة وان مصالح الدائنين تبقى دائما محفوظة ومصانة  318للأداء طبقا للمادة 

ية الذي يضمن لهم استخلاص ديونهم أو بواسطة فسخ مخطط  سواء عبر مخطط الاستمرار

ية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة حالة   إخلالها بالتزاماتها أو التملص من تنفيذها.الاستمرار

ية ولو لم تنته عملية  ومما تجب ملاحظته بهذا الخصوص انه يمكن للمحكمة حصر مخطط الاستمرار

يتم قبول الديون التي خضعت لعملية التحقيق بشكل نهائي في باب الخصوم  37تحقيق الديون، و

 

 يةالمبحث الثاـني : دور القضاء في مخطط الاستم رار 

من  313إلى المادة  318لقد وضع المشرع المغربي مجموعة من القواعد القانونية ) من المادة 

ية التي من خلالها تمك ن القضاء التجاري من أداء المهمة  م.ت( ال كفيلة بتوفير الآليات الضرور

                                                 
 عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة،أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة 37

000، ص 0222/0220محمد األول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية   

 



 

 

 

31 

ية المقاولة المتعثرة بكيفي ة طبيعية, أي الجديدة المنوطة به، وضمان الوصول إلى حكم يقضي باستمرار

المحافظة على عقود الشغل التي تربطها مع الأجراء وأداء مستحقات الدائنين وذلك وفق خطة مرسومة 

ية.  تسمى بمخطط الاستمرار

ية عن  ولعل استقراء المواد المذكورة أعلاه تبي ن نية المشرع على ضمان نجاح مخطط الاستمرار

يق منح صلاحيات اقتصادية للقضاء التجاري تخ وله اتخاذ قرارات حقيقية في حياة المقاولة التي طر

تواجه صعوبات إلى حين الخروج من وضعيتها تلك سواء فيما يتعلق بتسييرها وإعادة تنظيم سياستها 

ية  يقة ملاءمة مع الظروف الحالية التي تعانيها بهدف نجاح المخطط وتسو المستقبلية للتعامل بطر

 .38وضعيتها

ية يمكنها إدخال التغييرات التي وبناء على ما سبق، فإن ا لمحكمة وهي تقضي بحصر مخطط الاستمرار

ية على تسيير المقاولة وعلى نظامها الأساسي، كما يمكنها توقيف أو إضافة أو تفويت بعض  تراها ضرور

ية، بالإضافة إلى  قطاعات النشاط ووقف آثار المنع من إصدار الشيكات عن وقائع سابقة لفتح التسو

ية لعملية التفويت إلا ذلك يمكن  للمحكمة أن تأمر بعدم قابلية بعض الأموال التي تعتبرها ضرور

 .39بترخيص منها لمدة  تحددها

يق منح المشرع لهذا الأخير صلاحيات ذات صلة  وبالتالي فإن القضاء التجاري يتدخل عن طر

الذي تقوم عليه بعد بهيكلة وبنية المقاولة التي تواجه صعوبات وكذلك صلاحيات مرتبطة بالنشاط 

ية، لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى التغيرات التي تطال هيكلة المقاولة )  تحديد مخطط الاستمرار

 المبحث الأول(، وكذلك التدخل القضائي للحد من صلاحيات المقاول ة ) المبحث الثاني(.

                                                 
- أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها - الجزء الثاني، الطبعة الثانية 38

232، ص 0223  
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 المطلب الأول : ف رض تغييرات على هيكلة المقاـولة

هم بالأساس المقاولات التي تتخذ شكل شركة، لأنها تتصل بالنظام الأساسي إن هذه التغييرات ت

ية عند حصرها لمخطط  يق منح المشرع هذه المكنة للمحكمة التجار للمقاولة وعملية تسييرها وذلك عن طر

ية مستنبطا ذلك من المشرع الفرنسي حيث أن الفصل  من القانون الفرنسي يمنح للمحكمة  81الاستمرار

من نفس القانون يمنح للمحكمة صلاحية إدخال  71و  79تغيير بعض المسيرين، كما أن المواد  صلاحية

 تغييرات على النظام الأساسي.

و  381وقد أثار الأستاذ أحمد شكري السباعي إشكالا يتعلق بالعلاقة بين مقتضيات المادتي ن 

ن أعلاه، حيث وجب التمييز بين من مدونة التجارة، فبخصوص العلاقة بين المادتين المذكورتي 313

مجال تطبيق كل منهما، فالمادة الأولى تطبق خلال فترة إعداد الحل والتي يمكن من خلالها للسنديك 

ية مع إجراء تغييرات على رأس المال، ولا يمكن لهذا الاقتراح  أن يقترح على المحكمة مخطط الاستمرار

و الشركاء أو المكتتبون الجدد بالتزاماتهم بإعادة تأسيس أن يحظى بقبول المحكمة إذا لم يف المساهمون أ

 من م.ت. 381رأس المال طبقاـ لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 

ية، كما أن  313أما بخصوص المادة  فهي مرتبطة بمرحلة لاحقة على صدور حكم مخطط الاستمرار

شركة، بل تمتد إلى مقتضيات النظام نطاقها أوسع بحكم أنها لا تقتصر على إعادة تأسيس رأس مال ال

 الأساسي برمتــــه.

وبالتالي سنقوم في إطار هذا المطلب دراسة صلاحية القضاء بإدخال تغييرات على عملية تسيير 

المقاولة المتعثرة ) الفقرة الأولى ( وكذلك دراسة صلاحيتها بإعادة أو بإدخال تغييرات على النظام 

 الثانية (. الأساسي بصفة عامة ) الفقرة
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 الفقرة الأولى : تغييــــر أجهزة التسييـــر

ية المقاولة تستدعي ذلك،  381تنص المادة  من م.ت على أنه " يمكن للمحكمة إذا كانت استمرار

ية على استبدال مسير أو عدة مسيرين وذلك بناء على طلب السنديك أو تلقائيا "  أن تعلق مخطط التسو

تمييز بين أمرين، فيما إذا كان الأمر يتعلق بشخص طبيعي أو بخصوص هذه المادة وجب ال

بشخص معنوي، حيث إذا تعلق الأمر بالحالة الأولى فإن النشاط يستمر في حالة حصر مخطط 

ية بيد المقاول المدين ولا يمكن للمحكمة أن تأمر باستبداله، ولا يمكن استبعاده من عملية  الاستمرار

ية.التسيير إلا باعتماد مخطط ا  لتفويت بدل الاستمرار

وعلى خلاف ذلك، إذا تعلق الأمر بشخص معنــوي أي شركة، فإن المحكمة لها صلاحية 

ية المقاولة، وذلك  استبدال مسير أو عدة مسيرين بشرط واحد هو أن يكون ذلك بهدف ضمان استمرار

وكذا نزاهة وخبرة القائمين رهين بالصورة التي سبق للمحكمة أن كونتها عن إدارة وتدبير شؤون المقاولة 

يقة سلبية إلا وأمرت باستبدال المسير أو  بذلك حيث إذا كانت كل أو بعض هذه العوامل تعمل بطر

ية بالدار البيضاء الذي جاء في تقرير  المسيرين، وهو ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة التجار

كانت هي السبب في الوضعية التي وصلت إليها  السنديك الوارد فيه أن أخطاء ارتكبت في تسيير المقاولة

هذه الأخيرة، حيث جاء في إحدى حيثيات القرار ما يلي : " حيث أكد السنديك في تقريره أن 

إجراءات اتخذت بخصوص التسيير وإعادة تنظيمه وهيكلته وذلك بتوظيف أطر في المصاـلح المهمة 

داخيل النقدية مباشرة بحساب بنكي للشركة وكذا كمصلحة التغطية ومصلحة الحسابات، وبوضع جميع الم

 ضبط مصلحة المحاسبة التحليلية، وتحديد نظام داخلي يحدد مسؤوليات جميع أطر الشركة "
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ير السنديك المتضمن لهذه التغيي رات على مستوى التسيير، وجاء في  وقد صادقت المحكمة على تقر

 إجراءات تعيين الأطر بالمقاولة.مضمون حكمها ما يفيد تكليف السنديك بالسهر على 

بخصوص التغييرات التي يمكن للمحكمة اتخاذها على مستوى التسيير، نجد أن الأمر يتعلق بنوعين 

ية، وهما إقصاء المسيرين أو تقليص  من الإجراءات يمكن للمحكمة أن تقضي بهما وفق سلطتها التقدير

 .40نفوذهم

حة للمحكمة تدخلا منها في شؤون إدارة المقاولة أو وقد يعتبر البعض أن هذه الصلاحيات الممنو

مساسا بالقواعد العامة التي تضع سلطة عزل المتصرفين بيد الشركاء أو المساهمين حسب الحالات، ل كن 

ية على استبدال  الأمر ليس كذلك حيث أن صلاحية المحكمة تتمثل في تعليق اعتماد مخطط الاستمرار

راءات اتخاذ قرار الاستبدال من حق واختصاص الشركاء أو مسير أو عدة مسيرين، وتبقى إج

يترتب على امتناع الشركاء أو  المساهمين وفقا للنصاب والأغلبية اللازمة لاتخاذ مثل هذا القرار، و

ية والحكم  المساهمين القيام باستبدال مسيري الشركة، فإن المحكمة بدورها ترفض اعتماد مخطط الاستمرار

 فية القضائية.بالتفويت أو بالتص

ية كامل الصلاحية للحد من نفوذهم، ذلك  وإلى جانب إقصاء بعض المسيرين فإن للمحكمة التجار

أن عزلهم قد لا يؤتي أكله بسبب هيمنتهم على الجمعية العامة، ومل كيتهم لأغلبية رأس المال التي تخولهم 

تضيات الفقرة الثانية من المادة بالضرورة أغلبية على مستوى التصويت، لذلك فإن المشرع من خلال مق

 خول للمحكمة هذه الصلاحي ة. 381

يــن الرأسماـل  الفقرة الثانية: إعادة تكو

                                                 
- عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، جامعة 40

030، ص 0222/0220د األول، كلية الحقوق وجدة، السنة الجامعية محم  
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لقد خول للمشرع المغربي للقضاء التجاري من خلال نظام صعوبات المقاولة صلاحية إدخال 

ية فيما يخص النظام الأساسي بكامله أو في جزء ية التي يراها ضرور منه، ولعل أهم  تغييرات جذر

ية تتوقف بالضرورة على التزام الشركاء  التغييرات التي تطال المقاولة من خلال اعتماد مخطط الاستمرار

 أو المساهمين بالرفع من رأس الماـل.

ية بالدار البيضاـء حيث جاء في  09/01/8008بتاريخ  41وما يزكي كلامنا حكم للمحكمة التجار

من مدونة التجارة يمكن أن يشير مخطط  318ث إنه طبقا للمادة إحدى حيثياته ما يلي : " وحي

ية الذي تحصره  المحكمة إن اقتضى الحال إلى التغييرات الواجب إدخالها على تسيير المقاولة  الاستمرار

ية  313وكذا المادة  ية يشير إلى تغييرات النظام الأساسي الضرور التي تنص على أن مخطط الاستمرار

 .لبقاء المقاولة

ية أعلاه لا يمكن مواصلته بنجاح وإخراج المقاولة من المأزق  وحيث إن تنفيذ مخطط الاستمرار

الذي تتخبط فيه والصعوبات التي تعترضها وتسديد ديونها طبقا لل كيفية والآجال المحددة في مخطط 

ير السنديك وبتنازل  يادة في رأسمال الشركة تبعا لما جاء في تقر ية إلا بالز المساهمين عن ديونهم الاستمرار

 تجاه الشركة "

يادة في رأس المال أن يطلب من مجلس  ويتعين على السنديك في إطار العملية الرامية إلى الز

الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير حسب الأحوال استدعاء الجمعية غير العادية أو 

بهذا الاستدعاء، والغاية منه هو قيام الأجهزة المختصة جمعية الشركاء، فإن السنديك يتولى شخصيا القيام 

يادة في رأس المال وذلك من خلال خطوتين :  بتعديل النظام الأساسي بهذه العملي ة بالز

                                                 
 - حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 0220/22/20 في الملف عدد 02/20/03 تحت رقم 0220/000 ) غير منشور (41



 

 

 

36 

الخطوة الأولى : إعادة تكوين رأس المال إلى حدود المبلغ الذي يقترحه السنديك على ألا يقل  

ذلك إذا تبين من الوثائق المحاسبية أن رؤوس الأموال رأس مال الشركة، و 1/9في كل الأحوال عن 

 الذاتية للمقاولة انخفض ت إلى أقل من ربع رأس المال بفعل الخساـئر التي طالتها.

يادة فيه   الخطوة الثانية : إجراء تخفيض في رأس المال بقدر الخسارة التي لحقت المقاولة، والز

ية وضعيتها وذلك لفائدة الأشخاص الذي يلتزمون من جديد بالقدر اللازم لتلبية احتياجات الم قاولة وتسو

ية  بتنفيذ مخطط الاستمرار

يادة في الرأسمال وتغيير المسيرين تفس ر بدون شك مظهرا من مظاهر  وفي الأخير فإن عملية الز

الصلاحيات الاقتصادية للسلطة القضائية في إطار قانون معالجة الصعوبات الجديد، والتي تستلزم من 

 .42لقضاء معرفة شؤون التدبير والمحاسبة ودراسة السوق حتى يتسنى له اتخاذ القرار المناس با

 
 المطلب الثاني : تدخ ل القضاـء للحد من ص لاحيات المقاـولة المتعث رة

 
بالإضافة إلى التغييرات التي يمكن أن يفرضها القضاء التجاري على مستوى النظام الأساسي 

ق الأمر بإعادة تكوين رأسمال أو تغيير المسيرين، فإن القضاء التجاري له من للمقاولة سواء تعل

الصلاحيات الواسعة إذ يمكنه أن يوقف أو يضم أو يفوت بعض قطاعات النشاط ) الفقرة الأولى (، 

 وكذلك أن يمنع المقاولة مؤقتا من تفويت بعض الأمــوال ) الفقرة الثانية (.

 ضم أو ت فويت بعض قطاعات النشاط الفقرة الأولى : توقي ف أو

 

                                                 
 - عبد الحميد أخريف، م.س، ص 42032
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ية شاملة لوضعية المقاولة وتمكنها  إن الخبرات التي تنجز أثناء فترة إعداد الحل تعطي للمحكمة رؤ

ية  من معرفة الأسباب التي أدت بالمقاولة إلى مواجهة الصعوبات، فتبادر في إطار مخطط الاستمرار

لمقاولة إلى الخروج من الأزمة التي تتخبط فيها، حيث يتم الذي تضعه والذي يعتبر الوسيلة التي ستؤدي با

يــتها  بموجبه تحديد بعض القطاعات من النشاط الذي تمارسه المقاولة المتعثرة التي يتعين وقفــها أو تفو

أو أنه يتعين ضم بعضها وذلك بالنظر لمردوديتها، ذلك أن المقاولة لا تجني من وراء هذه القطاعات إلا 

 تضخــم حصة الخص وم.الخسائر و

ية أن أحد الأنشطة التي تمارسها المقاولة مكلّفة ولا توفر  وبالتالي فإذا تبين للمحكمة التجار

ية، بل بالعكس تزيد من التكاليف على عاتق المقاولة، فإنه يمكن لها أن تقرر وقف  المداخيل الضرور

ية بمراكش وهي تب حيث  43ت في قضية شركة دنياـ للفنادقمزاولتها. وهنا نذك ر حكما للمحكمة التجار

قررت وقف الشركة المتعثرة عن تسيير وحدتين فندقيتين ويتعلق الأمر بفندق نادي رضا زاكورة 

وفندق نادي اسنيد بأكاـدير، وقد جاء في حيثيات هذا الحكم ما يلي : " وحيث إنه ثبت قطعا أن من 

ا المؤسسة تلك العمليات التي تمت مع شركات المجموعة بين الأسباب المؤدية إلى الصعوبة التي تعاني منه

 والتي كان لها تأثير على التوازن المالي للشركة.

ير السنديـــك أن المقاولة رغم ما تعانيه من صعوبات، بقيت تسير  وحيث إنه ثبت من خلال تقر

 وحدتين فندقيتي ن وهما :

تسييره للبنك التجاري المغربي بتاريخ  فندق نادي اسنيد بأكاديــــر الذي أناط إليها مهمة -

09/90/11. 

 .09/07/87فندق نادي رضا زاكـــورة الذي أناط إليها مهمة تسييره لشركة سدان بتاريخ  -

                                                 
 - حكم صادر عن المحكمة التجارية بمراكش بتاريخ 0222/22/23 في الملف عدد 20/0 منشور في مجلة المحاكم المغربية عدد 00، ص 43023
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يادة الأعباء المالية للشركة، وإعمالا لمقتضيات الفقرة  وحيث إنه من شأن تسيير هاتين الوحدتين ز

رة فإن نشاط المؤسسة بخصوص تسيير الوحدة الفندقية أعلاه من مدونة التجا 318الرابعة من المادة 

 يتعين توقيــــفه  ".

ية أصولها،  أما بخصوص التفويت فقد ترى المحكمة في إطار إعادة هيكلة المقاولة المتعثرة وتقو

ي ت بعض قطاعات النشاط تفويتا جزئيا، وعملية التفويت الجزئي هذه تمكن المقاولة من  ضرورة تفو

 من بعض قطاعات النشاط غير ذات المردودية. التخلص

 الفقرة الثانية : المنع المؤقت من تـــفويت بعض الأموال

ية النشاط،  311تخول المادة  ية لاستمرار من م.ت المحكمة منع تفويت الأموال التي تعتبر ضرور

ية إلى تحديد أموال  وهكذا فإن المحكمة غالبا ما تعمد في منطوق حكمها القاضي بحصر مخطط الاستمرار

المقاولة التي يمنع بيــعها دون ترخيص منها ولمدة تحددها، ولا تفوق هذه المدة في أغلب الحالات مدة 

 تنفيذ المخطط.

وإذا كان تحديد الأموال المشمولة بالمنع القضائي في التفويت يخضع لاختيار وسلطة المحكمة، 

ية المقاولة، فإن الفقيه الفرنسي شرط أن تكون الأموال غير القابلة للتفويت ضرور   Yvesية لاستمرار

Chartier  ي رى بأنه ي مكن أن تكون الأموال غير القابلة للتفويت بمقتضى منع قضائي لا تعتبر من

ية لمنح ها كضمانات للدائنين ي ة للاستغلال، ول كن يمكن أن تكون ض رور  .44الأموال الضرور

لاه هي نية المشرع في ضماـن عدم تبديد أصول المقاولة أما يبدو من خلال المادة المذك ورة أع

 ووضع ضمان ة لحماية الدائنين مع منح المحكم ة الصلاحية لتحديد نطاقها ومدتها.

                                                 
44 -Yves Chartier, Droit des affaires entreprises en difficulté, Prévision recherchement, Liquidation, 1er édition 

Avril 1989, Presse universitaire de France, Paris, p 390 
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يان المنع من التفويت وترك هذه المدة بيد المحكمة ليست محمودة،  ولعل غياب مدة محددة لسر

ية لل يــت وإنما وجب بالمقابل أن تكون هذه المدة مواز مدة اللازمة لسداد الخصوم مادام المنع من تفو

 أموال المقاولة قد وُِض ع أساسا لحماية الدائنين.
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 -آلية الامتياز كنموذج-آليات حماية الدائنين في نظام صعوبات المقاولة-
 

 نوفل الداودية
 طالب باحث

 المقدمة:
 

يعتبر الدائن هو ذلك الطرف صاحب الحق في مبلغ يدفعه الطرف الآخر )المدين(،وقد يكون الدائن -
سي لعجلة الاقتصاد و شخصا أو مؤسسة أو شركة أو حكومة،وتعتبر مؤسسة الدائن هي المحرك الأسا

التجارة في أي بلد خصوصا في العصر الحديث الذي يتصف بحركية الأموال،حيث بلغ الحد حاليا أن 
اصحبت بعض الدول في حالة تعرضها لأزمات مالية تستعين بمؤسسات الإقراض الدولية و الدائنين لسد 

ت حماية الدائنين قد تطورت بمرور العجز أو التخفيض منه قدر المستطاع،وتجدر الإشارة على أن آليا
مختلف العصور ففي العصر الروماني )نظم الألواح الإثني عشر( الذي ينظم العلاقة بين المقرض و 

يوما المطالبة بمبلغ القرض وأن يقبض على المدين  10المقترض الذي كان يمنح للمقرض بعض مضي 
يعة ال45إذا لم يوف بما عليه من دين يعته على قانون ،إما بالنسبة للشر إسلامية الذي احتوت شر

الإفلاس الذي كان يتيح للدائن حجر أموال المدين في حالة تخلفه عن رد الدين وبيع ما له وتقسيم الثمن 
على الدائنين قسمة غرماء،وقد تم الاستمرار العمل بنظام الإفلاس والتصفية القضائية بالمغرب إلى سنة 

،إلى غاية صدور 46ة لحماية دائني التاجر المفلس منه حماية للمقاولةالذي كان يولي أهمية بالغ 9191
المتعلق بمدونة التجارة والذي خصص الكتاب الخامس منه لصعوبات  9111سنة  13/93قانون 

المقاولات ومساطر الوقاية منها ومساطر معالجتها الذي كان هدفه الجوهري عكس نظام الإفلاس 
ية المقاول ة و مناصب الشغل أكثر من ارتكازه على حماية حقوق الدائنين. ومن الحفاظ على استمرار

مستجدات هذا النظام أنه لم يتضمن ضمن مختلف مؤسساته القانونية مؤسسة الدائنين والتي كانت تمثل 
ية يتجمع فيه أغلب الدائنين،وذلك خوفا من وقوفها  في ظل القانون التجاري الملغى تجمعا ذا شخصية معنو

 ائنين( كنواة صلبة  في وجه إرادة انقاد المقاولة.)كتلة الد

                                                 
على الساعة  20/22/0202( بتاريخ  eafd.html-blog.com/2016/03/56fc1716-http://middi.overس،مخخوذ من موقع )نظام اإلفال 45

02.22 
 3020شتنبر  2أمينة ناعمي،حقوق اإلمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مجلة القصر،عدد  46

http://middi.over-blog.com/2016/03/56fc1716-eafd.html
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يل و القروض  و تكمن أهمية موضوعنا في أن الدائنين وباعتبار أن المقاولة تكون في حاجة ماسة للتمو
يع جديدة أو لاقتناء أدوات و معدات حديثة، سواء اكانت في وضعية  لتوسعة أنشطتها وخلق مشار

ت معينة تؤدي بها إلى التوقف عن الدفع فتح مسطرة المعالجة عادية و مريحة أو بمرورها بصعوبا
يلات او قروض للمقاولات إلا إذا حصلوا على ضمانات و  ضدها،فإن هؤلاء الدائنين لن يقوموا بمنح تمو
تعهدات بأداء ديونهم في تاريخ الإستحقاق،وهو الأمر الذي جعل المشرع المغربي يبتكر بعض الآليات 

ا نجد حق الإمتياز، وهي التي سوف تكون موضع دراستنا في هذا الموضوع نظرا الحمائية على رأسه
ية القضائية، محاولين إزالة الغموض عنها لتوضيح  لأهميتها ال كبيرة للدائنين اللاحقين لفتح مسطرة التسو

 الحماية التي استطاعت توفيرها لمؤسسة الدائن.
من مدونة  373بآلية الإمتياز المنصوص عليها في المادة وبالتالي وانطلاقا مما سبق قوله،ما هو المقصود 

التجارة المغربية؟،وما هي الضوابط القانونية التي وضعها المشرع للاستفادة من حمايتها؟،وما هي أهم 
الآثار القانونية التي تترتب عنها؟،ثم أخيرا ما هي حدود الحماية القانونية التي توفرها آلية الإمتياز لمؤسسة 

 ن؟الدائ
وللإجابة عن التساؤلات السابقة ارتأينا تقسيم موضعنا هذا إلى مطلبين رئيسيين خصصناه على الشكل  

 الآتي:
ية القضائية   المطلب الأول: مؤدي حق الآسبقية المخول للدائنين اللاحقين على فتح مسطرة التسو

 المطلب الثاني:محدودية الحماية القانونية التي يوفرها حق الأسبقية

 

ية القضائية لمطلب الأول: مؤدى حق الإمتياز المقرر للدائنين ا  اللاحقين على فتح مسطرة التسو
ية او المنصوص عليه في المادة   في من مدونة التجارة، سنعمل 373لإزالة اللبس على حق الاولو

مجال  تحديد( على في )الفقرة الثانيةبحق الاسبقية،على ان نعرج توضيح المقصود ( على الفقرة الأولى)
من هذا الامتياز  للاستفادة ضوابط القانونية المحددةال تطبيق حق الأسبقية،ثم نحدد في)الفقرة الثالثة(

يةفي )الفقرة الرابعة( نختتمعلى أن   .بالآثار المترتبة عن حق الالو

 الفقرة الأولى: مضمون حق الأسبقية
ية  9811لفصل بالرجوع إلى قانون الالتزامات و العقود وبالضبط إلى ا نجده ينص "الإمتياز حق أولو

يمنحه القانون على أموال المدين نظرا لسبب الدين"، وبالرجوع إلى مدونة التجارة وبالخصوص في نظام 
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معالجة صعوبات المقاولة فإن حق الأسبقية يقرر للدائنين الناشة ديونهم بصفة قانونية بعد صدور حكم 
ية القضائية، وذل من مدونة التجارة التي تنص "يتم سداد  373ك بصريح المادة فتح مسطرة التسو

ية بالأسبقية على كل ديون الآخرى سواء كانت  الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسو
 مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات".

مة يدها عليها، وأمام المصير فأمام الوضعية الحرجة التي تمر منها المقاولة بعد توقفها عن الدفع ووضع المحك
ية نشاطها وإنقاذها، كان لزاما على واضعي نظام معالجة الصعوبات  المجهول حول إمكانية استمرار
والمنظرين لمبادئه،أن يبحثوا عن مقومات ضمان استمراريتها والحيلولة دون تدهور وضعيتها عبر البحث عن 

يلها وهي على هذه الحالة ك أن المتعاملين مع المقاولة اثناء هذه الفترة لايقدمون ،ذل 47آليات جديدة لتمو
على منح ثقتهم وائتمانهم إلى المقاولة المفتوحة ضدها المسطرة، إلا إذا كانوا على يقين تام من أنهم 
سيحصلون على حقوقهم خارج المسطرة الجماعية المفتوحة في مواجهة المقاولة المعنية بالأمر وبالأسبقية 

 . 48الناشئة ديونهم قبل صدور الحكم القاضي بفتح هذه المسطرة على الدائنين
وتكمن أهمية هذه المادة ليس من حيث ما تمنحه للمخاطبين بأحكامها من امتيازات فقط، بل كذلك لما 
تشكله من إعادة ترتيب الإمتيازات في المنظمة القانونية المغربية،حيث يمكن أن نطلق عليه "امتياز 

. وإنطلافا من تحديد المقصود بحق الأسبقية نستنتج مدى 49على قمة هرم الإمتيازات الامتياز" يتربع
ية هذه الآلية  في حماية مصالح وحقوق مؤسسة الدائن.  أهمية وحيو

 الفقرة الثانية:مجال تطبيق حق الأسبقية
لتساؤلات من مدونة التجارة المتعلقة بحق الإمتياز بعض الإشكالات وا 373يثير مجال تطبيق المادة 

ير  ية، فالمشرع المغربي  إستعمل في تحر تتمثل في المرحلة التي يشملها الإمتياز بعد صدور حكم فتح التسو
كل -خلافا للحقيقة والواقع والقانون-صياغة عامة،قد تجعل البعض يظن أنها تستغرق 373المادة 

ية  القضائية )أو التصحيح القضائي( ، الأوضاع والمراحل التي تمر بها المقاولة بعد صدور حكم فتح التسو
ية  ومهما كانت المساطر المطبقة عليها سواء تعلقت بالمرحلة المؤقتة، أو مرحلة حصر مخطط استمرار

 .50المقاولة، أو التفويت الكلي للمقاولة، أو التصفية القضائية
ية القضائية ولإجابة عن هذه الإشكالية المهمة،لابد أولا التمييز بين مسطرتي التصفية القضائ ية والتسو

ية المقاولة أو التفويت أو التصفية القضائية،فمجال تطبيق  التي قد تنتهي إما إلى حصر مخطط استمرار

                                                 
 022،ص.0202-0202عبد الرحيم شميعة، إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،طبعة  47
ة محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن،دراسات قانوني 48

 022،مطبعة النجاح الجديدة،ص.3معمقة عدد 
 022عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص. 49
-المعالجة مساطر الثاني،في الجزءأحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها،  50

 320،صفحة القضائية والتسوية المعالجة مسطرة فتح حكم
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أية إشكالات، عندما تأذن المحكمة، بعد التصريح بالتصفية القضائية باستمرار نشاط المقاولة  373المادة 
ية ،فالديون الناشئة بصفة ق51خلال المدة لتي تحددها انونية خلال هذه المدة وحدها تحظى بحق الأولو

ية القضائية، فهو الذي  373،أما مجال تطبيق المادة 37352المنصوص عليه في المادة  بعد الحكم بالتسو
يثير إشكالات خلقت بعض الغموض لعمومية النص،وعدم تسمية وذكر المرحلة الإنتقالية في النص 

عبارة "بعد صدور حكم   373يث أن المشرع استعمل في المادة وعدم تحديد كدتها بالدقة اللازمة ح
ية"، الذي تنشئ بعده عدة مراحل،المرحلة المؤقتة،ومرحلة الحل أي مرحلة حصر مخطط  فتح التسو

ية المقاولة،أو مرحلة التفويت أو مرحلة التصفية القضائية  .53استمرار
أستاذ شكري السباعي أن مجال تطبيق إلا أنه رغم هذا الغموض النسبي الذي يكتنف النص،قرر ال

ية أو الأسبقية ،يقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة أو الانتقالية، 54حق الأولو
الديون الناشئة بصفة قانونية في مرحلة  373ولا يتجاوز حدود هذه المرحلة.بمعنى لايشمل تطبيق المادة 

ية المقاولة ولا التفويت،ولاحتى التصفية القضائية ما لم تأذن المحكمة خلال هذه  خصر مخطط استمرار
 .55المسطرة )التصفية القضائية( بمتابعة النشاط لمدة تحددها

 الفقرة الثالثة:ضوابط الإستفادة من حق الأسبقية
إن أهمية حق الإمتياز من حيث ما يمتع به أصحابه، وما يشكله من خطورة على حقوق الدائنين 

ان وراء إقرار القانون قواعد و شروط يجب احترامها،وبعبارة ثانية أن الديون الناشئة بعد فتح الآخرين،ك
ية القضائية لا تعامل معاملة خاصة ومميزة على الإطلاق بمجرد أنها أنشأت بعد فتح  مسطرة التسو

ضد المسطرة، بل لابد)أولا(، أن يكون الدين قد نشأ بعد صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة 
يا لمواصلة نشاط المقاولة، وأن يكون الدين قد نشأ بصفة  المقاولة،و)ثانيا(،أن يكون هذا الدين ضرور

 قانونية)ثالثا(.

ية القضائية  أولا:صدور الدين بعد فتح مسطرة التسو
من مدونة التجارة،يجب أن يكون  373ل كي يستفيد الدائن من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 

ذي قدم للمقاولة ناشئا بعد تاريخ الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهة المقاولة المتوقفة عن الدين ال
 الدفع.

                                                 
من مدونة التجارة"إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز  202تنص المادة  51

 للمحكمة أن تخذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب السنديك أو وكيل الملك".
 على الديون الناشئة خالل هذه المدة" 223كذلك"...تطبق مقتضيات المادة  202كما تنص المادة  52
أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، مرجع  53

 322سابق،الصفحة 
 من مدونة التجارة 232المنصوص عليه في المادة  54
 322أحمد شكري السباعي،مرجع سابق،ص. 55
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يكفي لإثبات تاريخ نشأة الدين المشمول بامتياز المادة  مقارنته مع تاريخ صدور الحكم القاضي  373و
ية.غير أنه إذا كان الأمر بالسهولة التي تذ  كر بالنسبة للعقود والأعمال التي بفتح المسطرة القضائية للتسو

برام العقد او إجراء التصرف هو ذاته  ينشأ عنها الدين بعد تنفيذها دفعة واحدة،حيث يكون تاريخ إ
تاريخ نشأة الدين،فإن الإشكال الحقيقي يطرح في الحالات التي يختلف فيها تاريخ نشأة الدين عن تاريخ 

لشأن مثلا بالنسبة للعقود المستمرة كعقود التزويد بالخدمات و العقد الذي ينتج عنه هذا الدين، كما هو ا
 .56المواد والعقود البنكية و عقود الإيجار و عقد الإئتمان الإيجاري

وبالتالي فالتساؤل الذي يطرح حول ما إذا كان حق الإمتياز يشمل أيضا الديون الناتجة عن تنفيذ 
 .57ئة الالتزام الناتج عن العقد المستمرذات العقود قبل فتح هذه المسطرة بدعوى عدم تجز

وللإجابة عن هذا التساؤل،فإن كما  الأستاذ محمد لفروجي  يرى أن العبرة في مدى استفادة الدائن من 
برام العقد الناتج عنه هذا الدين  .58حق الأسبقية تكمن في تاريخ نشأة الدين وليس في تاريخ إ

ية أو العقدية،فإن العبرة في تحديد تاريخ نشأته تكمن في  أما بالنسبة للديون الناجمة عن المسؤولية التقصير
يض،وليس في الحكم القاضي بذلك،فإذا كان  الواقعة المنشأة لأحقية المحكوم له في المطالبة بهذا التعو
الخطأ التقصيري أو العقدي سابقا لتاريخ فتح المسطرة ضد المتسبب في هذا الخطأ، فإن الدائن 

يض الذي  يمكن أن يحكم به في هذه الحالة لا يستفيد من حق الأسبقية، وذلك بالرغم من صدور بالتعو
ية القضائية يض، بعد تاريخ فتح مسطرة التسو  .59الحكم القاضي بالتعو

 ثانيا:ضرورة نشوأ الدين بمناسبة مواصلة نشاط المقاولة
ية نشاط المقاولة-وتجذر الإشارة على أن هذا الشرط غير منصوص عليه صراحة في -نشوأ الدين لإستمرار

وردت في الفرع المتعلق  373، إلا أنه يتشف ضمنيا من موقعها، وذلك أن المادة 373المادة 
ية الإستغلال،بالإضافة إلى ذلك فإن منطق الأمور يقتضي ألا تعامل هذه الديون الناشئة بعد  بإستمرار

ية القضائية إلا إذا كانت من أجل تمكين ال  مقاولة من متابعة إستغلالها و نشاطها.فتح مسطرة التسو
ويستوي في الديون التي تستفيد من الإمتياز أن تكون عادية او مقرونة بامتياز او ضمانة، كميا يستوي أن 
ية،غاية ما في الأمر ان تكون متعلقة بنشاط المقاولة،أو ما ييسر ذلك،لذلك فإن  تكون مدنية او تجار

ين والتي لا علاقة لها بإستمرار نشاط مقاولته الخاضعة للمعالجة لا الديون ذات الصبغة الشخصية للمد
 من مدونة التجارة. 373يستوعبها نطاق المادة 

                                                 
 020وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة مد لفروجي،مح 56
 أمينة ناعمي،حقوق اإلمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مرجع سابق 57
 020محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة  58
 ة،مرجع سابقأمينة ناعمي،حقوق اإلمتياز في مسطرة صعوبات المقاول 59
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ية و تصحيح  حسب إعتقادنا الشخص فقد أحسن المشرع صنعا،لأن القول بغير ذلك فيه عرقلة لتسو
عة خلق إمتياز جديد يضر وضعية المقاولة، لأنه لا يتصور كما يرى كذلك الأستاذ عبد الرحيم شمي

بمصالح الدائنين السابقين والذين ضحوا عبر قيامهم بمنح ثقتم بالمقاولة عندما كانت بعافية اقتصادية،وفرض 
عليهم الإنتظار والقيام بمجرد التصريح بديونهم،اللهم إلا إذا تعلق الأمر بدين له علاقة وطيدة بإنقاذ 

 .60ممكن للمقاولة
من  373كان من الأفيد لو يتم التنصيص على الشرط بصفة صريحة في المادة  وكنقطة أخيرة نرى أنه

 مدونة التجارة،حتى يكون مانحو القروض والديون للمقاولة على بينة من امرهم.

 ثالثا:أن يكون الدين ناشئا بصفة قانونية
نشأ عن تصرفات المقصود بالديون الناشئة بصفة قانونية حسبما يرى الأستاذ أحمد شكري السباعي،أن ت

تدخل في سلطات أو إختصاصات السنديك،أو في الإختصاصات التي يمارسها المدين أو رئيس المقاولة 
،ولا يعد الدين قد نشأ بصفة قانونية، إذا كان التصرف محظورا على أحدهما،ومع ذلك تجاوز 61وحده

ضي المنتدب إلا أن هذا الحظر وقام بابرام التصرف،أو كان التصرف يتوقف على ترخيص من القا
التصرف أبرم دون الحصول على هذا الترخيص، ولا يكون الدين كذلك قانونيا إذا كان ناشئا قبل 
ية أو الحكم  الحكم، أو نشأ خارج المرحلة الإنتقالية أو المؤقتة أي بعد حكم حصر مخطط الإستمرار

 -180أيضا بمتابعة النشاط طبقا للمادة ما عدا الحالة التي تأذن فيها المحكمة -بالتفويت أو حكم التصفية 
 .62القضائية

ية أو  373ويثور الإشكال حول ما إدى كن أثر المادة  يقتصر على الديون المهنية الناشئة عن مهنة تجار
ية القضائية أم يشمل كذلك الديون غير المهنية التي تنشأ  حرفية بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسو

حكم، كالديون الشخصية أو الخاصة،والديون العائلية، أو الديون الناشئة عن أنشطة بصفة قانونية بعد ال
 .63مستقلة عن أنشطة المقاولة

 373وللإجابة عن هذا الإشكال،فإن الأستاذ شكري السباعي يرى أن المقصود بالديون في المادة 
يل و الإئتمان لمتابعة ا لمقاولة لنشاطها لا الديون غير المهنية الديون المهنية فقط،لأن الغاية هي توفير التمو

                                                 
 023عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة  60
  233و  232حسب أنماط اإلدارة المحدد في المادتين  61
، مرجع أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها 62

 322سابق،صفحة 
أحمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، مرجع  63

 323سابق،صفحة 
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ية،والقول بغير ذلك يعد  كالديون الشخصية أو العائلية أو التي لا ترتبط بالمقاولة المحكوم عليها بالتسو
ية والتصحيح  .64عرقلة للتسو

 الفقرة الرابعة:الآثار المترتبة عن حق الأسبقية
ية الذي منحه المشرع للدائنين الل احقين لفتح المسطرة والذين  تتوفر في ديونهم ينتج عن حق الأولو

الشروط المنصوص عليها في مدة التجارة عدة آثار قانونية هامة،سواء تعلق الأمر بأداء الدين المشمول 
بالإمتياز في تاريخ الإستحقاق)أولا(،علاوة على عدم خضوع المستفيدون من حق الأسبقية لقاعدة 

يان الفوائد)ثالثا(.وقف المتابعات الفردية)ثانيا(،ولا  تخضع ايضا لقاعدة وقف سر
من أهم الآثار التي تترتب على حق الأسبقية،أن الديون المشمولة بهذا أولا:أداء الديون في تاريخ الإستحقاق:

ية القضائية،بحيث أن هذه الديون  الحق تؤدى في تاريخ الإستحقاق مهما كانت المرحلة التي قطعتها التسو
التي يخضع لها الدائنون السابقون لفتح مسطرة المعالجة ومن ضمنهما مؤسسة التصريح  لا تخضع للتقييدات

ية لا تخضع للتصريح بل تؤدى كما سبقت  الإشارة في تاريخ  بحيث أن هذه الديون المتمتعة بحق الأولو
بما في  على باقي الدائنين الآخرين سواء كانوا يحملون ضمانات أو امتيازات 65الإستحقاق،. وبالأسبقية

 ذلك الرهن الرسمي الذي يشكل أقوى ضمانة لتأمين الدين في القانون المدني.
وعليه فإذا لم يقع الوفاء بالديون التي تمتع بحق الإمتياز في تاريخ الاستحقاق أن يطالبوا بها 

طر قضائيا،ويمكن كذلك أن ينفذوا على أموال المقاولة المدينة ،إلا أنه يمكن للدائن عن طيب عن خا
 أن يمنح آجلا جديدة للوفاء .

إن الدائنون المستفيدون من حق الأسبقية لا يخضعون لقاعدة وقف ثانيا:عدم وقف المتابعات الفردية:
من مدونة التجارة،فإذا لم يقع السداد  138إلى  131المتابعات الفردية المنصوص عليها في المواد من 
قاضاة وإيقاع الحجوز وغيرها من الإجراءات نظرا لعدم في الأجل المحدد لذلك كان من حق الدائن الم

تلك الدعاوى التي تتوقف أو تمنع فقط على الدائنين السابقين على فتح -توقف الدعاوى الفردية بالنسبة له
 66-المسطرة لا بعده

يان الفوائد: ية القثالثا:عدم توقف سر ضائية هو إذا كان المبدأ بالنسبة للدائنين السابقين لصدور حكم التسو
يادة،فإن الامر مختلف بالنسبة  يان الفوائد القانونية و الاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل ز وقف سر
للدائنين الناشئة ديونهم بعد فتح المسطرة الذين يتمتعون بالحق في استحقاق الفوائد القانونية طيلة فترة 

                                                 
الجتها،مرجع احمد شكري السباعي، أحمد شكري السباعي:الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر مع 64

 323سابق،صفحة 
 022محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة  65
 أمينة ناعمي،حقوق اإلمتياز في مسطرة صعوبات المقاولة،مرجع سابق 66
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يل المقاولة ية نظرا لمساهمتهم في تمو الاستثناء تتشجع المؤسسات البنكية  ،وبوجود هذا67التسو
يل المقاولة المتعثرة بقروض مقابل فوائد على المبالغ المقدمة.  والمقرضين على تمو

وإنطلاقا من الآثار القانونية الخطيرة للغاية المترتبة عن حق الإمتياز،يتبين لنا مدى الجدية والصرامة 
ية.ال كبيرة التي توفرها للمؤسسة الدائن ودورها في تو  فير حماية وإن لم تكن مطلقة،إلا أنها جد فعالة وقو

 المطلب الثاني:محدودية الحماية التي يوفرها حق الإمتياز
من مدونة التجارة تفيد الاطلاق،حيث لم يستثني  373يبدوا أن الصياغة التي جاءت عليها المادة 

از،وهو ما جعل بعض الفقه المشرع المغربي عكس نظيره الفرنسي،ديون الاجراء من امتياز الامتي
ينتقد ذلك على اعتبار ان ذلك ضربا للطابع المعيشي للأجر و اجحافا في حق الأجراء ومكانتهم 68

 داخل المقاولة.
يع المغربي قدر أن وضعية بعض الديون تحتاج تعاملا  إلا أنه وعلى الرغم من ذلك نجد ان التشر

يونهم قبل الدائنين اللاحقين على فتح المسطرة، وهو خاصا،وهو ما حذا به إلى جعل أصحابها يستحقون د
ما جعل المشرع المغربي يتدخل للتلطيف من صرامة حق الإمتياز،وذلك بخلق استثناءات ترد على هذا 
الامتياز،وبالتالي تحد من صرامته شيئا ما، وتتلخص هذه الاستثناءات الواردة على حق الاسبقية 

فقرة الأولى(، والدائن الذي له حق الحبس)الفقرة الثانية(،وصاحب ،بالدائن صحاب الرهن الحيازي)ال
 حق الإسترداد)الفقرة الثالثة(.

 الفقرةالأولى:صحاب الرهن الحيازي
إن صمود الدائن صحاب الرهن الحيازي في وجه حق الافضلية المعترف به للدائن اللاحق لا يعدو كونه 

ف الاساسية لنظام صعوبات المقاولة،وعلى رأسها سوى تكتيك دبره القانون المغربي خدمة للأهدا
ية القضائية. ية نشاط المقاولة المتوقفة عن الدفع والمفتوح ضدها مسطرة التسو  العمل على ضمان استمرار

وعموما فان الغلبة التي يحظى بها الرهن الحيازي في مواجهة حق الامتياز لا تقرر إلا إذا كان فك المال 
تستلزمه متابعة نشاط المقاولة،ومؤدى ذلك أن صحاب الرهن الحيازي لا يمكنه موضوع الرهن الحيازي 

ية نشاط المقاولة يا لضمان استمرار  .69الحصول على دينه إذا كان المال موضوع الرهن ليس ضرور

                                                 
اة في القانون الخاص، مجلة القانون اسامة سلعوس،حماية الدائنين وشركاء المقاولة في نظام المساطر الجماعية،رسالة لنيل دبلوم الدكتور 67

  http://www.droitetentreprise.org)واألعمال االلكترونية) 
 022عبد الرحيم شميعة،اجراءات الوقاية من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة  68
 020عبد الرحيم شميعة،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص. 69
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لذلك فإن صاحب الرهن الحيازي يبقى في وضعية مريحة بعيدا عن تزاحم ومنافسة بقية الدائنين 
ي طة ان يأمر بذلك القاضي المنتدب،إذا كان الشيء المحبوس كما سبقت الإشارة اللاحقين،ل كن شر

يا لمتابعة الاستغلال.  ضرور

 الفقرة الثانية:صاحب الدين المضمون بحق الحبس
تكمن العبرة، في جعل الدائن المضمون دينه برهن حيازي كما سبقت الإشارة أو بحق الحبس يستوفي 

،في كون الرهن 373الخاضعين لحق الإمتياز المنصوص عليه في المادة دينه بالأسبقية على الدائنين 
الحيازي وحق الحبس يسمح للدائن المعني بالأمر بالاحتفاظ بحيازة الشيء المرهون او المحبوس إلى ان 
يا لمتابعة نشاط المقاولة المدينة الخاضعة لمسطرة  يتم تمكينه من دينه حتى ولو كان هذا الشيء ضرور

 .70المعالجة
وبذلك فإن كل من الرهن الحيازي وحق الحبس لا يتم اعتبارهما استثناءا على حق الاسبقية المعترف 

من مدونة  137،إذ بالرجوع إلى المادة 71به للدائنين اللاحقين إلا إذا كان يعرقلان نشاط المقاولة
ذن للسنديك بأداء الديون التجارة وتحديدا في فقرتها الثانية،فقد تم تكليف القاضي المنتدب بإعطاء الإ

 السابقة للحكم لفك الرهن أو استرجاع الشيء المحبوس قانونا إذا كان يستلزمان متابعة استغلال المقاولة.

 الفقرة الثالثة:صاحب حق الاسترداد)شرط الاحتفاظ بالمل كية(
قا ، بصرف إن البائع المنقولات تحت شرط الاحتفاظ بالمل كية إلى حين اداء الثمن كاملا يكون مح

النظر عن اي اعتبارات أخرى في استرداد هذه المنقولات إذا توفرت الشروط القانونية للاسترداد 
المنظمة في القسم الرابع من  الكتاب الخامس من مدونة التجارة حيث خصص لها المشرع بابا كاملا 

مال كها ولو في مواجهة لأحكام الاسترداد،حيث تم تنظيم أحكام ممارسة حق استرداد البضائع من قبل 
 الدائن اللاحق

يورم تنظيم حق الاسترداد حماية أصحاب مل كية المنقولات  ية مركزهم القانونية  -البضائع أساسا-و وتقو
 .72حتى لا تتم عرقلة تداول البضائع والسلع

 
 
 

                                                 
 023ي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،مرجع سابق،صفحة محمد لفروج 70
 في المعمقة العليا الدراسات دبلوم لنيل بالمغرب،رسالة للمقاولة القضائية التسوية ظل في المستمرة والعقود الدائنين البيحوني،وضعية نب محمد 71

 22،صفحة0222-0222 الجامعية واالجتماعية،الرباط،السنة واالقتصادية القانونية العلوم اكدال،كلية الخامس محمد الخاص،جامعة القانون
 022عبد الرحيم شميعة،،إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة،مرجع سابق،ص. 72
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 الخاتمة:
 

والتي  373ة وخلاصة القول أن حق الاسبقية المنصوص عليه في مدونة التجارة وتحديدا في الماد
-استنبطها المشرع المغربي من القانون الفرنسي ،تعتبر مؤسسة هامة و فعالة لضمان حماية الدائنين

يل والإقراض)البنوك،الدائنين( لن يجازفوا بمنح  -اللاحقين لفتح المسطرة على إعتبار أن مؤسسات التمو
المعالجة ،إلا إذا كانوا على يقين تام الإئتمان للمقاولة وهي في وضعية حرجة ومحكوم عليها بفتح مسطرة 

بأداء ديونهم في تاريخ الاستحقاق و بالأسبقية على كافية الديون الاخرى التي توجد في ذمة المقاولة 
في ضمان حماية  -حق الامتياز-سواء كانت مقرونة أم لا بامتيازات أو ضمانات،ورغم صرامة هذه الآلية

يوفر حماية مطلقة لهم من جهة أخرى،حيث أن المشرع حاول حقوق الدائنين من جهة، إلا أنه لا 
التلطيف منه شيئا ما عبر خلق بعض الاستثناءات عليه ،اقتضتها حماية مصالح المقاولة. وعموما فإن 

 نجاح أو فشل آلية الامتياز لا يمكن الحكم عليه فعليا إلا من خلال الممارسة العملية.

 لائحة المراجع:
 

 8093-8091، إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة،طبعة عبد الرحيم شميعة 
  محمد لفروجي،وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة،دراسة تحليلية نقدية في ضوء القانون

 ،مطبعة النجاح الجديدة.1المغربي والقانون المقارن،دراسات قانونية معمقة عدد 
 رة صعوبات المقاولة،مجلة القصر،مجلة قضائية للدراسات أمينة ناعمي،حقوق الإمتياز في مسط

 .8001شتنبر  1والوثائق القانونية،العدد 
  اسامة سلعوس،حماية الدائنين وشركاء المقاولة في نظام المساطر الجماعية،رسالة لنيل دبلوم

الدكتوراة في القانون الخاص، مجلة القانون والأعمال الال كترونية  
((www.droitetentreprise.org /web/?p=3904 
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  أحمد شكري السباعي،الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر
ية القضائية-معالجتها،الجزء الثاني،في مساطر المعالجة مطبعة -حكم فتح مسطرة المعالجة والتسو

 ،الرباط.8007المعارف الجديدة،الطبعة الثانية
 ية القضائية للمقاولة  محمد بن البيحوني،وضعية الدائنين والعقود المستمرة في ظل التسو

بالمغرب،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص،جامعة محمد الخامس 
 .8003-8001اكدال،كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،الرباط،السنة الجامعية 

 من موقع ) ،مأخوذنظام الإفلاسhttp://middi.over-blog.com/2016/03/56fc1716-

eafd.html ) 
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 ذالمركز القانوني للمؤسسة البنكية خــــلال فترة اعــداد الحــل

 محمد بجرجي 

 باحث في صف الدكتوراه

 كلية الحقوق بوجدة 

 
 

عداد الحل مرحلة ملاحظة وتشخيص وانتظار وتسمى بمرحلة التشخيص تعتبر فترة إ

والملاحظة، نظرا لقيام الأطراف المتداخلة وخاصة السنديك، بدراسة جميع المعطيات القانونية 

 .73والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، من أجل إيجاد أفضل الحلول الممكنة

يعد السنديك أهم الأطراف فيها، فهو الشخص ا ير الموازنة المالية و لمكلف بإعداد تقر

ية الحل المناسب للمقاولة.  والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، والذي على ضوئه تختار المحكمة التجار

وتسمى بفترة الانتظار، نظرا لاضطرار الدائنين ومن بينهم البنك لانتظار القرار الذي سيحدد 

 مصير المقاولة وبالتالي مصيرهم.

ر الإشارة إليه أن مساطر معالجة المقاولة من الصعوبات تهدف إلى ضمان استمراريتها، ومما تجد

يق تدخل القضاء خدمة  وأداء الديون التي توقفت عن دفعها والحفاظ على مناصب الشغل، عن طر

 للنظام العام الاقتصادي والاجتماعي. 

ة خلال فترة إعداد الحل ولتحقيق ذلك عمل المشرع المغربي على وضع عدة مقتضيات  قانوني

والملائمة لوضعية المقاولة الخاضعة لمسطرة المعالجة تتميز بعدة خصوصياـت، منها ما له تأثير سلبي على 

                                                 
خاص، وحدة البحث حكيم بلحرش، دور السنديك في مساطر معالجة صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون ال73

-0222والتكوين في قانون  األعمال واالستثمار، تخصص القانون التجاري المقارن، كلية الحقوق، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

 .2، ص:0223
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البنك والذي قد يكون أحد الدائنين، حيث يتعرض لمجموعة  من القيود والالتزامات التي تحد من 

 (.المطلب الأولتدخله كدائن )

لمقاولة والمحافظة عليها من المهام الأساسية للسنديك، إذ بعد فتح مسطرة ومعلوم، أن تسيير ا

ية من مدونة  371، طبقا لنص المادة 74المعالجة وتعيينه يكون ملزما بتحديد موقفه من العقود الجار

يقافها وإلغائها ية تنفيذ هذه العقود، أو العمل على إ  التجارة، حيث يبقى له وحده الحق في تقرير استمرار

حسب ظروف وحاجيات المقاولة، غير أن هناك عقدين يندرجان ضمن العقود البنكية أثارا العديد من 

الإشكالات نظرا للتناقض الحاصل بين المقتضيات الواردة فــــي  ال كتاـب الخامــس وتلك الواردة 

اد وعقد الحساب فــــي القسم السابــــع من الكتاب الرابــــع، ويتعلق الأمر بعقد فتح الإعتم

البنكي الذي تبرمه المقاولة مع البنوك، وعليه يثار التساؤل حول مدى أحقية البنك في إنهاء تلك العقود 

 (.المطلب الثانيوموقف القضاء المغربي من ذلك )

 : حدود تدخل البنك كدائن ومسطرة تحصيل دينه.المطلب الأول

ضعة لمساطر المعالجة من الصعوباـت علـــى يهدف المشرع المغربي إلى مساعدة المقاولة الخا

ية وضعيتها وإنقاذهاـ، وإنقاـذ  وحدات الإنتاج والشغـــل ومــــوارد الدولـــة، حيث وضع  تسو

عدة قيود  على الدائنين الناشئة ديونهم قبل الحكم بفتح المسطرة، وهؤلاء الدائنين قد يكون من بينهم 

تحقيق دينه خاصة إذا كان مضمون برهن، بفعل مجموعة من القيود التي البنك كدائن والذي قد يتعطل 

 (.الفقرة الأولىوضعها المشرع المغربي والتي تحد من تدخله كدائن )

                                                 
 .33، ص:0220اير فبر 20عمر أزوكاغ: "استمرارية العقود الجارية في مساطر معالجة الصعوبات"، مجلة المحاكم المغربية، العدد  -74 
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ومن القيود أيضا التي يتعرض لها البنك كدائن، ضرورة التصريح بدينه الناشئ قبل فتح المسطرة 

لذي يثار في هذا السياق ما هو شكل ومضمون داخل أجل قانوني تحت طائلة السقوط، والسؤال ا

 (.الفقرة الثانيةالتصريح بالدين وما هي الإشكالات المرتبطة بتحقيق ديون البنك كمؤسسة ائتمان؟ )

 : حدود تدخل البنك كدائنالفقرة الأولى

يحظى البنك كدائن في مساطر صعوبات المقاولة بوضعية خاصة، حيث يمكنه اتخاذ المبادرة 

يق دوره الإعلامي والاستشاري أو 75مسطرةبفتح ال ، كما يمكنه المشاركة في هذه المساطر إما عن طر

بحكم الآليات الفنية التي يتوفى –عند إعداد الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، كماـ يمكنــــه 

ية النشاط التجاري تنبيه السنديك إلى اتخاذ بعض القرارات الصائبة التي تساهم في تأمين  -عليها استمرار

. 76كالمطالبة باتخاذ بعض الإجراءات التحفظية سواء تجاه المقاولة أو بالنسبة لهذه الأخيرة تجاه دائنيها

ية النشاط التجاري التي  غير أنه بالمقابل يخضع لمجموعة من القيود انسجاما مع فلسفة الإنقاذ واستمرار

 تبناها المشرع المغربي:

 ابعات الفردية:وقف المت -أولا

ية أو التصفية  131طبقا للمادة  من مدونة التجارة، فإن صدور الحكم بفتح مسطرة التسو

، سواء كانت هذه 77الفضائية يؤدي إلى وقف ومنع كل الدعاوي القضائية التي يقيمها البنك

دم أداء مبلغ الدعاوي ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال أو كانت تهدف إلى فسخ عقد لع

 من المال أو كانت ترمي إلى التنفيذ على أموال المدين. وذلك من أجل تحقيق المساواة بين الدائنين.

                                                 
ومن ذلك القرار الصادر عن محكمة النقض، حيث جاء في إحدى حيثياته: "... أن البنك الشعبي لمراكش طلب وضع الشركة السريعة للنقل  -75 

 السياحي المغربي تحت نظام التصفية القضائية، فخصدرت المحكمة حكما قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية".

  322/3/0/0222، ملف تجاري عدد 00/3/0220ريخ ، بتا032قرار عدد  -

 من مدونة التجارة ومايليها. 222أنظر المادة  -76 

 :==يناير والتي تنص على مايلي 02من قانون  23وهو نفس األمر الذي نص عليه المشرع في المادة  -77 

« le jugement d’ouverture suspend ou interdit tout action en justice  de la part de tous les créanciers dont la 

créance à son origine antérieurement au dit jugement » 
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ولا يقتصر تطبيق هذه القاعدة على الدعاوي والإجراءات التي تتخذ بعد صدور الحكم، وإنما تشمل حتى 

البنك في إجراءات التنفيذ، فلا يمكنه  الدعاوي التي رفعت قبل الحكم، وبناء على ذلك فإذا سبق أن بدأ

متابعتها طبقا للمادة السابقة، ويجب عليه رفع اليد عنها، وإذا لم يقم بذلك طوعا وجب على السنديك 

، وما على البنك في كلتا الحالتين إلا التصريح بدينه 78إتباع الإجراءات القانونية  للوصل إلى هذه الغاية

ية بالدار في الخصوم، ومن التطبيقات ال قضائية في هذا الشأن نذكر الأمر الصادر عن المحكمة التجار

يقاف إجراءات البيع العقاري التي 98/01/800179البيضاء بتاريخ  ، والذي قضت فيه المحكمة بإ

/ت 13111على العقار ذي الرسم العقاري عدد  719/8003تباشر في إطار الملف التنفيذي عدد 

ية القضائية مستندة في ذلك إلى مقتضيات المادة  المملوك للشركة المحكوم في من  131مواجهتها بالتسو

 م.ت. التي تنص على منع أو وقف كل إجراء للتنفيذ على أموال المدين كما أسلفت الذكر.

 

ية بالرباط جاء فيه ما يلي:  وفي نفس السياق صدر أمر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجار

الحجز على أموال المدعية بين يدي البنك التجاري المغربي والمأمور به  "حيث يهدف الطلب  إلى رفع

 .9/811/8009في الملف عدد  89/09/8009بموجب الأمر الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 

ية القضائية قد فتحت في مواجهة في مواجهة المدعية  وحيث إن الثابت أن مسطرة التسو

ية بالرباط، بتاريخ بموجب الحكم الصادر عن المحكمة التجا ، 3/81/11في الملف عدد  87/90/9111ر

ية في مواجهة المدعية، وحيث أنه  9/99/8000كما أن حكما قد صدر بتاريخ  بحصر مخطط الإستمرار

                                                 
عة بعد وهو نفس األمر الذي سار على منواله القانون الكويتي حينما اعتبر أن قاعدة وقف المتابعات الفردية تشمل باإلضافة إلى الدعاوي المرفو -78

 ذت قبل صدور حكم اإلفالس وأدركها الحكم وهي ال تزال قائمة.الحكم، جميع الدعاوي التي اتخ

 )غير منشور(. 0222/0/0/0222، بتاريخ 00/22/0222، بتاريخ 0223امر رقم  -79 
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يقاف إجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم  من المقرر في القضاء والقانون المقارن والقضاء المغربي إ

 يترتب عنه بالضرورة رفع كل حجز وقع على أموال المدين.القاضي بفتح مسطرة المعالجة 

وحيث أنه اعتبار لما ذكر يكون طلب المدعية الرامي إلى رفع الحجز على أموالها مبررا من الناحية 

ية القضائية الأمر الذي  ية السنديك في إطار مسطرة التسو القانونية وتقتضيه ضرورة تسهيل مأمور

 .80يستدعي الاستجابة إليه"

وإذا كان لي من رأي بخصوص الأوامر القضائية أعلاه، فإنني اعتقد أنها عين الصواب، إذ 

لولا المنع المذكور لفشل مخطط إنقاذ المقاولة مع ما يترتب عن ذلك من سلبيات، ولفشل السنديك في 

لية التـــي تمـــر ها مـــن الضائقة الماـجتوفير السيولة اللازمة لإنقاذ المقاولة وإعداد الحل ال كفيل لعلا

بهاـ، وإن كــــاـن فــــي ذلك نوع مــــن التقييد لحقــــوق الدائنيــــــــن، وخصـــوصا 

 .81أصحاب الضمانات، وذلك على حساـب المقاو لة

وعليه فإن المنع المذكورة يبعثر حسابات البنك خاصة إذا كان هذا الأخير دائنا مرتهنا رهنا 

يا، حيث تف  رز إشكالية تعارض هذه الحيازة مع مساطر المعالجة القضائية؟حياز

ية بالدار البيضاء، ذهبت إلى أن  للإجابة على هذا التساؤل نجد أن محكمة الاستئناف التجار

"حيازة المدعي للمقاولة تتعارض مع غاية المشرع من سن مساطر المعالجة التي تتمحور في حماية حقوق 

من مدونة التجارة،  131ء، إستنادا إلى الوقف المنصوص عليه  بموجب المادة جميع الدائنين على السوا

 82إذ يبقى مجرد دائن المقاولة، ويحتفظ بحقه في التصريح بدينه بين يدي السنديك"

                                                 
 ، دون ذكر رقم األمر.0/023/0220، في الملف عدد 00/20/0220امر صادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ  -80 

 .23ق، ص:سويلم صبور، مرجع ساب -81 

، 2222/22، في الملف 0222أكتوبر  02، الصادر بتاريخ 0220/22/00قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بالدار البيضاء، عدد  -82 

دراسة مقارنة، أطروحة  –: نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة اشارت إليه حياة حجي، نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، 

الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة، قانون التجارة واألعمال المعمق، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة  لنيل

 .020ص:.0202-0222محمد الخامس، السويسي، الرباط، السنة الجامعية 
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ية بمراكش فقد اعتبرت في أحد قراراتها بأن الحيازة التي تكون  أما محكمة الاستئناف التجار

ضمونها وعديمة الأثر، ل كون الدائن لا يصبح من حقه الإستمرار في قبض بيد الدائن تصبح فارغة من م

يعها  بين  مداخيل العقار المحجوز.. لأن السنديك هو الذي سيتولي قبض هذه المداخيل وتوز

 .83الدائنين

والملاحظ أنه من أجل المحافظة على كل الإمكانيات والمصادر المالية للمقاولة المفتوحة في 

من مدونة التجارة، فإن كل الامتيازات الممنوحة  131طرة، ومن خلال نص المادة مواجهتها المس

تتعطل وهذا ما نستنتجه من قرار صادر  97/98/9118لمؤسسات القرض في نطاق المرسوم المل كي 

والذي جاء في حيثياته ".....وحيث أنه بلجوء مؤسسة القرض  81/1/8009عن محكمة النقض بتاريخ 

 9118دجنبر  97حي لمسطرة المعالجة تكون قد تناولت عن الامتياز المخول لها بمرسوم العقاري والسيا

 84الذي هو حيازة المرهون واستخلاص دينها من ربحه.."

وانطلاقا مما سبق، فإذا كان البنكي واحدا من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل الحكم بفتح 

دية، وبالتالي يسري عليه ما يسري على باقي الدائنين المسطرة، فإنه يخضع لقاعدة وقف المتابعات الفر

من م.ت على أي استثناء فيما يخص نطاق تطبيق  131الآخرين، ذلك أن المشرع لم ينص في المادة 

، بل واكثر من ذلك فإن هــــــذا الـــمنع يشمل سا ئر الدائنين 85قاعدة وقف المتابعات الفردية

، إذ  86متياـزات أو أصـــحاب رهـــــــون، بخلاف قانون الإفلاسعاديين كانـــوا أو  أصحاـب ا

                                                 
، أشارت إليه حياة حجي، نفس 22/0222في الملف عدد 00/0/0222، بتاريخ 022قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بمراكش عدد -83 

 .020مرجع، ص:

 .22/222، ملف تجاري عدد 02/2/0220، بتاريخ 0222قرار صادر عن محكمة النقض، عدد  -84 

مع مساطر  03/00/0220للمزيد من التفاصيل أنظر محمد صابر: "مدى تعارض الحيازة المنصوص عليها في الرسوم الملكي المؤرخ في -

 .23-23، ص:0220، يونيو 3لمعالجة، مجلة المنتدى، العددا

 –قانون األعمال  –مسؤولية البنكي في إطار مساطر المعالجة، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه في القانون الخاص  خديجة مضي، -85 

 .020، ص: 0222-0222كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، جامعة محمد األول وجدة، السنة الجامعية 

، 0222الدار البيضاء، طبعة  –محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مطبعة النجاح الجديدة  -86 

 .330ص: 
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أنه مفعول وقف المتابعات الفردية كان يجري على الدائنين في الكتلة وحدهم أي الدائنين العاديين 

والدائنين أصحاب الإمتيازات العامة الذين نشأت ديونهم قبل شهر الإفلاس، أما الدائنين أصحاب 

اصة والرهون الرسمية على عقارات فلا يطالهم هذا المبدأ وكذلك الدائنين خارج الإمتيازات الخ

 .87الكتلة

وأخيرا إذا كان وقف المتابعات الفردية من أهم الآثار التي تساعد على إنقاذ المقاولة وتهيئ 

ي ة المناخ الإيجابي، دون إكراهات مالية أو إجراء تنفيذات على منقولات أو عقارات قد تكون ضرور

، فإن ذلك من شأنه التأثير سلبا على مؤسسات الائتمان التي تكون في أمس 88لاستمرار نشاط المقاولة

 .89الحاجة لاستفاء ديونها عند حلول آجالها ضمانا لسيولتها التي توزع على حاملي سندات القرض

 قاعدة أسبقية الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح المسطرة: -ثانيا

من مدونة التجارة حق الإمتياز للديون الناشئة بعد  373ل المشرع المغربي من خلال المادة خو

ية القضائية على باقي الديون الأخرى ولو كانت مضمونة برهن عقاري  صدور حكم فتح مسطرة التسو

 رسمي.

قية سيفرغ هذا المقتضى القانوني سيؤثر لا محالة على البنك بصفته دائنا مرتهنا، إذ أن حق الأسب

الرهن الرسمي كضمانة عينية من أي محتوى، فمن الناحية الإجرائية أصبحت الديون العادية بعد فتح 

ية القضائية ديونا تفضيلية تستوفى في تاريخ استحقاقها، بينما تصبح الديون الرهينة ديونا  مسطرة التسو

                                                 
جع سابق، أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجزء الثالث، مر -87 

 .032ص:

 .033احمد شكري السباعي، نفس المرجع، ص:  -88 

عبد العالي كوشك، الرهن الرسمي كضمانة بنكية  في التشريع المغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر، في القانون الخاص، الماستر المتخصص  -89 

 .020، ص:0200-0202جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية المستشار القانوني للمقاوالت، كلية القانونية واالقتصادية واالجتماعية، 
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يقاف مفعول الرهون الضامنة لاستيفائها إلى حين  يه محددة في  عادية حيث يتم إ سلوك إجراءات مسطر

ية القضائية  .90المقتضيات المنظمة لمسطرة التسو

ية بفاس مايلي: "وحيث أن المستأنف إنما هو مجرد  ولقد جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجار

ية على أموال المدين  دائن يتمتع بحق الامتياز لاستخلاص ديونه، وأن الامتياز يعرف قانونا بحق الأولو

ظرا لسبب الدين، وأنه تبعا لذلك لا يجب الخلط بين الدائن المتمتع بحق الامتياز والدائن صاحب ن

الضمانات، فالأول له حق الأفضلية على الغير لاستخلاص الدين ولو كانت الديون الأخرى مضمونة 

 91برهم رسمي"

ة لمساطر المعالجة من ونشير في هذا السياق إلى أن هذه الغاية قد تعصف بدائني المقاولة الخاضع

الصعوبات، لأنهم بدورهم قد يكونون مدينين لدائنين آخرين مما سيؤثر سلبا على الدورة الإقتصادية، 

هذا التأثير قد يكون في نظري أكبر على المؤسسات المالية لأنها تحتاج للسيولة لأداء ديونها ولمنح 

 .92قروض رهنية أو غير رهنية

يان ا  لفوائد القانونية والاتفاقية. ثالثا: قاعدة وقف سر

من مدونة التجارة والتي تنص على انه : " يوقف حكم فتح المسطرة  131بالرجوع الى المادة  

يان الفوائد يعني  يادة ". يتضح أن مبدأ وقف سر يان الفوائد القانونية وكذلك فوائد التأخير وكل ز سر

                                                 
 أنظر في  ذلك: -90 
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براؤها نهائيا من الفوائد ا لناشئة بعد الحكم بفتح المسطرة، سواء انتهت المسطرة إلى تحرير ذمة المقاولة أو إ

ية المقاولة  .93التفويت أو إلى التصفية، ولا تستأنف الفوائد إلا في حالة واحدة هي حالة الحكم باستمرار

فما دام أن المشرع قد أوجب وقف الدعاوي وإجراءات التنفيذ، فإنه من الطبيعي أن ينص 

يان الفوائد يادة  حسب   كذلك على وقف سر اتفاقية كانت أو قانونية، وكذا كل فوائد التأخير وكل ز

المادة أعلاه، وهذا الوقف يشمل سائر الدائنين سواء كانوا دائنين عاديين أو أصحاب رهون رسمية أو 

ية أو رهون دون إنتقال الحيازة ية أو مدنية 94حياز ، وذلك لا يستفيد 95وسواء كانت الديون تجار

 تنتج ديونهم فوائد من طول إجراءات المسطرة. الدائنون الذين

هذا الوقف من شانه الإضرار بالدائنين خاصة البنك، بل ويزداد هذا الضرر إذا كان البنك 

صاحب ضمانة، إذ تصبح ضماناته متضائلة في ظل مسطرة المعالجة حيث تتضرر مصالحه بشكل كبير 

 .96يولة اللازمة للقيام بنشاطهمتى علمنا أنه يعتمد على فوائد القروض لتوفير الس

يان الفوائد للدائنين الناشئة ديونهم قبل  ونشير في نفس السياق إلى أن شمول مبدأ وفق سر

صدور حكم فتح المسطرة، دون الدائنين الناشئة ديونهم بعد صدور هذا الحكم، ينجم عنه حيف يتضرر 

يان الفوائد لمجرد أن دينه نشأ بعد  منه الدائن ذوي الضمانة كالبنك، لأن الدائن العادي يستفيد من سر
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افتتاح مساطر صعوبات المقاولة، وبالتالي فإن الضمانة تتجرد من طابعها الإمتيازي الذي تحظى به في 

 .97ظل القواعد العامة

وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن المشرع المغربي لم يورد أي استثناء على تطبيق  هذه 

الفائدة، مفضلا أن يكون لهذا التطبيق أثر عام وشامل  لجميع أنواع الفوائد  القاعدة من حيث طبيعة

 33بمجرد صدور حكم فتح مسطرة المعالجة، عكس نظيره الفرنسي الذي أورد استثنائين حسب المادة 

، فحسب هذه المادة فإن مبدأ وقف  سيران الفوائد لا يطبق على تلك 918398يناير  83من قانون 

رض مدته تساوي أو تزيد عن سنة، كما لا يطبق على قرض يتضمن شرطا يؤجل الأداء الناشئة عن ق

يلة الأمد علـــى 99لمدة سنة ، وما ذلك إلا رغبة في تشجيع المؤسسات البنكية على تقديم القروض الطو

حساـب القـــروض القصيرة الأمــــد، إلا أن ذلك حسب رأي أحمد شكري السباعي من شأنه أن 

مشاكل عملية قد تفوق المنافع التي يهدف المشرع تحقيقها، وينوه بموقف المشرع المغربي الذي لم يخلق 

 يأخذ بهذين الإستثنائين.

 رابعا: منع أداء الديون السابقة ل كم فتح المسطرة

من مدونة التجارة والتي جاء فيها  137لقد نص المشرع المغربي على هذه القاعدة بموجب المادة 

ترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره". حيث يعتبر مايلي: "ي

ية القضائية وحماية  يا بالنسبة لإنقاذ المقاولة الخاضعة لمسطرة التسو تقرير هذه القاعدة أمرا إيجابيا وضرور

ية لمواصلة النشاط والانتاج و يق الحفاظ على الأصول الضرور  .100الشغلحقوق الدائنين، عن طر
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وتطبق هذه القاعدة على جميع الأداءات التي تنجز لصالح البنك سواء تمت من طرف رئيس 

المقاولة أو السنديك، ومهما كانت الطرق التي تم بها الأداء، أي سواء تم الأداء نقدا أو بواسطة أوراق 

يل البنكي أو حوالة الديون المهنية أو أية وسيلة أ يق التحو ية، أو عن طر خرى من وسائل الأداء تجار

، كما تشمل هذه القاعدة سائر الديون سواء كانت ديونا عادية او مقرونة 101التي يتم التعامل بها

، ما لم 102بإمتيازات أو ضمانات وسواء أكان الدين يتعلق بنشاط المقاولة أو كان دينا شخصيا للمدين

ية بالدار البيضاء ما يوجد نص خاص على خلاف ذلك، وقد جاء في قرار لمحكمة الإستئنا ف التجار

ية القضائية يشكل  يلي: ".... إن لجوء البنك إلى استيفاء دينه من حساب المقاولة بعد فتح مسطرة التسو

 .103إضرارا غير مشروع يبرر تدخل قاضي المستعجلات"

يترتب على خرق قاعدة المنع من أداء الديون السابقة بطلان كل عقد أو تسديد تم لفائدة  و

، ونتيجة لذلك فإن المبالغ التي يتم أداؤها خرقا لمبدأ 104ك دون استصدار إذن من القاضي المنتدبالبن

حظر الوفاء بالديون الناشئة قبل حكم فتح المسطرة، يتم إرجاعها إلى ذمة المقاولة لتستعمل في مواجهة 

ية نفقات استمرار نشاط المقاولة أو الوفاء للدائنين الناشئة ديونهم بصفة قانون ية بعد صدور الحكم بالتسو

يل  99، حسبما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 105القضائية ، 9133أبر

والذي أيدت من خلاله القرار الصادر عن محكمة الإستئناف والقاضي باسترجاع المبالغ التي أدتها 

ية ية القضائية لفائدة شركة عقار دائنة بهذه المبالغ على شكل قروض إلى  شركة خاضعة لمسطرة التسو
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الذمـــة المالية للمــــدين، وذلك بسبب أن هذا الأداء تم خرقا لقاعدة حظر الوفاء بالديون السابقة على 

 .106فتح المسطرة

ومما تجدر إشارة إليه أن المشرع استثنى من منع أداء الديون السابقة، الديون المضمونة برهن 

من م.ت والتي جاء فيها ما يلي: " يمكن  137بناء على الفقرة الثانية من المادةحيازي أو لحق الحبس 

للقاضي المنتدب أن يأذن للسنديك بأداء الديون السابقة للحكم وذلك لفك رهن أو لاسترجاع شيء 

محبوس قانونيا، إذ كان يستلزمه متابعة نشاط المقاولة" و هو ما يشكل في نظري انحيازا لهذه الفئة من 

الدائنين على حساب الدائنين المرتهنين رهنا رسميا رغم ما يتميز به هذا الأخير من خصوصيات تتمثل 

. وفي هذا الصدد قررت محكمة النقض الفرنسية أن الاستثناء 107أساسا في أنه من الضمانات العينية

من المدونة  137دة ، المطابقة للما9183يناير  83من قانون  11من القاعدة  المنصوص عليها في المادة 

المغربية للتجارة، لا يسري على الديون الناشئة قبل فتح المسطرة كلما كانت هذه الديون مضمونة بتأمين 

 108آخر غير الرهن الحيازي أو حق الحبس.

 المنع من إجراء التقييدات: -خامسا

ام بإجراء أي بمجرد صدور الحكم القاضي بافتتاح مساطر صعوبات المقاولة يمنع على البنك القي

تقييد للرهون والامتيازات لضمان ديون سابقة على حكم فتح المسطرة سواء كانت واردة على منقولات 

من  111أو عقارات وسواء كانت العقارات محفظة أو غير محفظة أو في طور التحفيظ تطبيقا للمادة 

 .مدونة التجارة، وذلك تحت طائلة بطلان كل تقييد تم خرقا للمبدأ أعلاه
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ويجد هذا المبدأ أساسه في رغبة المشرع في تجميد ذمة المدين وضمان إنقاذ المقاولة وكذلك 

ضماـن احترام قاعدة المساواة بين الدائنين فـــي تقسيم أصـــول المقاولــــة قسمـــة غرماـء، ورغم 

من مدونة التجارة  111ادة تحديد الجزاء في بطلان التقييدات التي تتم بعد فتح المسطرة فإن تطبيق الم

ية بعد  ية التحفيظ العقاري، فهل يجب على المحافظ على الأملاك العقار يثير بعض  الصعوبات من زاو

ية أو التصفية القضائية رفض التقييد المقدم إليه من طرف البنك أو أحد  إعلامه بافتتاح  مسطرة التسو

 الدائنين الآخرين؟

ن المحافظ العقاري لا يمكنه رفض التقييد معتمدا في الذي يرى بأ 109خلافا لبعض الفقه

ية أو التصفية من ضمنها، وخلافا  ذلك على نصوص نظام التحفيظ العقاري والتي لا توجد حالة التسو

لذلك نعتقد أنه إذا ما بلغ المحافظ بالحكم القاضي بفتح  المسطرة يتعين عليه أن يقوم بإشهاره أولا في 

التاريخ يتعين عليه الامتناع عن تقييد أية رهون أو ضمانات على الرسوم السجل لعقاري ومن ذلك 

ية أو مطالب التحفيظ المملوكة للمدين.  العقار

عموما، فإن البنك كواحد من مؤسسات لائتمان يمنع عليه إجراء تقييد للرهون والامتيازات 

حكم فتح المسطرة فإنها تحظى لضمان ديون سابقة على الحكم، أما فيما يخص الضمانات التي نشأت بعد 

ية، وبالتالي يمكن قيدها رغم صدور حكم فتح المسطرة، إضافة إلى هذا لم يحدد المشرع  بحق الأولو

، المدة التي 9183يناير  83من قانون  37من م.ت وكذا الفرنسي في المادة  111المغربي في المادة 

يا. وأمام هذا السكوت يذهب بعض ا لفقه إلى أن المنع يبقى ساري المفعول إلى يبقى فيها المنع سار
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حين قفل المسطرة، وقفل المسطرة يكون إما في حالة القفل المتعلق بالتصفية القضائية وكذا في مرحلة 

يعه على الدائنين   .110التفويت بعد تسديد ثمنه وتوز

عديد يتضح إذن من كل ما سبق، أن القواعد المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة، قد وضعت ال

من العراقيل أمام الدائنين وخاصة البنك الحامل لضمانات تهدف إما إلى إقصائها نهائيا من حلبة هذه 

 المساطر أو على الأقل تعطيل مفعولها من خلالها الإبقاء عليها مشلولة وغير قادرة على أداء دورها.

ئن مرتهن. وهي ولقد حاولت توضيح هذه القيود الواردة على حق البنك كدائن عادي أو دا

نفس القيود التي ترد على حق الدائن خلال مسطرة الانقاذ التي تعتبر احد اهم المستجدات التي جاء 

 بها المشروع القاضي بتغيير و تتميم الكتاب الخامس، مع حذف قاعدة منع اجراء التقييدات.

 الفقرة الثانية: مسطرة تحصيل البنك لدينه.

عالجة على ما ذكر سابقا، فالصعوبات والعراقيل التي تعترض لا يقتصر أثر فتح مسطرة الم 

 الدائنين عموما والبنك خصوصا تتعدد وتتنوع باختلاف المراحل تقطعها المسطرة.

وتعتبر مسطرة التصريح بالدين عقبة أخرى تهدد البنك كواحد من مؤسساـت الائتماـن، وإذا 

هذه المسطرة أن تهدد الضمانة المؤسسة قبل فتح  حصل وأن كان البنك حاملا لضمانة، فإن من شأن

 المسطرة بالزوال.

إن السؤال الذي يثار في السياق ما هو شكل ومضمون التصريح بالدين وما هي الإشكالات 

 المرتبطة بتحقيق الديون؟
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للإجابة على هذا التساؤل سوف نشير أولا إلى مضمون وشكل التصريح بالدين على أن نتطرق 

 ى الإشكالات المرتبطة به.بعد ذلك إل

 شكل التصريح بالدين و مضمون -أولا

لقد وضع المشرع المغربي مجموعة من الإلتزامات القانونية على عاتق البنك كسائر الدائنين، من 

بينها ضرورة القيام بالتصريح بالديون لدى السنديك، هذا الإجراء يعتبر آلية جد هامة، تهدف بالأساس 

يع إلى حصر العناصر  السلبية )الخصوم( والعناصر الإيجابية )الأصول( للمقاولة من أجل ضمان التوز

 .111العادل للأموال، بين مختلف الدائنين حسب مراتبهم وحسب نوع المسطرة المتبعة

ولقد عملت مدونة التجارة على تنظيم هذا الإجراء، في الفصل الأول من الباب الثاني عشر، 

س الأهمية التي يحظى بها هذا الإجراءات خاصة في علاقته بحقوق وخصت له خمس مواد، مما يعك

 الدائنين السابقين لفتح المسطرة.

وعليه فإنه يتعين على البنك أن يصرح بدينه الناشئ قبل فتح المسطرة داخل أجل شهرين ابتداءا 

ة التجارة، وذلك من مدون 187من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية طبقا لمقتضيات المادة 

يه تم شهرهما حيث لا  تحت طائلة سقوط الدين ما لم يكن البنك حاملا لضمانات أو عقود ائتمان إيجار

يواجه بالسقوط إذا لم يتم إشعاره من قبل السنديك. وقد جاء في قرار صادر عن محكمة الإستئناف 

يقة التصريح يقة التصريح بالديون المترتبة  التجاري بفاس على أنه: "..وحيث أن المشرع لما نظم طر طر

بذمة المقاولة المفتوح في حقها إحدى مساطر صعوبات المقاولة، حسبما أكد عليه بموجب الفقرة 

من م.ت. ميز بين ديون الدائنين الحاملين ضمانا أو عقد تأمين إيجاري تم  181الأولى من المادة 

 شهرهما وديون الدائنين العاديين.

                                                 
أحمد شكري السباعي، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها، الجـــــــزء الثالث، مرجع سابق،  -111 

 .022ص:
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إشعار الفئة الأولى دون الفئة الثانية التي عليها التصريح بديونها داخل  وأوجب على السنديك

أجل  شهرين من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وفي صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية. كما 

  112من مدونة التجارة...." 311تنص على ذلك مقتضيات المادة 

عليه التصريح بدينه داخل أجل شهرين من تاريخ نشر  فالبنك إذن إذا كان دائنا عاديا يتعين

فمن  -كأن يكون مثلا دائنا مرتهنا -حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، أما إذا كان حاملا لضمانة

البديهي أن يكون قد باشر اجراءات الإشهار لتفعيل هذه الضمانة، وفي هذه الحالة وعلى غرار صاحب 

يتعين أن يتم إشعاره شخصيا ودعوته إلى التصريح بدينه، حيث يتم هذا  عقد ائتمان إيجاري وقع شهره

 .113الإشعار من طرف السنديك الذي يقع على عاتقه التزام قانوني لا شعار البنك

والملاحظ أن عبارة "الإشعار" جاءت بصيغة عامة دون أن تحدد الجهة التي تقوم بالإشعار أو 

 88/01/8001مضمونه، جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ تاريخ توجيهه، ودون أن تبين شكله أو 

من م.ت تنص على أنه يشعر شخصيا الدائنون  181مايلي: "... حيث إنه إن كانت مقتضيات المادة 

الحاملون لضمانات أو عقد ائتمان إيجاري تم شهر بهما، وإن اقتضى الحال في مواطنهم المختار، فإنها لم 

 114م بالإشعار ولا مضمونه ولا ال كيفية التي يتم بها...."تتحدث عن الجهة التي تقو

يلاحظ أيضا أن المشرع المغربي لم يضع شكلا معينا للتصريح بالدين، فعبارة "التصريح بالدين  و

من مدونة التجارة( تجيز للبنك كدائن أن يختار الشكل  110-187-181"جاءت عامة ومطلقة )المواد 

 الذي يرغب فيه.

                                                 
 )غير منشور( 0202يناير  2، بتاريخ 23/0222في الملف عدد  02اس رقم قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بف -112 

سلسلة الدراســـــات القانونية -دراسة مقارنـــــــة-المــــــهدي شبو، مؤسســــــة القاضـــــي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة-113 

 230ولى، صالمعاصــــــــرة، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، طبعة أ
 ومايليها. 030، ص:0223، أبريل 02، منشور بمجلة الملف، عدد 00/22/0222، بتاريخ 0202قرار الغرفة التجارية، رقم  -114



 

 

 

68 

من م.ت وهي تتحدث عن إجراء التصريح بالديون، لم تلزم إخضاعه  181دة فمقتضيات الما

لشكل محدد، بل إن مراجعة جميع المقتضيات المتعلقة بالتصريح بالديون في إطار مدونة التجارة نجد ان 

المشرع المغربي سكت عن هذه النقطة، وأمام هذا السكوت تراوحت أراء الفقه والقضاء بين المرونة 

 والتشدد.

 

وبخصوص موقف القضاء فالملاحظ أنه ذهب مع الصيغة العامة التي جاءت بها المقتضيات 

 القانونية المتعلقة بالتصريح بالديون معتبرا أن المشرع المغربي لم يشترط أية شكلية معينة  للتصريح بالديون. 

أن يتم حيث جاء في قرار لمحكمة النقض مايلي: ".... ليس هناك أي مقتضى قانوني يفرض 

توجيه التصريح المذكور وفق شكليات معينة،  من قبيل وضعه بكتابة الضبط أو الصندوق 

  115القضائي....

وفي نفس السياق نجد أن القضاء ذهب إلى الاعتداد بالتصريح الشفوي المقدم من طرف 

ية بفاس مايلي: ".... حيث يتبين من  خلال الدائن، حيث جاء في قرار لمحكمة الإستئناف التجار

البحث المجرى في الملف وبإقرار السنديك نفسه أن الشركة المستأنفة صرحت بديونها لدى هذا الأخير 

 داخل الأجل القانوني وأنه لم يسجل تصريحها  لعدم تقديمه مكتوبا في مطبوع خاص.

وحيث أنه باستثناء شرط الأجل، فإن المشرع لم يستلزم شكلا خاصا لتقديم التصريح بالديون، 

يا بدينها مباشرة بعد إعلامها من طرف السنديك فإن هذا الأخير و مادامت المستأنفة قد صرحت شفو

  116ملزم بتسجيل هذا الدين ضمن قائمة الدائنين"

                                                 
، منشور بمجلة قضاء المجلس 0023/3/0/0222، في ملف تجاري عدد 0222مارس  02بتاريخ  000قرار صادر عن محكمة النقض رقم  -115

 وما بعدها. 000، ص:22-22(عدد األعلى)محكمة النقض حاليا

 )غير منشور (. 23/02220، في الملف عدد 0220أبريل  03، بتاريخ  0قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم  -116 
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وفي اعتقادي الشخصي فإن تصريح البنك بدينه يجب أن يكون مكتوبا، ويستشف شرطا 

تي حددت بعض البيانات التي يجب أن من مدونة التجارة ال 188الكتابة ضمنيا من سياق المادة 

يـــح ، والتـــي لا يمـــكن إيــــ رادهاـ إلا إذا كاـن التصريح مكتوبــــاـ، 117يشملـــها التصر

وفضلا عن هذا فالتصريح بالدين كتابة من شأنه أن يحافظ  على حق البنك كدائن حتى لا يواجه بعدم 

وبالتالي سقوط حقه، وبالتالي فمن المستحسن أن يتفادى قبول دينه لعدم تقديمه في شكل مكتوب 

يقاعه داخل جزاء سقوط الدين  .118البنك جميع السلوكات التي من شأنها إ

 

من م.ت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها التصريح بالدين  188ولقد حدد المشرع في المادة 

ة بالديون المترتبة في ذمة  المقاولة المقدم إلى السنديك، وذلك قصد تمكين هذا الأخير من الإطاح

الخاضعة للمسطرة حيث جاء فيها مايلي: "يضم  التصريح مبلغ الدين المستحق بتاريخ صدور حكم فتح 

ية القضائية يحدد التصريح طبيعة الإمتياز أو  المسطرة مع تحديد قسط الدين المؤجل في حالة التسو

 الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به

يل إلى العملة الوطنية حسب سعر الصرف  عندما يتعلق الأمر بديون بالعملة الأجنبية، يتم التحو

 بتاريخ صدور حكم فتح المسطرة.

 ويشمل التصريح أيضا:

العناصر التي من شأنها أن تثبت وجود الدين ومبلغه إذا لم يكن ناجما عن سند، وأن تعذر   -9

 . 119دذلك، تقييمها للدين إذا لم يحدد مبلغه بع

                                                 
 .220المهدي شبو، مرجع سابق، ص: -117 

 .023عبد العالي كوشك، مرجع سابق، ص:  -118 

جاء في احد حيثياته ما يلي: " ... إن المستخنف وإن كان يلتمس حفظ حقه في  32/20/0222في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  -119 

من مدونة التجارة توجب التصريح  202التصريح بديون الحقة، فإن هذا الحق يتعين ممارسته داخل األجل القانوني لكون الفقرة الثانية من المادة 

من نفس المدونة التي تنص على  200الدين يجب أن يكون محددا حسب المادة ما تقضي به المادة  بالدين وإن لم يكن ناجما مثبت في بسند، كما ان
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ية. -8 يانها مع تنفيذ مخطط الإستمرار  كيفية احتساب الفوائد في حالة استئناف سر

 الإشارة إلى المحكمة التي رفعت إليها الدعوى وإن كان والدين موضوع نزاع. -1

يرفق بالتصريح جدول وثائق الإثبات، ويمكن تقديم هذه الوثائق على شكل نسخ، ويمكن 

 تقديم أصولها أو وثائق تكميلية.للسنديك أني طلب في أي وقت 

ية أو  وبالرجوع إلى مقتضى الفقرة الثانية من هذه المادة فإنه يجب على أصحاب الديون الإمتياز

المضمونة أو الضمان الذي قد يكون الدين مقرونا به، ومن تم فإنه يتعين على البنك في حالة ما إذا كان 

 .120ن فإن دينه يقبل كدين عاديدينه مضمون برهن أن يحدد في التصريح بالضما

يؤدي عدم تصريح البنك بديونه إلى السنديك داخل الأجل القانوني إلى سقوط  الدين بالنسبة  و

يعات سواء التي تمت أو لم تتم ، ما لم يتم تدارك الأمر بتقديم 121للمدين وانقضاؤه وعدم قبوله في التوز

ابتداءا من تاريخ صدور حكم فتح المسطرة،  دعوى رفع السقوط إلى القاضي  المنتدب داخل أجل سنة

، حسبما ذهب إلى ذلك 122وإثبات البنك أن هناك سببا أجنبيا حال دون التصريح في الأجل القانون

، حينما اعتبر أن الدائنين السابقين على 91/09/8001123القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 

جل القانوني تحت طائلة سقوط الدين وعدم القبول في فتح المسطرة ملزمين بالتصريح بالديون داخل الأ

يعات إلا إذا رفع عنهم القاضي المنتدب هذا السقوط في حالة إثبات السبب الأجنبي.  التوز

                                                                                                                                                         
ا لم يحدد وجوب أن يشمل التصريح بالدين العناصر التي من شخنها ان تثبت وجوده ومبلغه أذا لم يكن ناجما عن سند، وإن تعذر ذلك تقييمها للدين إذ

 مبلغه.. " 

 .332/3/0/0223، ملف تجاري عدد 23/20/0222، بتاريخ 02قرار عدد  -

 أنظر: -120 

القانون  محمد أفقير، إشكالية الرهن الر سمي كضمان عيني في التشريع المغربي بين النص القانوني والعمل القضائي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في-

، 0203-0200اعية، جامعة الحسن األول، سطات، السنة الجامعية الخاص، ماستر المقاولة والقانون، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتم

 .030ص:
121-  Faris Larbi, op.cit., page:59. 

 .02، ص:0222/ أكتوبر 2محمد حدوثي، التصريح بالديون في المساطر الجماعية، رسالة الدفاع، عدد -122 

، منشور ضمن سلسلة القانون والممارسة القضائية، عدد 202/3/0/3022، ملف تجاري عدد 02/20/0222المؤرخ في  20القرار عدد  -123 

 وما بعدها . 002، ص:2/0222
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ولقبول طلب رفع السقوط يتوجب على البنك الدائن أن يتقدم بدعوى في الموضوع إلى القاضي 

قاضي بفتح المسطرة ملتمسا منه إصدار أمر داخل أجل سنة من تاريخ صدور الحكم ال 124المنتدب

برفع حالة السقوط عنه، وقد استقر القضاء على أن الدعوى التي ترفع خارج أجل السنة سيكون 

ية بالبيضاء جاء في احد حيثياته:  مصيرها عدم القبول. ففي قرار صادر عن محكمة الإستئناف التجار

مدونة التجارة حدده المشرع المغربي كأقصى أجل  من 110"...أجل السنة المنصوص عليه في المادة 

من مدونة التجارة ، ل كي  187للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 

يتقدموا بطلب رفع السقوط الى القاضي المنتدب على اساس ان يثبتوا أن عدم التصريح لا يعود اليهم .. 

"125  

ل والآثار الخطيرة التي قد تترتب عن عدم احترامه فقد كابد القضاء وبالنظر لصرامة هذا الأج

يله ما أمكن من خلال محاولة التعامل معه على أنه أجل تقادم ، إلا أن 126الفرنسي من أجل تطو

 .127أغلب الفقه يرى أنه أجل سقوط مثله مثل أجل التصريح بالدين لا يقبل الإيقاف ولا الانقطاع

أن يكون البنك حاملا لضمانة مشهرة، فينقضي دينه وتنقضي  وفي نفس السياق قد يحصل

 الضمانة التابعة له لحرمانه من رفع دعوى السقوط، فكيف ذلك؟ 

                                                 
من ق.م.م الذي أوجب أن يتضمن المقال مجموعة من  30معنى ذلك وجوب تقديم مقال الدعوى وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفصل -124 

 مهنة أو مواطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي. البيانات إضافة إلى تحديد األسماء العائلية والشخصية وصفة أو

ففي قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية جاء في احد حيثياته: " إن طلب رفع السقوط المقدم للقاضي المنتدب يتعين ان يكون وفق  -

 من ق.م.م.. " 20مقتضيات الفصل 

 .0223/022/00، ملف رقم 20/00/0220، بتاريخ 0232/0222قرار رقم  -
 )غير منشور(. 0200/0220/00، ملف رقم 23/20/0220، بتاريخ 02/0220قرار عدد  - 125

 126-»les Sûretés sans de possessions des les redressement et la liquidation Judiciaire  Macorog Ventier,-Erancine 

des entreprises, thèse de Doctorat en droit, Université  des sciences sociales, Toulouse 14 F février 1992,P:142. 

 

 

 127-:2, entreprise en difficultés, redressement Judiciaire faillite, 6èm éd ,  »T droit des affaire Yves Gyon, « 

Delts, N° 1233,1997,p:257. 
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قد لا يبادر البنك إلى التصريح بدينه رغم نشر الحكم بالجريدة  الرسمية، ولا يقوم السنديك 

حتى لا يستطيع رفع دعوى السقوط،  بإشعاره بضرورة التصريح بدينه إلى أن تمر سنة من تاريخ الحكم

فينقضي بذلك دينه وهو ما سيؤدي لا محالة إلى انقضاء كل الضمانات التابعة له، ذلك أن  الصيغة 

من م.ت تفيد أن الانقضاء يطال الديون بجميع  110128العامة والمطلقة للفقرة الأخيرة من المادة 

ة إنما هي مرتبطة في نهاية الأمر بالالتزام الأصلي ، فالضمانات العيني129ضماناتها شخصية كانت أم عينية

تدور معه وجودا وعدما وأن كل إهمال من جانب البنكي ستطاله عواقبه المتجسدة في سقوط الدين 

والتشطيب على الضمانة كأثر مباشر لهذا الانقضاء، وهو ما بات يفرض على البنك كدائن وفي ظل 

العمل بالمقابل على مراقبة أوضاع مدينة والتصريح بسرعة وإلا صرامة هذه قواعد عدم التصرف بسلبية و

 فقد حقوقه بسهولة.

 : تحقيق ديون البنك كمؤسسة ائتمانثانيا

يعات التي تتم بين الدائنين،  لا يكفي أن يصرح البنك بدينه لدى السنديك ل كي يقبل في التوز

ديد ما إذا كانت ديون البنك بل يجب أن يخضع كل دين مصرح به إلى مسطرة التحقيق، وذلك لتح

مقبولة في المسطرة الجماعية أم غير مقبولة، الشيء الذي يجعل هذه العملية تكتسي أهمية قصوى ل كونها 

تمكن من الحفاظ على الديون، وحماية مصلحة المقاولة، من خلال تحديد خصومها المتبقية من بين 

 .130مسطرة  المفتوحةالدائنين حسب الرتبة التي يحتل كل واحد منهم في ال

                                                 
ما يلي: تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية الى من مدونة التجارة على  222تنص  الفقرة األخيرة من المادة  -128 

 رفع السقوط.

 عبد الرحيم السليماني، "التصريح بالديون في إطار مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، اإلجراءات واألثار، الملة المغربية لقانون األعمال -129 

 .02، ص:0223، شتنبر 3والمقاوالت، عدد

 
 .002ري السباعي، الجزء الثالث، مرجع سابق، ص:احمد شك -130
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ويتولــــى السنديك مهمــــة تحقيق الديون نظرا لما يتوفــــر عليه مــــن معلوماـت 

وو ثــــاـئق، تمكنه من إجراء العملية المذكورة، وذلك عبر التصريحات المقدمة له من الدائنيـــن، 

 أيام. 8ل وكذا عبر لائحة الدائنين التي يلتزم المدين بتقديمها خلال أج

إلا أن السنديك لا يمكنه القيام بعملية التحقيق لوحده نظيرا لما تتسم به هذه العملية من أهمية 

، لذلك فقد أوكل المشرع  للسنديك مهمة تحقيق ديون الدائنين بمساعدة 131وخطورة في نفس الوقت 

نتدب، الذي يملك وحده المراقبين وبحضور رئيس والمقاولة أو بعد استدعائه تحت مراقبة القاضي الم

ية أو أن المنازعة لا تدخل في  حق اتخاذ قرار قبول الدين أو رفضه أو وجود دعوى جار

يلاحظ أن المشرع المغربي لم يعطي للدائنين ومن بينهم البنك إمكانية الحضور في عملية 132اختصاصه .و

ية حضور هذه العملية وإن تحقيق الديون، إلا أنه بالمقابل خول للمراقبين كما سبق وأن أشرت صلاح

. وإذا كان غياب البنك كواحد من الدائنين عن 133كانوا لا يمثلون في الواقع الدائنين تمثيلا قانونيا

حضور عملية تحقيق الديون يشكل إضعافا لوضعيته، فإن المشرع المغربي تنبه إلى هذه النقطة وأوجت 

لا سيما إذا كان الدين موضوع نزاع، أن يخبر من مدونة التجارة،  111على السنديك من خلال المادة 

الدائن بذلك بواسطة رسالة مضمونة  بالإشعار بالتوصل، ويدعو الدائن إلى تقديم شروحاته داخل أجل 

يوما فإذا لم يقدم الرد داخل هذا الأجل فلا تقبل منه أية منازعة لاحقـــة لاقتراح السنــــديك.  10

ى انجاز قائمة الديون المصرح بها والتي تشتمل على أسماء الدائنين مع وبالتالي تؤدي هذه المراحل إل

الإشارة إلى موطن كل واحد منهم، وكذا مبالغ الديون المستحقة وطبيعتها و الضمانات المقترنة بكل 

                                                 
 .000حياة حجي، نظام الضمانات وقانون صعوبات المقاولة، مرجع سابق، ص: -131

على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما  بناء القاضي المنتدب من مدونة التجارة على أنه: يقرر 262تنص المادة  -132
 .ال تدخل في اختصاصه المنازعة أنوجود دعوى جارية أو 

 

، ملف 02/20/0203، بتاريخ 0حيث  قد يكون البنك مراقبا للدائنين، كما هو الحال بالنسبة للحكم الصادر عن المحكمة التجارية بخكادير، عدد  -133 

 . 0332/02/00تجاري عدد 
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دين مع اقتراحاته  بقبول الدين  أو رفضه أو إحالة الدين على المحكمة المختصة إذا كان هذا الأخير 

، وبعد ذلك يتم تحقيق الديون أمام القاضي 134من مدونة التجارة 111نزاع حسب المادة موضوع 

يع للمسطرة وحاميا لمصالح الدائنين  181المنتدب الذي جعلته المادة  من م.ت الساهر على السير السر

سند بما في ذلك البنك كأحد مؤسسات الائتمان، إلا أنه وبعد تلقيه قائمة الديون المعدة من طرف ال

وبعد الدراسة والتحليل وإعمال النصوص القانونية يتخذ قرارا برفض الدين، أو بقبوله، أو بمعاينة دعوى 

ية بأكادير بتاريخ  ية. ففي أمر صادر عن المحكمة التجار جاء في إحدى حيثياته:  10/99/8093جار

ير الخبير المودع في الملف  "... وحيث تبت بالإطلاع على الوثائق المعززة للتصريح والمثبتة للدين ومن تقر

الذي تقيد فيه بالنقط المسندة إليه وفق منطوق الأمر التمهيدي بعد استدعائه للأطراف بصفة قانونية 

وحدد بدقة  الأسس التي اعتمدها في التقدير وفق المعطيات التقنية التي يستقل بتقديرها والمنتجة في 

أن الدين ثابت ومستحق ومعين المقدار، الأمر الذي يتعين الدعوى بالقدر الذي تطمئن إليه المحكمة و

درهم بصفة  8118081.18معه قبول دين البنك الشعبي للوسط الجنوبي في حدود مبلغ 

ية" ية بوجدة جاء في إحدى حيثياته: ّوحيث إن  135إمتياز . وفي أمر أخر صادر عن المحكمة التجار

مثل المقاولة موضوع التصفية القضائية الذي أقر بالمبلغ الدين  المصرح به لم يكن محل منازعة من طرف م

ير السنديك، كما أن هذا الأخير  المعزز بكشف الحساب حسب الثابت من الاعتراف بالدين المرفق بتقر

                                                 

ابتداء من صدور حكم فتح المسطرة، بعد مطالبة رئيس ستة أشهر  أقصاه السنديك داخل أجل على ما يلي: يعد 694تنص المادة  -134 
بالقبول أو الرفض أو اإلحالة على  اقتراحاته على التوالي مع استالم التصريحات بالديون، قائمة بالديون المصرح بها مع مالحظاته المقاولة بإبداء

 .المنتدب القاضي المحكمة. ويسلم السنديك القائمة إلى

 

 . 0002/02/0203، ملف عدد 32/00/0202، بتاريخ 022كمة التجارية بخكادير، عدد أمر صادر عن المح -135 



 

 

 

75 

لم يبدي أية ملاحظة بخصوص هذا الدين، معا يتعين معه التصريح بقبول الدين  المصرح به من طرف 

 136درهم ..." 318.181.81د في البنك الشعبي بوجدة والمحد

ويتضح من خلال الأوامر القضائية السالفة الذكر، أن القرار الأخير بخصوص قبول دين البنك 

أو رفضه يعود للقاضي المنتدب. فإذا قرر القاضي المنتدب قبول الدين غير المنازع، فإنه يبلغ هذا القرار 

يغ المبلغ الذي حظي بالقبول من جهة، إلى صاحب هذا الدين عبر رسالة عادية، ويحدد التبل

 .137والضمانات والامتيازات التي بها من جهة  أخرى

كما هو الحال بالنسبة للأمر القضائي الأول  -وعندما ما يبت القاضي المنتدب في دين منازع فيه

ار فإنه يتم استدعاء رئيس المقاولة والدائن من طرف كتابة الضبط برسالة مضمونة مع الإشع -أعلاه

بالتوصل . وفي المقابل فإن القرار الصادر بالرفض، يبلغ إلى الأطراف داخل أجل ثمانية أيام برسالة 

يترتب عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة  من  111مضمونة مع الإشعار بالتوصل. و

 .138مدونة التجارة بطلان أمر القاضي المنتدب

مايلي: "وحيث إنه أمام منازعة الطرفين فيما انتهى إليه وقد قررت محكمة الإستئناف بفاس 

الأمر المطعون فيه من تحديد مبلغ الدين المصرح به أمرت محكمة الدرجة الثانية بإجراء خبر حسابية 

ير الخبرة والذي  عهدت بها للخبير في إطار العمليات البنكية السيد مصطفى الحادق الذي أدلى بتقر

ائي المترتب في ذمة شركة أوخيا لفائدة البنك الشعبي الحسيمة هو خلص فيه أن الدين النه

درهما، والدين النهائي المترتب بذمة نفس الشركة لفائدة البنك الشعبي بالناظور هو  1118188.19

 درهما. 7071190.38

                                                 
 20/0203ملف عدد  02/20/0202، بتاريخ 20/0202أمر صادر عن المحكمة التجارية، عدد  -136 

 .20عبد الرحيم السليماني، مقال سابق، ص: -137 

 .20ص:مرجع سابق ،حكيم بلحرش،  -138 
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وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير جاءت وفق القرار  التمهيدي، بعدما حددت دين 

نكين وبعدما أوضحت جميع العمليات المتعلقة بكل دين على حدة وخلصت  إلى الدين النهائي كل من الب

 139لكل منهما...."

ية تخضع لها جميع الديون المصرح بها باستثناء الديون  والملاحظ أن مسطرة تحقيق الديون إجبار

ية م ن أجل إثبات الدين العادية خلال مرحلة التفويت والتصفية القضائية والديون موضوع دعوى جار

وحصر مبلغه والتي صدر بشأنها حكم يقضي بوجود الدين، ذلك أن هذه الأحكام تكون حائزة للشيء 

 .140من مدونة التجارة 133المقضي به طبقا للمادة 

وأخيرا أشير إلى أن الدائنين وخاصة البنك إذا كان دائنا مرتهنا، يتأثر بشكل سلبي من مختلف 

الأمر الذي قد يؤثر سلبا على وضعيته المالية على الخصوص، لذلك يجب على الإجراءات والمساطر، 

المشرع المغربي التدخل لتقويم الوضعية و إعطاء حق الأسبقية للديون المضمونة برهن وتبسيط المساطر 

 .141القانونية المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة

وموقف القضاء  ة في مساطر صعوبات المقاولةالمطلب الثاني: مدى أحقية البنك في إنهاء لعقود البنكي

 من ذلك.

لقد أصبح اللجوء إلى المؤسسات البنكية ضرورة ملحة قصد الحصول على مختلف الاعتمادات 

، نعت الأبناك بقابضة الأرواح، ل كونها تملك حق الحياة، 142ووسائل الأداء، حتى أن رأيا من الفقه

 أو الموت بالنسبة للمشروعات الإقتصادية.

                                                 
 .0202يناير  30بتاريخ  22/20-23/20، في الملف عدد 03ستئناف التجارية بفاس رقم قرار صادر عن محكمة اإل -139 

 .032محمد أفقير، مرجع سابق، ص: -140 

 .023فريد بدري، مرجع سابق، ص: -141 

 .022العدد  2022أبريل  03عمر أزوكار، المسؤولية البنكية عن إنهاء االعتماد من خالل التشريع والقضاءـ، جريدة األحداث المغربية  -142 
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هو تنظيمها لمجموعة من العقود  9111143ولعل أهم ما تميزت به مدونة التجارة لفاتح غشت 

الحديثة التي أفرزتها العرف التجاري، ومن بين هذه العقود التي شملها القسم السابع من الكتاب الرابع: 

 .144عقد فتح الاعتماد وعقد الحساب البنكي اللذان طرحا مشكلا في مقتضياتهما

ر في دراستنا للعقود البنكية على عقد الحساب البنكي وعقد فتح الاعتماد، نظرا وسوف نقتص

يل المقاولة خلال صدور الحكم بفتح مساطر صعوبات  لما تلعبه هذه التقنيات من دور فعال في تمو

المقاولة، باعتبارها أهم ضمان للنهوض بالمقاولة وإنقاذها مما يعترضها من صعوبات وأزمات مالية 

ادية، وإن كنا نلاحظ أن المشرع المغربي لم يكن واضحا بخصوص وضعية هذه العقود بعد خضوع واقتص

المقاولة لنظام المساطر الجماعية. وعليه فإني سأحاول الحديث عن عقد فتح الاعتماد أولا )الفقرة 

 الأولى( على أن أتطرق بعد ذلك إلى عقد الحساب البنكي )الفقرة الثانية(.

 : عقد فتح الإعتمادالفقرة الأولى

يل البنكي أهم ضمان للنهوض بالمقاولة وإنقاذها مما يعترضها من صعوبات وأزماـت  يعتبر التمو

مالية واقتصادية مــــ ن خــــلال الإستمرار في منـــح الإعتماد اللازم للمقاولــــ ة، وهو ما يؤكده 

ية أو تصحيح وضعية يل أو ائتمان، كما هي  بعض الفقه المغربي بقوله: "... أن تسو المقاولة تحتاج إلى تمو

ية"  .145في حاجة إلى مواصلة العقود الجار

يف 9111يوليوز  1وإذا كان  القانون البنكي المغربي الصادر بمقتضى ظهير  ، لم يورد أي تعر

 من مدونة التجارة 381خاص بهذا الصنف من العمليات الائتمانية التي تقوم بها البنوك، فإن المادة 

                                                 
المتعلق بمدونة التجارة،  22-02، بتنفيذ القانون رقم 0222)فاتح غشت 0203ربيع األول  02الصادر في  03.22.0الظهير الشريف رقم  -143 

 .0003، ص:2200(عدد 0222أكتوبر  3) 0203جمادى األولى  2الجريدة الرسمية بتاريخ 

ي تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة محمد العروصي، مصير العقود جارية التنفيذ ف-144 

 .00، ص:0222-0222قانون التجارة واألعمال، كلية الحقوق، جامعة "محمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية 

المقاولة ومساطرها معالجتها"، الجزء الثاني، مرجع سابق، أحمد شكري السباعي، "الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض -145 

 .323ص: 
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قد عرفته بمايلي: "فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف  9111لسنة 

 المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود".

التي تخول للسنديك وحده إمكانية مواصلة  146من م.ت 371وعلى الرغم من عمومية المادة 

ية من عدمه وذلك تب عا لما تقتضيه مصلحة المقاولة، فقد ثار النقاش حول مصير عقد فتح العقود الجار

الاعتماد بعد صدور الحكم بفتح المسطرة أو بعبارة أخرى ما مدى أحقية البنك في إنهاء عقد فتح 

 383الاعتماد في حالة حدوث بعض الأوضاع التي تزعزع المركز المالي للمستفيد، خاصة وأن المادة 

 .147الحق في حالة التوقف البين عن الدفعمن م.ت تعطيه هذا 

وللوقوف على هذا التعارض الحاصل في القانون المغربي نرى ضرورة الرجوع إلى القانون  

والقضاء الفرنسي باعتبارهما مصدرين تاريخيين للقانون المغربي، ففي ظل قانون الإفلاس  الفرنسي لسنة 

لقائمة على الاعتبار الشخصي، تفسخ بقوة القانون كان القضاء الفرنسي يذهب إلى أن العقود ا 9117

ية أو التصفية القضائية بحيث أن السنديك لم يكن له الحق في طلب  بصدور الحكم  المعلن لمسطرة التسو

مواصلة تنفيذ عقد الائتمان، وبالتالي يخول للبنك كل الحق في إنهاء الاعتماد الممنوح للمقاولة الموجودة 

ية  9183يناير  83، إلا أنه بصدور قانون 148قيد أو شرط في هذه الوضعية دون المتعلق بالتسو

 83من قانون  17والتصفية القضائية للمقاولات تم وضع حد للإشكال السابق حيث وضعت المادة 

ية دون تمييز بين العقود  القائمة على الاعتبار الشخصي  9183يناير  مبدأ عاما لتنفيذ العقود الجار

                                                 
على ما يلي: بإمكان السنديك وحده أن يطالب بتنفيذ العقود الجارية بتقديم الخدمة المتعاقد بشخنها للطرف  233تنص  الفقرة األولى من المادة  -146 

 نذار إلى السنديك يظل دون جواب لمدة تفوق شهرا.المتعاقد مع المقاولة. ويفسخ العقد بقوة القانون بعد توجيه إ

لمدة معينة أو غير معينة، فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل  مفتوحا كان االعتماد على ميلي: سواء 252تنص الفقرة الرابعة من المادة  -147
 .أو عند استعماله لالعتماد المذكورة ي حق المؤسسةفي حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطا جسيم ف االعتماد بدون أجل،

 

 

موقف البنك من تمويل المقاولة التي تعترضها صعوبات مالية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون مينة حربي، -148 

 .22، ص: 0222-0223الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط، السنة الجامعية 
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ية أو  في طور التنفيذ  ، وأعطت149وغيرها للسنديك الصلاحية الواسعة للمطالبة بتنفيذ العقود الجار

ية عقد فتح الإعتماد يمكن إنعاش المقاولة وإيجاد حلول  ية القضائية لأنه باستمرار خلال مرحلة التسو

 .150لمعالجة صعوباتها

ية في حالة أما بخصوص المشرع المغربي فبعد أن أقر المبدأ العام القاضي بمواصلة الع قود الجار

ية القضاـئية بمقتضـــى الماـدة  من  383من مدونة التجاـرة، تفاجئنا المادة  371صدور الحكم بالتسو

نفس القانون من خلال فقرتها الرابعة: "سواء كان الاعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمكن 

وقف بين للمستفيد عن الدفع، أو في حالة إرتكابه خطأ  للمؤسسة قفل الاعتماد بدون أجل في حالة ت

جسيم في حق المؤسسة المذكورة .." والتي تقضي بجواز إنهاء الاعتماد من طرف البنك في حالة توقف 

 .151المستفيد عن الدفع الأمر الذي يؤدي إلى حصول تناقض بين المادتين السابقتين

قية البنك في إنهاـء عقد فتـــح الاعتماـد، من خلال المادة السالفة الذكر يتضح جليا أح

ل كون هذا الأخير يعتبر من العقود ذات الطبيعة الشخصية، ويجعل البنك المانح للاعتماد محقا في 

بان  إقدامه على إنهائه، ولو كان ملتزما بتقديمه لمدة معينة. نظرا لإنقلاب الموازين التي بني عليها إ

بو ن بالحصول على هذا الاعتماد. كما أن إنهاء البنك لعقد فتح الاعتماد لن التعاقد، وهي جدارة الز

يكون تعسفيا، بل في الغالب سيبرر مراعاته للظروف والاعتبارات المالية والاقتصادية للزبون، والتي قد 

ية العقد، واعتماد البنك لتلك  توضح أن وضعية هذا الأخير ميؤوس منها، مما تسوغ معه عدم استمرار

                                                 
 .300محمد الفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مرجع سابق، ص: -149 

مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص،  محمد العروصي، -150 

  .02، ص: 0222-0222حمد الخامس السويسي، الرباط، السنة الجامعية ملحقوق، جامعة وحدة قانون التجارة واألعمال، كلية ا

 .32عمر السكتاني، وضعية البنك في إطار صعوبات المقاولة، مقال سابق، ص: -151 
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مبررات إنما لتفادي مساءلته من طرف الغير على أساس إساءته منح الائتمان حسب الفقرة الأخيرة ال

 152من م.ت. 383من المادة 

ولما كانت المقتضيات السابقة الذكر، بالإضافة إلى المقتضى  المنصوص عليه في الفقرة الثانية من 

ا من القانون البنكي الفرنسي فإن تطبيق ، مستوحاة في مجمله153من القانون البنكي المغربي 11المادة 

من م.ت لا يمكن أن يخرج عن الحلول التي وضعها القضاء الفرنسي بخصوص تطبيق  383المادة 

، والذي سار في تفسيره واجتهاده في اتجاه تكريس حماية 154من القانون البنكي الفرنسي 10المادة 

من  383لسلطة التي تخولها للمؤسسة البنكية المادة المقاولة المستفيدة من الائتمان، وهو ما يعني أن ا

يه  م.ت بخصوص إنهاء عقد الاعتماد إذا ما تبين أن المركز المالي للمستفيد من الاعتماد، يعتر

الاضطراب وأن وضعيته غير قابلة للإصلاح بالمرة، لا يجوز استعمالها في حالة التوقف عن الدفع الذي 

ية ال خاصة وأن الائتمان الذي يقدمه البنك بعد فتح مسطرة  155قضائيةيترتب عليه الحكم بالتسو

ية القضائية يستفيد من حق الأسبقية في الوفاء طبقا للمادة  من مدونة التجارة السابق  373التسو

 الإشارة إليها.

وهكذا، فإن أحقية البنك في إنهاء عقد فتح الاعتماد، بسبب تدهور الوضع المالي للزبون، يدور 

دما مع وجهة نظر كل طرف على حدة حول الظروف المالية والاقتصادية التي تعتمد في وجودا وع

اعتبار وصول الزبون إلى وضعية مالية صعبة وميؤوس منها تبرر عدم الاستمرار في دعمه بواسطة الائتمان  

                                                 
د جاء في الفقرة األخيرة من م.ت، يشكل مبررا إلنهاء عقد فتح االعتماد. وق 202باعتبار أن توقف المقاولة  عن الدفع حسب مقتضيات المادة  -152 

 من م.ت "يؤدي عدم احترام هذه المقتضيات من طرف المؤسسة البنكية إلى تحميلها المسؤولية المالية". 202من المادة 
حددة أو الغيت هذه المادة التي كانت تنص على مايلي: "ال يجب على مؤسسة االئتمان أن تتقيد بخي إشعار سابق، سواء كان فتح االعتماد لمدة م -153

ي أو غير محددة إذا تبين أن وضعية المستفيد غير قابلة لإلصالح بالمرة، سيما سبب تراكم ديونهم غير المؤداة، أو تدهور محسوس لمركزه المال

 ئتمان."انقطاع عن مزاولة أعماله لمدة طويلة من غير أمل في استئنافها داخل أجل معقول، إذا ارتكب المستفيد خطخ جسيم في حق مؤسسة اال

. 8décembre 1987, Dalloz, 1988 p Arrête commercial-Cour de cassation Française- 154:52. 

 .302محمد الفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مرجع سابق، ص: -155 
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وح ، أما فيما يتعلق بحالة التوقف عن الدفع، فإن حق البنك  في إنهاء الاعتماد الممن156البنكي

يعاتها على التوقف عن الدفع  للمقاولة الموجودة في هذه الحالة لا يكون إلا في البلدان التي ترتب تشر

إفلاس المدين وغل يده ومنعه من إدارة أمواله والتصرف فيها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمغرب في 

 9191لقانون التجاري لسنة ظل القانون التجاري فيها، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للمغرب في ظل ا

الملغى ولمصر حاليا، اللهم إلا إذا قبل البنك الإستمرار في تقديم الاعتماد لفائدة التفليسة ممثلة 

من القانون التجاري المصري على مايلي: "يعد في حالة إفلاس  330. حيث تنص المادة 157بالسنديك

ية إثر كل تاجر ملزم بموجب أحكام هذا القانون بإمساك دفاتر ت ية إذا توقف عن دفع ديونه التجار جار

اضطراب أعماله المادية"، وبالتالي فإنه بمجرد ما يتوقف الدائن عن دفع ما عليه من ديون، اعتبر مفلسا، 

وهذا يعطي الحق للبنك أن يوقف منح الإعتماد لمقاولة متوقفة عن الدفع، بل وأكثر فالبنك له الحق 

 .158من القانون التجاري المصري 383للمادة  في طلب شهر إفلاس مدينه طبقا

إذن ومن خلال ما سبق، فالقانون التجاري المصري يعطي الحق للبنك في وقف الاعتماد قبل 

 انتهاء مدته بمجرد توقف المدين عن الدفع، حتى ولو لم يصدر حكم بشهر إفلاس المقاولة المدنية.

يعات الأخرى وعلى عكس من ذلك، فإن التوقف على الدفع الذي لا  ترتب عليه بعض التشر

ية القضائية أو التقويم القضائي، كما هو معمول به في فرنسا وفي المغرب بعده دخول  سوى التسو

، لا يخول حسب الاجتهاد القضائي الفرنسي الحق للبنك 159مقتضيات الكتاب الخامس حيز التطبيق

من  17فرنسية في هذا الإطار أن المادة في إنهاء الاعتماد محدد المدة، فلقد قررت محكمة النقض ال

                                                 
وميدان التسوية القضائية من خالل اجتهادات المجلس  محمد لفروجي، وضعية الدائنين في مساطر صعوبات المقاولة، صعوبات المقاولة -156 

، بمناسبة الذكرى الخمسينية األولى لتخسيس المجلس األعلى، مطبعة األمنية، الرباط، 0223يونيو  00-00األعلى، الندوة الجهوية الثامنة، طنجة 

 .322ص:

 .330، ص:0220سكندرية،منشخة المعاريف اإل -علي البارودي، العقود وعمليات البنوك التجارية -157 
 من القانون التجاري المصري على مايلي: يشهر إفالس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة..." 220تنص المادة  - 158

القانون الخاص، وحدة البحث فضل أبابري، وضعية العقود الجارية أثناء التسوية القضائية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في  -159 

، 0223-0222والتكوين قانون األعمال واالستثمار، وتخصيص القانون التجاري المقارن، كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 

 .32ص:
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ية القضائية والتصفية القضائية للمقاولات تعطي  9183160يناير  83القانون الفرنسي ل المتعلق بالتسو

الحق خلال فترة الملاحظة للمتصرف القضائي في أن يطلب الإستمرار في تقديم الاعتمادات المتعاقد 

المسؤولية للبنك عن الضرر الذي قد يلحق المقاولة  بشأنها قبل التوقف عن الدفع، وحملت بذلك

يقاف الاعتماد قبل إنتهاء مدته ية القضائية جراء إ . ولقد صرحت محكمة 161الموجودة في حالة التسو

النقض الفرنسية ايضا في بعض قراراتها الحديثة أن شرط " عدم قابلية الوضع المالي للمستفيد للإصلاح  

يل الحق للبنك في إنهاء عقد  10بالمرة، الذي تعلق المادة  من القانون البنكي الفرنسي على وجوده تخو

ية  فتح الإعتماد دون مهلة إشعار ولو كان محدد المدة ، لا يعتبر متوفرا في حالة افتتاح مسطرة التسو

 162القضائية وإخضاع المقاولة المعنية بالأمر لفترة الملاحظة ". 

فها هذا أن المقاولة لا يمكن اعتبارها والحالة هذه في وضعية ومما عللت به المحكمة المذكورة موق

مالية غير قابلة للتقويم بالمرة، مادام أن فترة الملاحظة نفتح بالأساس لتشخيصها، ولمعرفة ما إذا كانت 

هناك إمكانية لاستمراريتها أم لا، وأن مجرد التوقف عن الدفع لا يكفي وحده لاعتبار وضعية المقاولة 

لا  371وهكذا يمكننا القول، بأن مقتضيات المادة  ،163عنيها الأمر غير قابلة للإصلاح نهائياالتي ي

ية المقاولة المتوقفة عن الدفع، أما إذا كان  ية يضمن استمرار يمكن تطبيقها، إلا إذا تم تبني مخطط للتسو

ية المقاولة، وإنما إل ى تفويتها لأحد الأغيار، المخطط المتبنى على العكس من ذلك، لا يرمي إلى استمرار

ية، كما أن المحكمة لن تستطيع إدراجها ضمن العقود  فإن المفوت إليه لا يستفيد من عقود الائتمان الجار

                                                 
 من مدونة التجارة الفرنسية. L.622.130المعدلة بالمادة  -160 

 

ود جارية التنفيــــذ فــــي تاريــــخ  فتـــــح مسطرة التسوية القضائيةّ، سلسلـــة القانون أورده محمــــد لفروجي، مصير العق -161 

 .00، ص:0222، 2والممارســــــــــــــة القضائيــــة، منشورات المجلة المغربية لقانون األعمال والمقاوالت، العدد
162 -; p 1989 Bulletin Civil , 2Mai Arrête commercial-Cour de cassation Française -:221. 

عمال، اليوسفي كمال، مآل العقود الجارية في إطار صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قوانين التجارة واأل -163 

 .32، ص:0202-0222كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية 
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، التي لم تنص إلا على عقود الائتمان ال كرائي، أو 164من المدونة  107التي يتم تفويتها تطبيقا للمادة 

ية عقود ال كراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات  ية...".   وبالمقابل من ذلك فإن مخطط الإستمرار الضرور

ونحن نرى أن -حيث يتمتع بسلطة الخيار -لا يضع حدا للإئتمان الذي تم الإبقاء عليه بطلب من السنديك

هذا الحل الأخير هو الذي ينبغي تطبيقه بقوة من طرف المحاكم المغربية، ذلك أن الإبقاء على حياة 

 .165ا اقتصاديا واجتماعياالمقاولة أصبح واقع

ية القضائية للمقاولة يعتبر قرينة وحجة ضد البنك   يتضح مما سبق أن صدور الحكم القاضي بالتسو

تفيد مبدئيا عدم وصول المقاولة إلى وضعية غير قابلة للإصلاح بالمرة وتحول دون حق البنك في إنهاء 

نه يكون مسؤولا عن الضرر الذي يلحق المقاولة عقد الاعتماد بدون مهلة إشعار ولو محدد المدة، وإلا فإ

 جراء إخلاله بالتزامه التعاقدي.

يناير  83من قانون  17وفي هذا الصدد ذهبت محكمة النقض الفرنسية في تفسيرها للمادة  

، إلى تحميل المسؤولية للبنك، عن الأضرار التي لحقت المقاولة المتواجدة في وضعية صعبة بسبب 9183

ية وضعيتهافسخ الإعتم  .166اد في الوقت الذي كان فيه أعضاء المسطرة بصدد تهيئ مخطط لتسو

أما بخصوص القضاء المغربي فإنه ذهب إلى نفس ما ذهب إليه نظيره الفرنسي، إذ اعتبرت 

ية بالبيضاء أن البنك مسؤول عن إنهائه لفتح الاعتماد وذلك على اعتبار أن  محكمة الإستئناف التجار

ة )التجاري وفا بنك( أقدمت على الإنهاء المفاجئ لعقد فتح الإعتماد رغم  كون المؤسسة البنكي

ية القضائية،  إلا  وضعية المقاولة  لازالت قابلة للإصلاح وأنه مادام فتح في مواجهتها مسطرة التسو

لخطأ في وأنها ممكن إنقاذها، فاعتبرت المحكمة أن العناصر الثلاث لقيام المسؤولية البنكية متوفرة وهي ا

                                                 
مدونة التجارة على مايلي: "حينما يتعين على المحكمة أن تبت في تفويت العقود المشار إليها في المادة السابقة أو في نقل  من 223تنص المادة  -164 

، يستدعي كاتب الضبط الطرف أو األطراف المتعاقدة وحامل أو حاملي الضمانات إلى الجلسة برسالة 203الضمانات المنصوص عليها في المادة 

 ر بالتوصل. " مضمونة مع اإلشعا

 .000خديجة مضي، مرجع سابق، ص:-165 
166 Arrête de 8 décembre 1987, Dalloz, p-Cour de cassation Française:52. 
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الإنهاء المفاجئ لعقد فتح الاعتقاد، الضرر هو ما لحق المقاولة من أضرار نتيجة إنهاء عقد فتح 

 .167الاعتماد، والعلاقة والسببية إذ أن الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع الضرر

من مدونة التجارة  قد  383وفي اعتقادي الشخصي، فإنه بالرغم من أن مقتضيات المادة 

ت البنكية الحق في إنهاء الاعتماد، فإن هذا المقتضى في نظري يبقى مجرد حبر على خولت للمؤسسا

ية القضائية، على اعتبار أن المقتضيات الواردة في المادة  من  371ورق أثناء الحكم بفتح مسطرة التسو

الحكم م. ت تعطل جميع المقتضيات القانونية الفاسخة للعقد بصفة مباشرة أو غير مباشرة لمجرد صدور 

ية القضائية.  القاضي  بفتح مسطرة التسو

من م.ت  383ومن النقاط أيضا التي ينبغي مناقشتها، كيفية تعامل القضاء المغربي مع المادة 

التي تعطي للبنك الحق في إنهاء الإعتماد في حالة توقف المقاولة عن الدفع. فكما سبقت الإشارة إلى 

ه للاعتماد قبل إنتهاء مدته، فإنه يتعين أن تكون وضعية المقاولة ذلك فإنه حتى لا يسأل البنك عن إنهائ

مختلة بشكل لا رجعة فيه أي غير قابلة للإصلاح، ومن تم فمتى اتضح أن المقاولة تعاني من صعوبات 

ية بالدار  يمكن تجاوزها، فإنه لا مبرر لإنهاـء الاعتماـد، وهذا ما ذهبت إليه محكمة الإستئناف التجار

، في قرار لها إذ جاء في بعض حيثياته مايلي: "حيث من الثابت من الخبرة المنجزة بواسطة 168بيضاءال

السيد ....، أن قيمة الأموال المتداولة للشركة الطاعنة عرفت تطورا ملحوظا خلال السنتين الأخيرتين 

س درهم وأن رؤو 93.880.811.11، ما قدره 8007-98-19حيث بلغت بتاريخ  8007و-8001

 9.177.883.81ما قدره  8007الأموال عرفت رصيدا إيجابيا يفوق  رأس المال، إذ بلغ عند نهاية 

بعد  8007درهم خلال  98.897.197.11درهم، وأن رقم معاملاتها سجل انتعاشا ملحوظا إذ بلغ 

                                                 
)غير  2032/03/0222، ملف رقم 20/02/0222بتاريخ  02233/22قرار صادر عن محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم - 167

 منشور(
)غير  3222/00/0223ملف عدد  20/20/0222بتاريخ  2222/0222حكمة اإلستئناف التجارية بالدار البيضاء، رقم قرار صادر عن م - 168

 منشور(
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بمبلغ  8003،  وأنه رغم الخسارة التي عرفتها سنة 8001سنة  1.809.180.79أن بلغ 

تعتبر إيجابية بما قدره  8007درهم فإن رؤوس أموالها الصافية حتى نهاية  9.911.071.11

درهما مما تبقى معه وضعية الشركة سليمة ولا تعاني إلا من ضعف في التسيير وعدم  9.177.883.81

 مسك حساباتها بانتظام.

ما درهم كافية لتغطية  93.880.811.11وحيث تكون بذلك أصول الشركة البالغة ما قدر 

درهم، مما لا يكون معها توقفها عن الدفع  8.119.707.01بذمتها من خصوم في حدود ما مجموعه 

 ناتج عن عجر حقيقي ومستمر لا يمكن الرجوع فيه، وإنما يبقى مجرد تعثر يمكن تجاوزه ".

إذن فمن خلال القرار أعلاه يتبين أن التوقف عن الدفع المؤقت لا يمكن اعتباره مبررا لإنهاء 

يقة تسييرها   الاعتماد، إذ أن المقاولة يمكن إذا ما راجعت طر

وفي قرار أخر صادر عن نفس والمحكمة اعتبرت من خلاله أن البنك مسؤول  عن الإنهاء 

يوما لتدبر أمرها، وكان  10المفاجئ لعقد الاعتماد غير المحدد المدة، دون تمكين المقاولة من أجل 

لوضعية المالية للمقاولة المختلة، في حين أن وضعيتها كان من الممكن البنك قد بنى موقفه على أساس ا

إصلاحها. مما لا يكون معه مبــــررا ما أقــــدم عليه البــــنك، فتم الحكم على هذا الأخير بأداء مبلغ 

يض للمقاولة المتضررة مع  احتساب الفوائد القانونية 980.000  .169درهم كتعو

ص التوجه القضائي أعلاه، فإنني أعتقد أنه عين الصواب، فالإنهاء وإذا كان لي من رأي بخصو

المفاجئ للإعتماد يجعله مسؤولا عن ذلك، ولو كانت المقاولة متعرضة لصعوبات، إذ في كثير من 

الأحيان يكون تجاوز المقاولة لصعوباتها معلقا على الاستفادة من الاعتماد الممنوح لها، والقول بعكس 

يادة في تأزيم وضعية المقاولة بل وتصفيتها، وهذا ما يتنافى ذلك سيؤدي دون  أدنى شك إلى الز

                                                 
)غير  0022/0220/02، ملف عدد 20/23/0220، بتاريخ 3222/0220قرار صادر عن محكمة اإلستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  - 169
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وأهداف مساطر المعالجة التي تهم بالأساس إنقاذ المقاولة والحيلولة دون توقفها عن استغلال أنشطتها 

ية  . 170التجار

 

 الفقرة الثانية: الحساب البنكي.

لى عاتق البنك ضرورة إتباع  العديد من يجب الإشارة في البداية أن المشرع المغربي وضع ع

قواعد الحيطة قبل الإقدام على فتح الحساب البنكي لكل شخص طبيعي أو معنوي يتقدم إليه بطلب لهذا 

الغرض، وذلك أن الحساب البنكي الذي يعتبر عقدا يبرم بين البنك وزبونه ويشكل بالتالي وعاء 

ضي احترام مجموعة من الشروط والقيام بمجموعة من ، يقت171لاستقبال حقوق والتزامات هذين الطرفين

بون إستنادا إلى طابع الاعتبار الشخصي الذي يتميز به هذا العقد، ولا تقتصر  يات حول وضعية الز التحر

الحماية  التي منحها المشرع للبنك كمؤسسة ائتمان على مرحلة فتح الحساب البنكي، وإنما كذلك على 

من مدونة التجارة التي نصت على أنه: "... يقفل الحساب أيضا بالوفاة  301مرحلة إنهائه طبقا للمادة 

ية أو التصفية القضائية للزبون".  أو انعدام الأهلية أو التسو

ولقد أثارت هذه المادة إشكالا كبيرا يتمحور حول مصير عقد الحساب البنكي بعد صدور الحكم 

ية القضائية ية القضائية وأثرها على ، والواقع أن موقف المشر172بفتح التسو ع المغربي من حالة التسو

ية  الحساب  البنكي يتسم بالتناقض وعدم الإنسجام، ذلك أن المشرع يسوي بين كل من مسطرة التسو

                                                 
 ار:للمزيد أنظر في هذا اإلط - 170

القانون البنكي المغربي وحماية حقوق الزبناء، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية واالقتصادية  محمد لفروجي، -

 .222و 222، ص: 0223-0222واالجتماعية، جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 

 .20-22-32أنس كلزيم، مرجع سابق، ص: -

 
(، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار 0محمد الفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، سلسلة الدراسات القانونية ) - 171

 وما بعدها. 32، ص:0220البيضاء، 

 
 . 32عمر السكتاني، وضعية البنك في إطار صعوبات المقاولة، مقال سابق، ص: - 172
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القضائية ومسطرة التصفية القضائية وذلك فيما يتعلق بالآثار التي يرتبها التوقف عن الدفع على الشخص 

 .173حدى هاتين المسطرتينالطبيعي أو المعنوي الخاضع لإ

ية القضائية أو التصفية كحالة من  ومما تجدر الإشارة إليه أن المشرع حينما أخذ بمبدأ التسو

حالات إقفال الحساب بالاطلاع، قد ناصر مبدأ الاعتبار الشخصي الذي يهيمن على علاقة البنك 

تقويم المقاولة الخاضعة لمسطرة بأصحاب الحسابات بالإطلاع المفتوحة لديه، أكثر من مناصرته لمبدأ  

ية القضائية ية المقاولة في 174التسو ية القضائية يرمي إلى تامين استمرار . وفي نظرنا فمادام نظام التسو

مزاولة نشاطها، فإن الأمر يقتضي التمييز بين الفرضية التي يصدر الحكم فيها بوضع المقاولة التي توقف عن 

ية قضائية وبين  تلك التي يصدر فيها الحكم بوضعها مباشرة في حالة تصفية قضائية، الدفع في حالة تسو

فإذا كان من المقبول إقفال الحساب  بالإطلاع في مرحلة التصفية لأن الوضعية المالية للمقاولة تكون 

، فإنه 175مختلة بشكل لا رجعة فيه وتؤدي مباشرة إلى غل يد المدين عن إدارة أمواله والتصرف فيها

ية القضائية يصبح محل نظر وذلك لأن حكما من هذا القبيل لا يحول دون متابعة بالنسبة لحال ة التسو

 المقاولة المعنية بالأمر  لنشاطها كما هو الشأن بالنسبة لما رأيناه بخصوص التصفية القضائية.

وهذا يعني أن وضعية هذه المقاولة لا تزال قابلة للإصلاح الأمر الذي يقتضي بقاء حساباتها 

يل الذي 176نكية مفتوحة باسمها إلى غاية وضع السنديك القرار الملزم بإعدادهالب ، لاسيما وأن التمو

ية القضائية يؤدى في تاريخ الاستحقاق بالأسبقية على باقي  يقدمه البنك للزبون بعد فتح مسطرة التسو

 الدائنين السابقين.

                                                 
،  0220العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى،  محمد الفروجي، - 173

 .022ص:
 .33فضل أبابري، مرجع سابق، ص: - 174
العليا المعمقة في القانون الخاص، كلية العلوم  موالي حفيظ علوي قاديري، إقفال الحساب باإلطالع في القانون، رسالة لنيل دبلوم  الدراسات - 175

 .02 -02، ص:0220-0222القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدال، الرباط، السنة الجامعية 
 .02محمد لعروصي، مرجع سابق، ص: - 176
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مسألة إقفال الحساب البنكي  ولا يجب في هذا الإطار إغفال موقف محكمة النقض الفرنسية في

ية القضائية ضد صاحبه  8. ذلك أن هذه المحكمة سبق لها أن قررت بتاريخ 177بسبب الحكم بالتسو

عدم الاعتداد بطابع الاعتبار الشخصي الذي يتسم به عقد الحساب الجاري البنكي  9187178دجنبر 

ك ما يؤثر فيه. فقد قضت تبعا والذي يجيز للمؤسسة البنكية إقفال هذا الحساب كلما قدرت أن هنا

يناير  83من قانون  17لذلك بإخضاع عقد الحساب البنكي للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 

ية القضائية والتصفية القضائية. هذه القاعدة التي مفادها أنه يجوز للمتصرف 9183 ، المتعلق بالتسو

ية القضائية أن يطالب باستئناف  القضائي المعين من طرف المحكمة المصدرة لحكم فتح مسطرة التسو

ية التنفيذ في تاريخ صدور هذا الحكم . وهذا ما سار إليه الأستاذ محمد جنكل حيث 179العقود جار

ير الإبقاء على الحساب تعود للسنديك وحده طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من  اعتبر أن صلاحية تقر

 180من م.ت 371المادة 

 

ن القول بإقفال الحساب بالإطلاع مباشرة بعد صدور الحكم القاضي بوضع  وتأسيسا على ذلك فإ

ية قضائية، كما تنص على ذلك الفقرة الثانية  من المادة   301المقاولة المتوفقة عن الدفع في حالة تسو

ية الاستغلال المقرر بمقتضى المادة  من م.ت السالف ذكرها، من شأنه أن يتعارض مع مبدأ استمرار

وما بعدها، هذا المبدأ الذي تجسده بصورة جلية مقتضيات الفقرة الأخيرة من 181م. ت.من  379

                                                 
ال الحساب البنكي نتيجة الحكم بالتسوية ويبدو أن واضعي المدونة المغربية للتجارة قد تناسوا موقف محكمة النقض الفرنسية من مسخلة إقف -177

جتهاد القضائية ضد صاحبه، على اعتبار أن القانون السالف الذكر قد أعد بمساعدة بعض رجال القانون الفرنسيين الذين يعدون على إطالع واسع با

 محكمة النقض الفرنسية في مجال الحسابات البنكية.
178 - -»v8 décembre 1987, Revue de droit bancaire et bource commercial Arrête « Cour de cassation Française

1988 ; p:69. 

 
 من مدونة التجارة المغربية 233المتعلق بالتسوية والتصفية القضائية تشكل مصدرا رئيسيا للمادة  0202يناير  02من قانون  33إن المادة  - 179
 .022، ص:0223بعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة األولى ،محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء األول، مط- 180

 .إصدار حكم التسوية القضائية بعد نشاط المقاولة من مدونة التجارة على مايلي: يتابع 270تنص الفقرة من المادة -056
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ية القضائية تجزئة  371المادة  من م. ت  والتي ورد  فيها أنه "لا يمكن  أن يترتب على مجرد فتح التسو

، وهو نفس المنحى 182أو إلغاء أو فسخ العقد على الرغم من أي مقتضى قانوني أو شرط تعاقدي

التي نصت على أنه : "يمكن في جميع الأحوال للسنديك أن  377ي سارت على منواله المادة الذ

يدية  لما فيه مصلحة المقاولة"  وهو ما يبين أيضا أن مجرد فتح  يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البر

ية القضائية لا يعتبر سببا لإقفال الحساب بالإطلاع.  مسطرة التسو

، أنه لا يمكن من الناحية المنطقية إقفال 183ول مع بعض الفقه المغربيوعليه تستطيع الق

ية قضائية، قبل مرور المدة اللازمة  الحساب بالإطلاع المفتوح باسم المقاولة الموضوعية في حالة تسو

لإعداد السنديك تقريره الذي يجب عليه أن يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية لهذه 

يــــر، الواقعة التي ينطلق منها لتحديد المقا ولة، حيث تشكل الاقتراحاـت المضمنة فــــ ي ذلك التقر

 .184مصير الحساب بالإطلاع

ية القضائية،  غير أن الإبقاء على الحساب بالإطلاع مفتوحا بعد صدور الحكم بفتح مسطرة التسو

من  137نطق بهذا الحكم طبقا لنص المادة لا يمكن أن يستعمل كوسيلة للوفاء بحقوق البنك السابقة لل

مدونة التجارة التي جاء فيها: "يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل 

 صدوره..."

ية  ية الحساب بالإطلاع بعد صدورهم حكم التسو وارتباطا بهذا المقتضى الأخير، فإن استمرار

ستعيق مواصلته ولعل المشكل الأساسي الذي سيعوق مواصلة  القضائية لن يخلو من صعوبات ومشاكل

                                                                                                                                                         
 

 .020محمد الفروجي، العقود البنكية بين مدونة التجارة والقانون البنكي، مرجع سابق، ص:- 182

 مع العلم أنه ال يوجد أي مقتضى قانوني من هذا القبيل فيما يتعلق بالتصفية القضائية.-

 
 .023محمد لفروجي، نفس المرجع، ص:- 183
رة عبد اإلله الشملي، وضعية  العقود البنكية في إطار صعوبات المقاولة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة قوانين التجا- 184

 .30، ص:0202-0222مال، كلية الحقوق، جامعة محمد األول، وجدة، السنة الجامعية واألع
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الحساب بالإطلاع، يتمثل في كيفية التوقيف بين مبدأ مواصلة الحساب الجاري ومبدأ التجديد الذي 

من مدونة التجارة بقولها "تفقد الديون المسجلة في  118يميز هذا الحساب والذي عبرت عنه المادة 

اتيتها الخاصة وتعتبر مؤاداة " فهذه المادة تعتبر الدفع في الحساب بمثابة وفاء. الحساب صفاتها المميزة وذ

لذلك فإن مواصلة الحساب بالإطلاع سيصطدم بقاعدة آمرة وهي قاعدة منع الوفاء بالديون الناشئة قبل 

يق حكم فتح المسطرة، مادام أن مواصلة الحساب سيؤدي حتما إلى الوفاء بتلك الديون ولاسيما عن طر 

المدفوعات الجديدة، لذلك فإن الإبقاء على الحساب بالإطلاع بعد صدور حكم فتح المسطرة من شأنه 

سيؤدي إلى إحتقار واضح للقانون  D.Martinأو بعبارة  الأستاذ  185أن يؤدي إلى خرق المنع المذكور

المشكل يعتبر  . وفي اعتقادي فإن هذا186مادام أنه سيمنح للبنك الإمكانية للإنقاص ما له من ديون

أحد أبرز المشاكل التي تبرر الموقف الذي تبناه المشرع المغربي بالتنصيص على قفل الحساب بالإطلاع 

ية القضائية.  بصدور حكم التسو

ية القضائية،  قد يصطدم بإجراء  ية الحساب بالإطلاع بعد صدور حكم التسو ناهيك على ان استمرار

تصريح بدينه، فإنه يتعين ان يكون مقدار الدين معينا كما سبق الذكر، التصريح بالدين، فالبنك اذا اراد ال

ية الحساب بالإطلاع المبرم مع المقاولة، مادامت العبرة في تحديد  وهذا لن يتأتى معرفته في حالة استمرار

ية بالدار 187مركز الأطراف النهائية، بالرصيد النهائي لهذا العقد ، ففي امر صادر عن المحكمة التجار

 3.199.310.91لبيضاء نجد في احدى حيثياته ما يلي: "..حيث حصر البنك الدائن دينه في مبلغ ا

ية القضائية للمقاولة.  درهم وهو المبلغ المصرح به لدى سنديك التسو

                                                 
 .022عبد الحق بوكبيش، مرجع سابق،ص: - 185
186 ,n°8 :281 : le redressement Judiciaire et le relation de compte courant, Rev. Jur.com 1985 p : Martin D-. 
 .033ياسر حموش، مرجع سابق، ص: - 187
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... 118.817.11وحيث نازع هذا الأخير في المبلغ المذكور معتبرا ان الدين يجب ان يحصر في مبلغ 

"188 

الــــقرار اعــــلاه أنه حتى فــــي الحاـلات التي يتـــم فيها التصـــريح إذن فالملاحظ من 

يكون هذا الأخير معين المقدار، فإنه يكون قابلا للمنازعة فيه، فما بالنا لو ذهبنا مع الرأي  بالديــــ ن، و

يا حتى بعد فتح مساطر المعالجة دون ان يتم  تحديد الدين القائل بضرورة ترك الحساب بالإطلاع سار

الواجب التصريح به مادامت العبرة في إطار هذا الحساب بالرصيد النهائي والذي لا يمكن معرفته إلا 

ية الحساب بالإطلاع اعاقة واضحة لمرامي إجراء  اذا تم قفل الحساب. وهذا ما يجعلني أقول بأن استمرار

مها واصولها، وتشكل خطرا على حقوق التصريح بالديون والمتمثلة في تحديد وضعية المقاولة وحصر خصو

البنك كدائن، حيث ان عدم تصريحه بدينه داخل الأجل القانوني سيؤدي الى انقضائه و انقضاء 

 الضمانات التابعة له .

يق إعمال الفقرة الثانية من المادة  من مدونة  187واذا كان بالإمكان تجاوز تلك الخطورة عن طر

من م.ت، والتي تحتسب  371ما بالنسبة للدائنين المشار اليه في المادة يو 93التجارة، والتي تعطي أجل 

من تاريخ على التخلي عن مواصلة العقد، فإنه قد يثار إشكال اخر في مدى إمكانية القول بأن دين البنك 

 181قد نشأ بعد تاريخ الحكم بفتح المسطرة ومن تم فهو معفى من إجراء التصريح  طبقا لأحكام المادة 

 .مدونة التجارة من

يا حتى بعد الحكم بفتح المسطرة، ومن تم فإن البنك لن  لنتصور أن عقد الحساب بالإطلاع ظل سار

درهم هو اخر رصيد مؤقت نشأ قبل الحكم وكان دائنا  80.000يتأتى له التصريح بدينه، وكان الميلغ 

ا بادر البنك الى دفع مبلغ في لفائدة البنك، إلا انه واعتبارا ل كون الحساب بالإطلاع لازال مستمر

                                                 
 .0222/2/0222، ملف عدد 0/3/0223، بتاريخ 302/23امر صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، عدد  -188
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درهم، وبعدها تم تقرير  900.000درهم  فأصبح الرصيد بعد ذلك هو  80.000الحساب بقيمة 

التخلي عن العقد،  وطبقا لقاعدة عدم تجزئة مفردات الحساب، فإنه لا يمكننا القول بأن مبلغ 

من م.ت،  187ة من المادة يوما المنصوص عليها في الفقرة الثاني 93درهم سيخضع لأجل  80.000

درهم لن يتم التصريح به في مادام قد نشأ بعد حكم فتح المسطرة وانه معفى من ذلك  80.000ومبلغ 

من مدونة التجارة، بل العكس من ذلك فإن الإعفاء المذكور المخول للدائنين  181طبقا للمادة 

 درهم. 900.000اللاحقين سيشمل مبلغ الرصيد النهائي بأكمله، أي مبلغ 

وفي هذه الإطار فإن الرأي فيما اعتقد وطبقا لقواعد إشتغال الحساب بالإطلاع، فإنه يتعين اعتبار دين 

البنك قد نشأ بعد حكم فتح المسطرة ، مما سيؤدي الى شمل الديون السابقة والمتمثلة اعلاه في مبلغ 

من مدونة التجارة،  181المادة درهم بهذا الإعفاء، وهذا ما سيعتبر خرقا سافرا لمقتضيات  80.000

وحتى اذا قلنا بأن دين البنك سينقضي مادام أنه لم يصرح به ، فإننا سنخرق مقتضيات المادة السالفة 

 الذكر مادام أن الدين نشأ بعد حكم فتح المسطرة.

 

 

 

 301وتأسيسا على ما سبق وأمام التعارض الذي سبقت الإشارة إليه، بين أحكام المادة 

من مدونة التجارة، برزت آراء فقهية متعددة فيما يتعلق بأسانيد البنك في عدم تنفيذ  371 والمادة

أنه إذا كان من حق المؤسسة البنكية أن تبادر بناء على الفقرة الأولى من  189العقد فهناك من يرى

ية قضائية،  301المادة  فإن من م.ت إلى إقفال الحساب بالإطلاع ولو لم يكن صاحبه في حالة تسو

                                                 
 .300محمد لفروجي، صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، مرجع سابق، ص:- 189
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لجوءها إلى إعمال حقها هذا حيال زبون يوجد في مثل هذه الحالة يشكل تعسفا من جانبها في حق هذا 

ية القضائية ضد صاحب  الزبون، إذا كان السبب في إقدامها على ذلك يكمن في مجرد فتح مسطرة التسو

 الحساب المعني بالأمر ليس إلا.

في إقفال الحساب بالإطلاع أو عدم أحقيته أن أحقية البنك  190وفي المقابل، هناك من اعتبر

ية القضائية، تخضع لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة  من م.ت  371في حالة خضوع المقاولة للتسو

ير الإبقاء على الحساب بالإطلاع تعود للسنديك وحده ولا يمكن للبنك إقفال  أي أن صلاحية تقر

لى السنديك، وقد اعتبر المشرع أن سكوت السنديك الحساب بالإطلاع إلا بعد توجيه إنذار بذلك إ

لمدة تفوق شهر قرينة على عدم رغبة هذا الأخير في الإبقاء على تنفيذ العقد الجاري، وبالتالي يمكن 

يوم او أكثر أن يبادر إلى إقفال الحساب  للبنك إستنادا إلى هذه المقتضيات وبعد مرور شهر و

ية بأكادير بتاريخ بالإطلاع. وهذا ما أكده القضاء الم غربي فقد جاء في حكم للمحكمة التجار

ما يلي: "..من الإلتزامات الملقاة على عاتق المؤسسة البنكية في حالة فتح مسطرة  8007/01/07

ية القضائية في مواجهة الزبون، أن يستمر في تشغيل هذا الحساب بنفس الشروط إذا اختار  التسو

 . 191السنديك مواصلته..."

 

إن التناقض الحاصل بين نصوص مقتضيات مدونة التجارة بخصوص وضعية الحساب عموما ف

ية القضائية، لا يخدم المقاولة المتوقفة عن الدفع، ولا يخدم الفئة الشغلية  البنكي إثر فتح مسطرة التسو

ى كفاعل اقتصادي واجتماعي، كما لا يخدم الفئة الشغلية نمو وتطور الاقتصاد الوطني. وهذا إن دل عل

                                                 
 .. 23محمد جنكل، العمليات البنكية، الجزء األول، مرجع سابق، ص: - 190

 
، ص: 0220، سنة 02و 00، منشور بمجلة المرافعة  عدد 3/3/0223، صادر بتاريخ 223صادر عن المحكمة التجارية بخكادير عدد حكم  - 191

 وما بعدها. 322
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شيء فإنما يدل على إشتغال لجنتين عند وضع مدونة التجارة. تلك التي اشتغلت بإعداد الكتاب الرابع 

ية بما فيها الحساب البنكي ضمن المادة  من مدونة التجارة، وتلك التي  301وهو خاص بالعقود التجار

ر متناسق فأثر على اشتغلت بإعداد الكتاب الخامس وهو خاص بصعوبات المقاولة، مما أتى عملهما غي

 .الحل الواجب اتخاذه بصدد مقاولة متوقفة عن الدفع، والبديل هو ما تم تقديمه سلفا

لذلك لابد من تدخل المشرع بشكل صريح لرفع هذا اللبس والغموض، حتى لا ينزلق القضاء 

ية القضائية التي كانت هاجس المشرع  إلى رغبة الأبناك، ومعه اللجوء إلى التصفية القضائية عوض التسو

 في إخراج نظام جديد لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف الفئة العاملة والمتعاملين مع المقاولة.

ية عقد الحساب البنكي، بحكم  نخلص مما سبق أن الحل الذي يتعين الاستقرار عليه هو استمرار

ية نشاط المقاولة، وإيجا د دواء لمعالجتها  بدون الاعتداد أن روح نظام المعالجة يهدف إلى ضمان استمرار

من م.ت التي تعتبر إجحافا في حق المقاولة التي تكون في أمس الحاجة إلى  301بمقتضيات المادة 

 المسائل  المادية والتقنية لدعمها وتمكينها من تجاوز ما يعترضها من صعوبات.

 

رع المغربي قد نص على أن وفي الأخير لابد أن أشير إلى نقطة مهمة ألا وهي أنه إذا كان المش

ية الحساب البنكي ولو مؤقت 192الحساب بالإطلاع يقفل بالتصفية  القضائية للزبون ، فإن استمرار

من مدونة التجارة التي جاء فيها: "إذا اقتضت  180خلال هذه المسطرة تؤيده مقتضيات المادة 

ة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استقرار نشاط المقاولة الخاضع

                                                 
جاء فيه بخن: "توقف  02/0/0220وهذا ما ذهب إليه القضاء المغربي في قرار صادر عن محكمة اإلستئناف  التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  -192

 ..." زبون عن أداء الديون الحالة والمستحقة األداء وعدم مطالبته بذلك من طرف المؤسسة البنكية يجعل الحساب البنكي في حكم الحساب المقفولال

 ، أورده:022/0220/2، ملف عدد 02/0/0220، صادر بتاريخ 220/0220قرار عدد  -   

مغربي، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، وحدة المقاولة واالقانون، كلية لحسن بوصبار، إقفال الحساب باإلطالع في التشريع ال  -

 .20، ص:0203-0200الحقوق ، جامعة الحسن األول ، سطات، السنة الجامعية 
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تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا، أو بطلب من السنديك أو وكيل  الملك وتطبق مقتضيات المادة 

 خلال هذه الفترة..." 371

وعليه فإني أنتقد جميع الآراء التي ذهبت في اتجاه أن مجرد الحكم بالتصفية القضائية يضع حدا  

ية المقاولة اقتضتها المصلحة العامة  أو مصلحة للحساب بالإطلاع ما دام أن هناك إمكانية لاستمرار

 .193الدائنين

 

                                                 
 للمزيد أنظر في هذا اإلطار:- 193

 ومابعدها. 22أنس كلزيم، مرجع سابق، ص:-

 .وما بعدها 22لحسن بوصبار، مرجع سابق، ص:-
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ية  دور أجهزة المساطر الجماعية " صعوبات المقاولة " في تكريس مبدأ استمرار

 المقاولة
    يونس المراكشي  
 باحث في القانون 

 
 

 مقدمة:
بين ما هو قانوني واقتصادي انطلاقا من العناصر  194تتعدد مفاهيم المقاولة لدى جل الباحثين     

المكونة لها، وكذا المكانة التي تحتلها داخل النسيج الاقتصادي الوطني وكذا الدولي، ل كن مع تنامي 
وليس  195أهميتها ودورها في هذا الإطار أصبح من الضروري تحديد المفهوم الاقتصادي ثم القانوني

يف: "المقاولة هي بمثابة تنظيم يعتمد على رأسمال )مالي، تقني، العكس لاعتبارات نجدها في هذا ال تعر
بشري( وذلك لإنتاج سلع أو خدمات تلبي حاجيات المستهلك، وكذا بهدف تحقيق الربح"، إذن هذا 
يؤكد على ضرورة توفرها  الإطار الاقتصادي للمقاولة يوضح لنا البنية المالية، الاقتصادية والاجتماعية، و

مترابطة فيما بينها ارتباطا وثيقا وأن إزاحة أحد تلك العناصر سوف يؤدي لا محالة إلى تغيير على عناصر 
يع ووضعية السوق  البنية كلها، علاوة على ذلك نجد المقاولة تهتم في بداية الأمر بدراسة المشار

ي على دراسة الاقتصادي لتصل إلى الهدف المنشود، ليأتي بعد ذلك تحديد المفهوم القانوني الذي ينبن
يعي، سواء على مستوى التأسيس من أجل الحفاظ على حقوقها، وكذا التداول مع مختلف  إطارها التشر

 الفاعلين المرتبط بنشاطها. 
والجدير بالذكر أن المقاولة عند تسييرها وتدبير نشاطها الاقتصادي من طرف ممثلين قانونيين أو فعليين،   

ما تحول دون استمراريتها، وأن المغرب من بين الدول التي حاولت دعم قد تعترضها بعد المشاكل التي رب
ية للمقاولة من خلال مجموعة من النصوص القانونية التي عرفت تعديل وتغيير موازاة مع  الأسس البنيو

التي عرفت تكريس  196تطور النمو الاقتصادي الوطني، ومن بين تلك القوانين نجد مدونة التجارة
ية نشاطها  حقوق و التزامات يا، علاوة على دعم استمرار عدة للمقاولة سواء أكانت شخصا طبيعيا أو معنو

                                                 
  قضاة، محامون، أساتذة جامعيون، طلبة باحثين، وغيرهم.... - 194 

يعد المفهوم القانوني للمقاولة من المفاهيم األكثر غموضا على اعتبار أن هذا األخير خاضع لمقاربة اقتصادية أكثر ما هي قانونية  - 195

 من ق ل ع. 327والمشرع المغربي حدد مفهوم المقاولة في الفصل 

المتعلق بمدونة  31-1.( بتنفيذ القانون رقم 6..3)فاتح أغسطس  3133من ربيع األول  31صادر في  7..6..3يف رقم ظهير شر - 196

 التجارة.
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بموجب مقتضيات تضمنها الكتاب الخامس من المدونة المذكورة، هذا الأخير الذي أقبر نظام الإفلاس 
 المعتمد في ظل القانون التجاري المغربي السابق.

بان ممارسة المقاولة لنشاطها التجاري،  إضافة إلى ما ذكر أعلاه، وتجاوزا لكل الص   عوبات التي قد تثار إ
والتي تحول دون تحقيق غايتها المتمثلة في الحفاظ على مقوماتها، وانطلاقا من تلك الصعوبات التي تفقد 
رئيس المقاولة توازنه في عمليات التسيير والتدبير، أفرد المشرع المغربي من خلال مقتضيات الكتاب 

ية، أسندت لها وفق نصوص متفرقة الخامس من  مدونة التجارة، تعيين أجهزة قضائية وأخرى إدار
أو بعد غل يده  197مهام الإشراف والتسيير والتدبير هذا طبعا بعد التعيين، سواء رفقة رئيس المقاولة

، حيث تنتهي تلك المساطر بقفلها إما بعد معالجة الخلل الذي أصابها وتحقق مبدأ 198عن تسييرها
يوزع منتوج بيعها على دائنيها.الاس ية، أو يتم تفويت أصولها بشكل كلي و  تمرار

ية تتجلى في طبيعة النصوص القانونية سواء على مستوى التعيين     ونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية نظر
أو الإشراف أو التسيير ومدى غموض أو قصور بعضها، موازاة مع الأهمية العملية التي أبانت عن 

عة من الاختلالات على مستوى تحقيق النجاعة القضائية، ألا وهي الحفاظ على النظام العام مجمو
ية المقاولة من خلال العمل القضائي، وعلاقة بالمشروع المعد من قبل الوزارة  الاقتصادي ومبدأ استمرار

نناقش الوصية حول مقتضيات الكتاب الخامس والذي لا زال في طور الدراسة، فإنه حري بنا أن 
 الموضوع انطلاقا من الإجابة عن الإشكالية التالية:

براز أهمية التعيين  إلى أي حد استطاع المشرع المغربي من خلال مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، إ
ية؟،   وإسناد مهام التدبير والتسيير لأجهزة قضائية وأخرى إدار

ية المقاولة من خلال تلك المقتضيات وما أفرزه العمل القضائي؟.الأجهزة في تكريس مبدأ استمر هذهوما هو دور   ار

للإجابة على الإشكالية الآنفة الذكر، وتجاوزا لطرح الأسئلة المرتبطة بها، سوف تتم مناقشة هذا        

الموضوع انطلاقا من محورين أساسيين مقتصرين في تحليلنا على بعض الأجهزة دون الأخرى ليس نقصا 

ا بل لقلة الأدوار المنوطة بها قانونا لنتحدث عن الإطار القانوني المنظم لأجهزة مساطر من قيمته

ثم ننتقل للحديث عن دور تلك الأجهزة بين الفعالية والمحدودية  )المحور الأول(،صعوبات المقاولة 

 )المحور الثاني(.
                                                 

 .مرحلة التسوية القضائية التي تثبت أن المقاولة غير مختلة بشكل ال رجعة فيه -197 

رجعة فيه، خاللها تغل يد رئيس المقاولة أي يتخلى هذا األخير عن مرحلة التصفية القضائية وهي التي تثبت أن المقاولة مختلة بشكل ال  -198 

ا إدارة أمواله أو تسييرها أو التصرف فيها والتقاضي بشأنها من تاريخ صدور الحكم وكل عمل من أعمال التصرف واإلدارة والتقاضي يتم خالف

راجع أحمد شكري السباعي "الوسيط في مساطر الوقاية من  فاصيلمن الت لقاعدة غل اليد من طرف المدين يعتبر باطال بطالنا مطلقا، للمزيد

 .13، ص .200السنة  2مطبعة المعارف الجديدة الرباط ط  7الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها" الجزء 
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 محاور التصميم:

 
ر صعوبات المقاولةالمحور الأول: الإطار القانوني المنظم لأجهزة مساط  

 
القضائي مؤسسة القاضي المنتدب بين سلطات الإشراف الإداري و الاختصاص الفرع الأول:  

 
يوهات التعيين والاختصاص  الفرع الثاني: مؤسسة السنديك بين سينار  

 
دور أجهزة مساطر الصعوبة بين الفعالية والمحدودية  المحور الثاني:  

 
ائيةمساطر صعوبات المقاولة من خلال التطبيقات القض فعالية دور أجهزة الفرع الأول:  

 
يعي و قصور الع الفرع الثاني: مل القضائيمحدودية الدور المنوط بالأجهزة بين الفراغ التشر  

 
 

 المحور الأول: الإطار القانوني المنظم لأجهزة مساطر صعوبات المقاولة
 

ية، تتوزع مهامها  تختلف أجهزة مساطر صعوبات المقاولة من مؤسسة          قضائية وأخرى إدار

انطلاقا من مصدر وموقع التعيين، والجدير بالذكر أن الأجهزة أو الهيئات الواردة في مقتضيات الكتاب 

 –المراقبون  –السنديك  –القاضي المنتدب  –النيابة العامة  –الخامس متعددة منها رئيس المحكمة 

واحد منهم إطارا قانونيا ينضوي عمله في تحقيق  رئيس المقاولة والدائنون، حيث خصصت لكل

ية نشاطها،  وتكريس غاية المشرع ألا وهي الحفاظ على دعامة المقاولة داخل النسيج الاقتصادي واستمرار

ية بالممل كة، ومن خلال تتبع المهتمين  ل كن بالنظر لما أملته التجربة العملية على مستوى المحاكم التجار
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ع، يتضح لنا جليا أن الأجهزة الأكثر تداولا من خلال مقتضيات الكتاب بالقضايا من هذا النو

 الخامس تلك المتعلقة بمؤسسة القاضي المنتدب )الفرع الأول(، وكذا مؤسسة السنديك )الفرع الثاني(. 

القضائي مؤسسة القاضي المنتدب بين سلطات الإشراف الإداري و الاختصاص الفرع الأول:  
ية بالمغرب على غرار باقي محاكم الدول العربية والأجنبية تلعب  يمكن الإشارة إلى    أن المحاكم التجار

دورا رئيسيا في معالجة مساطر صعوبات المقاولة بالنظر لاستفرادها باتخاذ الأحكام والقرارات المرتبطة 

لبحث بدراسة وضعية المقاولة موضوع الصعوبة والتأكد من شرط توقفها عن الدفع من عدمه، وكذا ا

ية أو التصفية  في أسباب تحقق هذا الأخير، وبالتالي يبتدئ حكمها إما بفتح مسطرة التسو

، وأن كثرت وتعقيد الإجراءات المتعلقة بهذا التدبير جعلتها تفرز كما سبق الذكر مؤسسة 199القضائية

سندة قانونا لهذه ، و بالنظر للمهام الم200القاضي المنتدب طبقا للمقتضيات القانونية المرتبطة بالتعيين

المؤسسة وكثرتها واعتبارا لوضوح بعضها دون الآخر، سوف أقتصر في تحليلي على تدابير الإشراف 

)المطلب الأول(، لأنتقل إلى الحديث عن الاختصاص  -الولائي–والتسيير التي تأخذ الطابع الإداري 

 القضائي الممنوح له بموجب القانون )المطلب الثاني(.  

ية المقاولة ا ومبدأالأول: تدابير الإشراف والتسيير الإداري لمؤسسة القاضي المنتدب  المطلب      ستمرار

يعية المتعلقة بالمساطر الجماعية في       أكيد أن المشرع المغربي عندما أقدم على تحيين المنظومة التشر

الدراية والعلم الكافيين إطار ما يعرف بصعوبات المقاولة، هدف إلى تعيين أحد رجال القانون الذي له 

ية وكذا تلك المرتبطة بها، وأسند مهام القاضي المنتدب  لترسانة من القوانين التي لها علاقة بالمادة التجار

لأحد القضاة، يتم تعيينه بموجب حكم قضائي يصدر عن هيئة المحكمة )غرفة المشورة( من بين قضاة 

                                                 
ن وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل على ما يلي: "يقضي بالتسوية القضائية إذا تبين ا 3من مدونة التجارة في فقرتها  .16نصت المادة  -199 

 ال رجعة فيه، وإال فيقضى بالتصفية القضائية".

 : تعين المحكمة القاضي المنتدب والسنديك.2من مدونة التجارة في فقرتها  .16المادة  -200 

 من نفس القانون: "تعين المحكمة في حكم فتح المسطرة القاضي المنتدب والسنديك 673المادة     

 إسناد مهمة القاضي المنتدب أو السنديك إلى أقارب رئيس المقاولة أو مسيرها حتى الدرجة الرابعة بإدخال الغير". يمنع    
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ية )الابتدائية( طبقا للمادتين السابقتين الذكر، مع ضرورة الإشارة إلى أن كل محكمة  المحاكم التجار

ية ابتدائية تحدد قائمة السادة القضاة المنتدبين الذين سيكلفون بهذه المهام عند انعقاد الجمعية  تجار

العمومية في الخمسة عشرة يوما الأولى من شهر دجنبر من كل سنة، وتبقى مسألة تعيين هؤلاء القضاة 

، إذن الإطار القانوني المتحدث عنه والمنظم للقاضي 201المحكمة المشار إليها أعلاه كسلطة ممنوحة لهيئة

 المنتدب تحكمه مقتضيات الكتاب الخامس.

ية درجة       و تتعدد مصادر تعيين القاضي المنتدب في ملفات معالجة صعوبة المقاولة بين محاكم تجار

ية، هذا طبعا عندما يتم ال طعن في حكم تجاري من طرف صاحب المصلحة أولى ومحاكم استئناف تجار

، وتبعا لهذا الوضع وبشكل مباشر عند صدور القرار 202قضت له المحكمة برفض طلب المعالجة

يتم النطق بتعيين أحد  203ألاستئنافي بإلغاء الحكم بالرفض والحكم من جديد بفتح إحدى المسطرتين

حبة الاختصاص المكاني التابع لدائرة نفوذ المقر القضاة المنتدبين الذي يمارس مهامه كقاضي بالمحكمة صا

الاجتماعي للمقاولة موضوع الصعوبة، حيث لا يتصور تعيين أحد القضاة المنتدبين يزاولون مهامهم 

خارج محكمة الاختصاص، وهذا إن دل إنما يدل على إرادة المشرع في التتبع المباشر والآني لكل 

يات المسطرة المفتوحة سواء أكانت ية أم تصفية قضائية، وهذا النوع من التدخل الذي يباشره  مجر تسو

القاضي المنتدب ربما ينقد المقاولة من مخاطر محتملة على مستوى التسيير أو في إطار تكريس الحماية 

للمصالح المتواجدة وكذا حقوق الدائنين، ل كن عندما نتأمل في هذا النوع من التدخل المباشر من قبل 

بان مزاولته لمهامه، تطرح لكل مهتم أسئلة كثيرة لا يمكن حصرها، من بينها طبيعة  القاضي المنتدب إ

                                                 
لإلشارة فإن مسألة تعيين القضاة المنتدبين جعلت المحاكم التجارية في بداية األمر تتضارب في شخص من ستقلد هذه المهام حيث أثير  -201 

من بين أعضاء الهيئة الناطقة بالحكم أم خارجها؟، لإلحاطة بهذا الموضوع المرجو اإلطالع على مرجع الدكتور  نقاش حول التعيين، هل سيتم

" سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، المطبعة -دراسة مقارنة –المهدي شبو "مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر صعوبات المقاولة 

 ..1ص  2006السنة  والوراقة الوطنية مراكش، الطبعة األولى

 من مدونة التجارة. 167و  163من لهم الصفة في تقديم مقال المعالجة طبقا للمادتين  -202 

قضى في منطوقه بإلغاء الحكم المستأنف  13/2033ملف عدد  02/2032/.2صادر بتاريخ  .قرار محكمة االستئناف التجارية بفاس رقم  -203 

 .............وتعيين.......قاضيا منتدبا.في حق قضائيةوالحكم من جديد بفتح مسطرة التصفية ال
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تلك القرارات التي وإن صدر مقررا قضائيا بشأنها فإنها تبقى مرتبطة بمجال إداري له صلة بمسلسل 

يات التسيير ، والأكيد أن التكوين الذي يتوفر عليه كل قاض وفق منظومة القانون 204التدبير ومجر

لأساسي لرجال القضاء لا يشترط توفر هذا النوع من القضاة على دبلومات في التسيير وتدبير المقاولات ا

وإنما يتم اختيارهم لتجاربهم المتراكمة من خلال عدد واختلاف المنازعات التي تعرض على أنظار 

ية صريح  ، وبالرجوع كذلك إلى مقتضيات الكتاب الخامس لا نجد أي مقتضى205المحاكم التجار

يتحدث عن هذا الجانب وعن الآثار التي يمكن أن تترتب عليه في حالة اتخاذ قرارات غير ناجعة قد 

ية نشاطها المالي، الاقتصادي أو الاجتماعي.  تؤدي بالمقاولة إلى عرقلة مسار استمرار

ية والأدلة على هذا النوع من القرارات المتعلقة بالتسيير كثيرة جدا خصوصا خلال مرحل      ة التسو

يف نشاطها التجاري حيث يشتغل رئيس  ية المقاولة في تصر القضائية، هذه الأخيرة تعرف استمرار

المقاولة بمعية أجهزة المسطرة وتحت رقابتهم الدائمة إلى غاية نجاح تنفيذ الحلول المقترحة وقفل المسطرة، 

يلها إلى التصفية ال  قضائية.أو عدم نجاح تلك الحلول وبالتالي تنتهي بتحو

ية القضائية ومباشرة بعد النطق بالحكم بها، حيث      وتظهر لنا جليا هذه الأدلة خلال مرحلة التسو

يبتدئ عمل القاضي المنتدب بتسليط الضوء على جل الوثائق المضمنة بملف الصعوبة من الاطلاع على 

بان المعالجة على معرفة الخلل والصعوبات التي  ، علاوة206الملف القانوني للمقاولة وفقا ما تم الإدلاء به إ

أدت بها إلى وضعية التوقف عن الدفع، وبعد هذه الدراسة الشمولية على مستوى الملف، تأتي التقارير 

المنجزة من قبل السنديك والتي تشتمل على مقترحات في إطار ما يسمى بإعداد الحل الناجع لاستمرار 

                                                 
للقاضي المنتدب، لمزيد من التفاصيل حول هذه الفكرة أنظر مرجع الدكتور  -اإلداري–لإلطالع على التمييز بين العمل القضائي والوالئي  -204 

 ..11إلى  112المهدي شبو الصفحة من 

تلك بخصوص تعيين القضاة لتولي مهام القضاة المنتدبين في ملفات صعوبات المقاولة، د عليها أعتقد أن أهم التجارب التي يمكن االعتما -205 

اإلشراف  مهامكذا مدة العمل الفعلي التي قضاها القاضي بالمحكمة التجارية، ووالمستمدة من خالل المهام التي تجمع بين ما هو إداري وقضائي 

 .)قاض مكلف بالتنفيذ( أقسام التنفيذ (، وعلى السجل التجاري)قاض مكلف بالسجل التجاري

 من مدونة التجارة. 162الوثائق المشار إليها في المادة  -206 
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ل مهام التدبير والإشراف المباشر من قبل القاضي المنتدب نشاط المقاولة، هاته التقارير المذكورة تجع

ية  .207أكثر وضوحا في تحقيق ضمان الاستمرار

من مدونة التجارة التي جاءت على النحو التالي: "يسهر القاضي المنتدب  118و باستقرائنا للمادة      

يع للمسطرة وعلى  يتها إشراف وتدبير القاضي المصالح المتواجدة"، نلمس في عموم حمايةعلى السير السر

المنتدب كسلطة لها صلاحيات عديدة غير محصورة ولا تنبثق من نزاع أو تشكي من أحد الأطراف بل 

يف نشاطها التجاري كما سبق القول، و كذا من أجل ضمان  من واقع المقاولة في إطار تصر

ية، وغالبا ما ينتج عن هذه التدابير إنجاز بعض التقارير ال مكونة لوجهات نظر متعددة الاستمرار

، و ختاما بوجهة نظر القاضي 208الأطراف من بينهم السنديك ورئيس المقاولة وأحيانا بعض الدائنين

ية المزج بين الواقع والمأمول ومدى تطابقهما مع القانون، ليخلص إلى رفع  المنتدب الذي تبقى له رؤ

 تقرير إلى هيئة المحكمة التي تنظر في الموضوع.

ير المنجز من طرف القاضي وعلاق   ة بهذا العمل غالبا ما يطرح سؤال جوهري حول ماهية التقر

المنتدب خلال مختلف مراحل المسطرة، هل هو مقرر قضائي له صبغة المقررات الصادرة عنه في إطار 

ف و غيرها من مدونة التجارة، وبالتالي يعد أمرا قضائيا يحق لمختلف الأطرا 111ما نصت عليه المادة 

الحصول عليه وممارسة حق الطعن بشأنه؟، أم هو مجرد وجهة نظر كما سبق الذكر يصل فحواها لهيئة 

 المحكمة التي تقرر في الموضوع وذلك بصدور حكم  قضائي؟.

                                                 
القانون على سبيل المثال في تتجلى في أدوار مختلفة و إن من شأن ضمان وتحقيق االستمرارية للمقاولة نجد مساهمة القاضي المنتدب -207 

سة القاضي المراقب حيث يتمتع هذا األخير بصالحيات تضعه في موقع استراتيجي بالنسبة للمقاولة التونسي تقابل تسمية هذه المؤسسة بمؤس

المتعثرة ذلك أن طلب التسوية المقدم إلى المحكمة يحال عليه ليتولى دراسته بصورة معمقة ويبين للمحكمة وجاهته ومدى إمكانية إنقاذ 

بة "نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في القانون التونسي" مقال منشور المؤسسة وكيفية تحقيق اإلنقاذ، راجع توفيق بوعش

 .66ص  1..3بالمجلة القانونية التونسية 

من مدونة التجارة حول تعيين مراقب أو مراقبين، يحق لكل دائن شريطة أن يكون دينه ضمن قائمة الديون  611في إطار تفعيل المادة  -208 

 همة بشكل مباشر أو غير مباشر في ضمان استقرار واستمرار نشاط المقاولة.المقبولة المسا
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للإجابة عن هذه الأسئلة وعلاقة بالمادة القانونية موضوع الكتاب الخامس من مدونة التجارة، نلاحظ   

ي هذا الإطار، حيث أفرزت التجربة العملية وأعطت لهذا النوع من ال كتب عدم ورود أي مقتضى ف

ية لا ترقى إلى درجة الأمر أو الحكم القضائي، بل يعتمد  المنجزة من قبل القاضي المنتدب الصبغة التقرير

من خلالها القاضي المنتدب باطلاعه على الوضعية المراد دراستها وتبقى له فقط الصلاحية في رفعها 

 يئة المحكمة لاتخاذ ما تراه مناسبا على ضوء طبعا النصوص القانونية المرتبطة بها.له

إذن تجليات تلك التدابير قد تختلف من مقاولة لأخرى حسب طبيعة النشاط التجاري، وتبعا      

 للإطار القانوني المنظم لها، معناه أن القرارات المتخذة من قبل القاضي المنتدب قد تتفاوت درجتها

وحتى وقعها على مسار المقاولة، لنخلص في الأخير إلى ضرورة تأطير المجال القانوني المنظم لمهام هذه 

ية المقاولة، هذا ما نتمنى حدوثه من خلال  المؤسسة وجعلها أكثر حماية ضمانا لتحقيق مبدأ استمرار

يات في سبتمب متعلق بالكتاب  8091ر مشروع القانون المعدل والمغير الذي أعدته وزارة العدل والحر

 الخامس من مدونة التجارةّ، والذي لا زال قيد الدراسة.

ية المقاولة ومبدألمؤسسة القاضي المنتدب  الاختصاص القضائي: الثانيالمطلب          استمرار

باستقرائنا لمقتضيات الكتاب الخامس التي سنها المشرع المغربي حول اختصاصات القاضي المنتدب      

تكتسي الصبغة القضائية نجدها محدودة، بالنظر للمهام الموكولة إليه وطبيعة التدابير والمنازعات التي التي 

يبث فيها، ل كن بالمقابل ومع تنامي الدور الذي يباشره هذا الأخير خلال مختلف أطوار المسطرة جعل 

 دائرة اختصاصه تتسع بشكل تدريجي.

من مدونة التجارة تقضي بأنه: "يبت القاضي المنتدب  111دة وبالرجوع إلى الفقرة الأولى من الما   

بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في اختصاصه وكذا الشكاوي المقدمة ضد 

أعمال السنديك"،    نجد أن المشرع المغربي يؤكد الطابع القضائي الملقى على عاتق القاضي المنتدب 
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رات الصادرة عنه، والجدير بالذكر أن هذه المقررات تكون نتاج عمل متواصل انطلاقا من مختلف المقر

قام به بمعية أجهزة المسطرة وبالدرجة الأولى الأطراف المتنازعة حول حق معين له صلة بالمقاولة 

موضوع الصعوبة، كما أن شكليات الأوامر القضائية من حيث ديباجتها وسرد وقائعها وتعليلها وكذا 

يجعلنا في قناعة كافية من كون هذه المقررات ذات صبغة قضائية صرفة الشيء الذي يطرح منطوقها 

أكثر من سؤال حول سلطة وصلاحيات القاضي المنتدب مقارنة مع المحكمة خصوصا في صياغة 

المقررات القضائية، كما نجد هذه الأخيرة تبرز من خلال اكتسابها لحجية الشيء المقضي به بمجرد النطق 

وإيداعها بكتابة الضبط، وهذا ما أقره المشرع المغربي في فقرته الثانية من المادة السابقة الذكر حيث  بها

جاءت كما يلي: "تودع أوامر القاضي المنتدب بكتابة الضبط فورا"، ما يستفاد من هذه الفقرة أن المشرع 

مر بالنسبة للأحكام ول كن عن ألزم القاضي المنتدب بضرورة احترام آجال النطق بالأوامر كما هو الأ

يأتي تبليغ هذه  يداعها بكتابة الضبط حتى يتسنى لصاحب المصلحة الإطلاع على فحواها، و يق إ طر

يان مسطرة  الأوامر كنتيجة لطبيعة الإيداع الذي أساسه توثيق كتابة الضبط لمآل الإجراء وكذا لسر

 .209التبليغ التي تعطي الحق في ممارسة طرق الطعن

صلاحيات القاضي المنتدب خلال مساطر صعوبة المقاولة بشكل متواتر، حسب نوع وطبيعة وتأتي   

الإجراء وكذا انطلاقا من نتيجة الحكم القاضي بفتح إحدى المسطرتين، حيث نجد تشابه في بعض 

ية و التصفية القضائية، ونظرا ل كثرتها وتعدد  الإجراءات واختلاف في البعض الآخر بين مسطرة التسو

يلاء الأهمية بشكل موجز لبعض الإجراءات التي تدخل ضمن الاختصاص القضائي مسا طرها سنحاول إ

للقاضي المنتدب، حيث يبتدئ العمل الفعلي لهذه المؤسسة بتطبيق مقتضيات الكتاب الخامس مباشرة 

                                                 
 من مدونة التجارة. .32والمادة   6.3الفقرة الثانية من المادة  -209 
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ية أو التصفية القضائية من قبل كتابة الضبط طبقا للمادة  بعد تحقيق الآثار المترتبة عن نشر الحكم بالتسو

 من مدونة التجارة، فتنتج العديد من الإجراءات القضائية من بينها: 311

من مدونة التجارة على ما يلي: "يقرر القاضي المنتدب بناء على  113نصت المادة  ~ تحقيق الديون:

ية أو أن المنازعة لا تدخ ل في اقتراحات السنديك قبول الدين أو رفضه أو يعاين إما وجود دعوى جار

اختصاصه"، إذن يتضح جليا من خلال هذه المادة أن المشرع المغربي حدد بشكل واضح نوع المقررات 

ية أو التصفية القضائية، ووفق ما توفرت  التي يمكن للقاضي المنتدب النطق بها سواء تعلق الأمر بالتسو

الها تحقيق هذا الدين لديه من معطيات حول موضوع الدين المصرح به، وأن المرحلة التي يتم من خل

تعتبر مرحلة قضائية بامتياز من خلالها يتم تحديد خصوم المقاولة موضوع الصعوبة وليس الحكم على هذه 

، وما نود الإشارة إليه هو طبيعة الإجراءات التي يأمر بها القاضي المنتدب 210الأخيرة بأداء الدين

ا شكل الطلب المقدم موضوع التصريح، الرسوم ليخلص في الأخير إلى هذا النوع من المقررات، من بينه

ية أم كتابية، وغيرها من الإجراءات التي تضفي الطابع القضائي  القضائية، تعيين الدفاع، المسطرة شفو

 .  211على مقررات القاضي المنتدب

ية القض   ائية أو ~  بيع أصول المقاولة: يجب التمييز بين تفويت أصول المقاولة المدينة خلال مرحلة التسو

بان التصفية القضائية، ما يلاحظ هو أن التفويت الأول وحسب  يق المزاد العلني إ عند بيعها عن طر

الثابت من مقتضيات الكتاب الخامس تباشر أطواره من قبل هيئة المحكمة هذا بعد إنجاز التقرير من 

حددته طرف كل من السنديك والقاضي المنتدب حول العروض ومدى جديتها انطلاقا مما 

الإجراءات التمهيدية، والحالة الثانية تستوجب من القاضي المنتدب التحلي بصفة قاضي التنفيذ ليس 
                                                 

 .تطبق نفس اإلجراءات المرتبطة بالتحقيق سواء أكانت نوع المسطرة تسوية أم تصفية قضائية -210 

اشر في إطار مساطر صعوبات المقاولة تختلف عن باقي المنازعات في شرط التقيد بهذه العناصر التي تجدر اإلشارة أن اإلجراءات التي تب -211 
، كما أن القضاء تجاوز مجموعة من الشكليات المحددة بموجب القانون كضرورة تعيين الدفاع طبقا تضفي الصبغة القضائية لإلجراء أو الدعوى

 ة التي حسمت بمقتضى اجتهادات قضائية.والرسوم القضائي 53-31من قانون  31للمادة 
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يع الأشغال انطلاقا من صدور مقرر تحديد  فقط في المراقبة والإشراف الإداري بل حتى في توز

العرض شروط البيع القضائي و كذا خلال عقد جلسة البيع وصدور مقرر أيضا يهدف إلى قبول 

والأمر بالتفويت في اسم من رسا عليه المزاد، والأكيد أن صبغة هذه المقررات قضائية دليل ذلك هو 

حق الطعن فيها من قبل كل من رئيس المقاولة أو الراسي عليه المزاد وكذا السنديك و أخيرا كل من 

 له الحق.

منتدب متعددة وإن لم تذكر من قبل ونؤكد من خلال ما سبق أن المهام القضائية الموكولة للقاضي ال  

وإن كانت هاته المواد تطرح أكثر من سؤال عن  113و  111و 118المشرع بشكل بارز كالمواد 

حدود الاختصاص بالنظر ل كثرة وتعقيد الإجراءات، وبالتالي يمكن القول أنه إضافة إلى ذلك نجد 

يك من أجل تقديم رهن رسمي أو رهن ترخيص القاضي المنتدب الذي يمنحه لرئيس المقاولة أو السند

ية أو  أو من أجل التوصل إلى صلح أو تراض، علاوة على الإذن بفتح حساب للمقاولة موضوع التسو

التصفية القضائية، وغيرها من المقررات القضائية الواضحة والبارزة بطبيعتها و لا تثير أي لبس أو إشكال 

 بينها وبين ما هو إداري.

ذكر أعلاه، وعلاقة بالأهمية التي أفردها المشرع لمساطر صعوبات المقاولة خلال المرحلتين انطلاقا مما     

ية المقاولة يتجسد في كل  ية والتصفية القضائية، نلاحظ أن هدف المشرع في تكريس مبدأ استمرار التسو

حسب اعتقادي  المراحل والأطوار وبالتالي يقع عبئ نجاعة تطبيقه على عاتق المؤسسة الرئيسية والأولى

ألا وهي القاضي المنتدب، ولئن كانت مقتضيات مدونة التجارة ككل والكتاب الخامس بصفة خاصة 

جاءت هادفة إلى تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي الوطني لسائر المقاولات، ربما لاعتبارات منها ما 

يق تشجيع الاستثمار الداخلي بالمغرب، وكذا على  هو داخلي أي بين المؤسسات العامة والخاصة عن طر

المستوى العربي أو الدولي في إطار ما تم توثيقه من اتفاقيات، فإن النصوص القانونية لوحدها لم ولن 
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تثمر لأن عددها محصور بالمقابل مع مجموع الإشكاليات التي تعرض على مؤسسة القاضي المنتدب والتي 

الجهد والتركيز الكافيين من شأنهما السير بالمقاولة نحو يستعصي عليه الأمر حلها، إذن يتطلب الأمر بدل 

بر الأمان، وتحقيق الهدف السابق الذكر، وهو نفس ما أكد عليه بعض الفقه الفرنسي الذي يطلب من 

القاضي المنتدب أن يضع موضع التطبيق كل النصوص القانونية المتاحة له والاستعانة بالمواقف الفقهية 

والذي يرى أيضا أن أجهزة المسطرة خلال فترة إعداد الحل لا يمكن أن تنجح ، 212التي تسد الثغرات

 : 213في أداء مهامها إلا بتوفر أربعة شروط

 متصرفين قضائيين من ذوي ال كفاءة العالية -
 تعاون النيابة العامة -
ية للقضاء التجاري -  توفير الامكانيات الضرور
 توفر قضاة أكفاء متخصصين ومتفرعين -

 
يوهات التعيين والاختصاص  الفرع الثاني: مؤسسة السنديك بين سينار  

تعتبر مؤسسة السنديك أحد الأجهزة الأساسية في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وقد أجمع     

الفقه على كون هذه المؤسسة تعتبر المحرك الأساسي والأول للآلة الاقتصادية والاجتماعية لتلك المساطر 

، وباستحضار التطور التاريخي لهذه المؤسسة وعلاقة بما 214كل التي تعاني منهاوالمفتاح الهام لحل المشا

خصوصا في مجال التركيز على الدور الاجتماعي والاقتصادي  93-13أفرزته مدونة التجارة قانون رقم 

للمقاولة، يمكن القول إن السنديك وكيل يعينه القضاء لمساعدة كل من الدائنين للوصول إلى حقوقهم 

قاولة المدينة إلى الوفاء بديونها، في إطار قواعد تراعى من خلالها البعد الاجتماعي والاقتصادي والم

لدور المقاولة عموما في التنمية، وبمنطق تشجيع روح المبادرة الجادة والاستثمار، وبهذا المعنى العام فإن 

                                                 
 13مكتبة دار السالم ص  8002كريم آيت بال، "استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي"، الطبعة األولى السنة  -212 

و  15ص  3553منشور بالمجلة القانونية التونسية  توفيق بوعشبة نظام إنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية في القانون التونسي مقال -213 
00. 

 .17كريم آيت بلال، نفس المرجع السابق، ص  - 214
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حرص على التوفيق فيما السنديك يتقمص في نفس الآن دور الدفاع عن مصالح متعارضة يجب عليه ال

بينها بكثير من النزاهة والاستقلال ودون تحيز لأي طرف، و رغم كون هذه المؤسسة لها أهمية خاصة 

وتعد آلية ذات ميكانيزمات متعددة، فإن المشرع المغربي من خلال مقتضيات الكتاب الخامس لم 

يفا واضحا لها، بل اقتصر على تعداد مهامها خلال مجموع  المراحل التي تشهدها مساطر صعوبات يعطي تعر

ية نشاطها والحفاظ على مقوماتها، وعليه سنحاول من خلال هذا  المقاولة كان الهدف منها هو استمرار

يو التعيين )المطلب الأول(، لننتقل لدواليب الاختصاص وفق القانون )المطلب  الفرع التطرق لسينار

 الثاني(. 

يو تع: الأولالمطلب          ية المقاولة ومبدأ لسنديكمؤسسة ا يينسينار  استمرار

إن الحكم القاضي بفتح إحدى مسطرتي صعوبة المقاولة المعلن عن ميلاد مؤسسة السنديك والذي يعتبر 

كآلية قانونية اقتصادية واجتماعية تعمل تحت إشراف القاضي المنتدب خلال جميع مراحل المسطرة 

يقة وال كيفية التي يتم بها التعيين منذ افتتاحها إلى غاية قفلها لجدير با لاهتمام، فالمشرع المغربي حدد الطر

من مدونة التجارة التي تنص على: "تزاول مهام السنديك من طرف كتاب الضبط  318بموجب المادة 

 ويمكن للمحكمة عند الاقتضاء أن تسندها للغير". 

من بين كتاب الضبط كمبدأ عام،  ومن خلال مقتضيات هذه المادة نجد أن السنديك يتم تعيينه    

واستثناء يمكن إسناد هذه المهمة للغير، ل كن على مستوى الواقع العملي فقد نهج القضاء المغربي تعيين 

أحد من الأغيار نتيجة عدم اهتمام المشرع بهذه المؤسسة ومنحها المستوى المأمول من الوظيفة التي 
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يعات المقار215تمارسها نة لم يصل المشرع المغربي إلى حد تمتيع المؤسسة ، فعلى خلاف بعض التشر

 .216باستقلاليتها وجعلها مهنة حرة قائمة الذات

من مدونة التجارة كما ورد في مشروع القانون الذي قدمته  318وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة     

ته الثالثة على انه: كان يقضي في فقر 9113يونيو  81الحكومة قبل المصادقة على مدونة التجارة بتاريخ 

"تزاول مهام السنديك من طرف كاتب الضبط"، إلا أن اعتراضات مختلف الفرق النيابية على قصر 

ممارسة هذه المهام على كاتب الضبط، جعلت الحكومة تتمم هذه الفقرة بإضافة "ويمكن للمحكمة عند 

ية كما سبق  الذكر في تعيين السنديك من الغير الاقتضاء أن تسندها للغير"، فقد توسعت المحاكم التجار

ية القضائية لما تفرضه في  بحيث أصبح هو الأصل لا الاستثناء، سيما إذا تعلق الأمر بمسطرة التسو

 217السنديك من إلمام واسع بالقواعد المحاسبية والمالية، وكذا الإلمام بمبادئ الإدارة والتدبير.

الذي  8001يونيو  01الصادر بتاريخ  9089-01رقم و تأكيدا لما سبق فقد أصدر وزير العدل قرار   

أحدث بموجبه أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جدول الخبراء القضائيين، حددت 

 218المقاييس التالية شعبة "المحاسبة" على النحو التالي:

متعلقة بالضرائب في الشؤون الجبائية والنزاعات ال AUDITتدقيق الحسابات ومراقبتها والمصادق عليها "
 ".والشركة وصعوبات المقاولة

سنة  98أي أن هؤلاء الخبراء هم الذين يحظون بالتعيين لمزاولة مهام السنديك، فرغم مرور أكثر من   

على تفعيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، فإن أغلب المحاكم في مجملها لازالت تعهد مهام 

                                                 
ب أنظر التخوفات التي صاحبت مناقشة صالحيات السنديك عند عرض مشروع قانون مدونة التجارة بمجلس النواب والتي وصلت إلى حد اعتبار النوا -215 

المؤسسة" وتمت المطالبة بخلق مؤسسة السنديك"، تقرير لجنة االقتصاد والتجارة والصناعة والشغل وشؤون المهاجرين  "السنديك النقطة السوداء في حياة

 .212، الجزء األول،ص6..3السنة الثالثة، دورة أبريل  ...3-7..3الوالية التشريعية  1.-31بمجلس النواب بشأن مشروع القانون رقم 
زعت المهام التي كان يمارسها السنديك فيما مضى بين مجموعة من مساعدي القضاء الذين يشتغلون في إطار مهن حرة في فرنسا على سبيل المثال و -216 

 leوممثل الدائنين   l’administrateur judiciaire، فأحدثت مؤسسة المتصرف القضائي 1..3يناير  21الصادر بتاريخ  ..-1.وذلك بموجب القانون رقم 

représentant des créanciers  وممثل العمالle représentant des salariés  ومراقب تنفيذ المخططle commissaire de l’exécution du 

plan  .جمع التشريع المغربي تمثيل مختلف هذه المصالح في يد السنديك 

سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، المطبعة "، -دراسة مقارنة–المهدي شبو، "مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة  -217 

 .716، الصفحة 2006والوراقة الوطنية بمراكش، الطبعة األولى، السنة 

"صعوبات المقاولة وميدان التسوية القضائية من خالل اجتهادات المجلس األعلى"، الندوة الجهوية الثامنة، قاعة عمالة الفحص أنجرة  -218 

 ..26الصفحة ، 2003يونيو  22-23بطنجة 
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عدا في بعض الملفات التي يتم تكليف كتاب الضبط بتلك المهام وتحديدا  219السنديك للخبراء المذكورين

 على مستوى التصفية القضائية.

يل حول مبدأ واستثناء  318وبالرجوع إلى نص المادة     من مدونة التجارة وما عرفته من تفسير وتأو

ية لكتابة الضبط أم للغير؟، فإن المشرع المغربي حسب اعت قادي، عندما أناط هذه التعيين لمن الأولو

يق الصدفة بقدر ما برر الدور الذي  المهمة بشكل أولي لكاتب الضبط فإن هذا الدعم لم يأتي عن طر

يات مختلف المنازعات المعروضة أمامها، سيما وأنها تعتبر المساعد الأساسي  تقوم به كتابة الضبط خلال مجر

يف أحكامه، علاوة على قيامها بمجموعة ية )السجل التجاري(  للقضاء في تصر من الإجراءات الإدار

إجراءات التنفيذ(، وبالتالي الرصيد المعرفي المتوفر  –إجراءات التبليغ  –والقضائية )الحضور للجلسات 

عليه من خلال التجربة العملية علاوة على الشواهد العلمية المحصل عليها، قد تجعل هذا الإطار قادر على 

يات الملفات م وضوع مساطر صعوبات المقاولة، وخصوصا مرحلة التصفية القضائية التي التقيد بمجر

جرد الأصول المملوكة  –تعرف مراحل بارزة المعالم قانونا )استقبال التصريحات بالديون وتحقيقها 

للمقاولة المدينة والسهر على تنفيذ إجراءات البيع القضائي، وغيرها من الأعمال التي ترتبط بالجانب 

القضائي(، وأن الشيء الذي ربما قد يحول دون تنفيذ مهام السنديك المعين من هذه المؤسسة الإداري و

على الوجه المطلوب، والذي عززه مجموعة من الأساتذة الباحثين في مختلف دراساتهم الفقهية في هذا 

الوسائل  الموضوع علاوة على سند التعيين من طرف المحكمة بذاتها، يرتبط أساسا بقلة الإمكانيات و

                                                 

ما هو معمول به في فرنسا حيث يوجد قانون و مرسوم تطبيقي له ينظمان مهنة المتصرفين القضائيين و الوكالء القضائيين  على خالف -219 
 Les administrateurs judiciaires mandatairesالمكلفين بتصفية المقاوالت و الخبراء المختصين بتشخيص أوضاع المقاوالت 

judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic des entreprises   23-55) القانون رقم 
و هي مهنة حرة تتطلب من ممارسها ، ( 3523دجنبر  80الصادر في  23-3125و المرسوم التطبيقي له رقم  3523يناير  83المؤرخ في 

وحبذا لو حذا المشرع المغربي حذو نظيره  يير و المحاسبة و قانون األعمال،االقتصادية و التسدراية كبيرة بالعلوم القانونية و أن تكون له 
الدفع، من جهة و المتصاص عدد هائل من خريجي  الفرنسي بتنظيم هذه المهن لمساعدة القضاء في تسيير و تصفية المقاوالت المتوقفة عن

  العاطلين عن العمل من جهة أخرى . الكليات و المعاهد المتخصصة في هذه العلوم من صفوف
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المادية ومحدودية عدد الأطر التي تتوفر على مثل هذه التجارب، إضافة إلى كثرة الملفات والإجراءات 

 التي تباشر من قبلها.

فإن ومهما كانت لهذا الأخير من إيجابيات في التعيين، ، وبالمقابل وارتباطا بتعيين السنديك من الغير    

و من بين هذه السلبيات أن عدم  ،ا انعكاس سيء على المسطرةالأمر لا يخلو من سلبيات قد يكون له

إلمام الغير المعين كسنديك بالجوانب الإجرائية و القانونية التي تتخلل المسطرة المكلف بتسييرها قد يحول 

أضف إلى هذا أن لجوء المحكمة إلى إسناد مهمة السنديك إلى الغير غالبا  ،دون القيام بذلك أحسن قيام

 .220مكلفا للمقاولة بسبب المبالغ المهمة كأتعاب و أجر ما يكون

يو تعيين السنديك، قد لا يسعفنا الوقت لمناقشة الموضوع من مختلف     إذن حول الحديث عن سينار

سنة أبانت  98جوانبه، كما أن الفترة التي تم خلالها تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس والتي تقارب 

ية المقاولة، فأكيد أن عن مجموعة من الميكانيزمات ا لتي يفترض مراعاتها من أجل الحفاظ على استمرار

المقومات والشروط الواجب توفرها في السنديك عند تعيينه قد تعطي نتائج جد قيمة بالنظر لطموحات 

المشرع المغربي والهدف المتوخى من خلال هذا القانون، ل كن بالرجوع للإكراهات الواقعية نجد العديد 

يقات التي تحول دون الالتزام بالمطلوب، كما أن المشرع لم يولي الاهتمام لقانون صعوبات من المع

يعه إلا في بعض مقتضياته القليلة والتي لا تمت بصلة بمجال العمل الفعلي لأجهزة  المقاولة منذ تشر

ذي أعدته المسطرة بما فيهم السنديك، والأمل منعقد لما سيسفر عنه مشروع قانون الكتاب الخامس ال

والذي هو محط مناقشة، سيما وأن ما تضمنه من خلال تعيين  8091سيبتمر  83الوزارة الوصية في 

                                                 

من طرف األستاذ عبد الحق الداودي رئيس   10/00/8000دور السنديك في مساطر معالجة صعوبات المقاولة عرض ألقي بتاريخ  -220 
ية بفاس التجار  مصلحة كتابة الضبط بمحكمة االستئناف التجارية بفاس  في إطار برنامج التكوين الجهوي الخاص بموظفي محكمة االستئناف

 و المحكمة التجارية بفاس
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السنديك، انه سوف يتم التعيين انطلاقا من شروط محددة بموجب مرسوم تنظيمي سيتم إعداده، آملين 

 أن تكون مشتملاته في المستوى المطلوب ووفق الإمكانيات المتوفرة.

ية المقاولة ومبدأ لسنديكمؤسسة اصلاحيات ومهام : الثانيالمطلب              استمرار

تضمن الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الخامس من مدونة التجارة مجموعة من المواد      

ولما حصر المشرع المغربي صلاحيات  221القانونية التي لها ارتباط بأجهزة مساطر صعوبات المقاولة،

منتدب في مادتين أساسيتين وجانب من الصلاحيات بشكل متفرق، فإن السنديك أفرد له القاضي ال

خمس مواد أساسية كذلك من خلالها تتجلى أهمية هذه المؤسسة علاوة على صلاحيات متعددة ومتفرقة 

في مختلف المواد المرتبطة بالمسطرتين موضوع الكتاب الخامس، ومن خلال تحليل هذا المطلب سوف لا 

طرق إلى دراسة جميع المقتضيات بل سنسعى إلى تقريب القارئ لأهم الاختصاصات الممنوحة قانونا نت

ية المقاولة.  لهذه المؤسسة مع الإشارة إلى أهميتها في تكريس مبدأ استمرار

باستقرائنا للمقتضيات المشار إليها أعلاه، يتضح جليا أن السنديك تحدد مهامه مباشرة بعد الإعلان    

، حيث تختلف هذه الأخيرة في منطوقها بين التكليف بمهام التسيير 222عيينه بمقتضى حكم أو قرارعن ت

ية القضائية ، وكون هذه المؤسسة تساهم 223والمراقبة أو بمساعدة رئيس المقاولة على مستوى التسو

ية المقاولة وضمان التوازن بين حماية حقوق الدائنين وا لحفاظ على بشكل كبير في الحفاظ على استمرار

المصالح المتواجدة فهي تقوم بعمل في غاية من الأهمية حيث تجتمع إرادة المشرع وقرارات هيئة المحكمة 

 وكذا مقررات القاضي المنتدب الذي يعتبر المشرف والمراقب المباشر لعمل هذه المؤسسة.

                                                 
الفصل الثالث: المراقبون المادة  – 611إلى  610الفصل الثاني: السنديك المواد من  – .67و  .67الفصل األول: القاضي المنتدب المواد  -221 

611. 

قضى: "بفتح مسطرة  07/30/2033ملف صعوبة عدد  02/33/2033صادر عن المحكمة التجارية بفاس وتاريخ  13/2033حكم رقم  -222 

المقاولة التسوية القضائية في حق شركة.....مع تعيين...........والخبير........سنديكا يتولى مساعدة رئيس المقاولة في جميع األعمال التي تخص 

 ة.....".وما يليها من مدونة التجار 136مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بمهام السنديك المنصوص عليها في المادة 

 -2إما بمراقبة عمليات التسيير،  – 3من مدونة التجارة: "يكلف الحكم السنديك:  136سلطات رئيس المقاولة والسنديك من خالل المادة  -223 

اولة، يمكن إما أن يقوم لوحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمق -7إما مساعدة رئيس المقاولة في جميع األعمال التي تخص التسيير أو في وضعها، 

 للمحكمة أن تغير، في أي وقت مهمة السنديك بطلب منه أو تلقائيا.
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قابته، فالأمر لا فجميع الأعمال التي يقوم بها السنديك تستوجب تدخل القاضي المنتدب لبسط ر  

يتعلق بالمصادقة على جميع المقترحات والتقارير وإنما دراسة هذه الأخيرة بتبصر وحكمة، واستشارة باقي 

 الأطراف المساهمة في المسطرة إن اقتضى الحال.

ية المقاولة تختلف حسب نوع المسطرة، حيث تتجلى    وللإشارة فإن صلاحيات السنديك بشأن استمرار

ي ير الموازنة المالية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة خلال فترة إعداد مهام التسو ة القضائية في إعداد تقر

، حيث يقترح السنديك بمشاركة رئيس المقاولة  224من مدونة التجارة 371الحل الواردة في المادة 

ية المقاو ية يضمن استمرار لة أو تفويتها إلى أحد وبالمساعدة المحتملة لخبير أو عدة خبراء إما مخططا للتسو

الأغيار أو تصفيتها قضائيا، ومن أجل إنجاح هذا المقترح يستدعي الأمر من السنديك جمع المعلومات 

التقنية و المحاسباتية التي تمكنه من تقويم وضعية المقاولة تقويما سليما، يسمح للمحكمة و للقاضي المنتدب 

ية في ال وقت الملائم لتصحيح المقاولة ووضعية الدائنين لإنقاذ باتخاذ القرارات و الإجراءات الضرور

 هذه الأخيرة من الخلل الذي شابها على مستوى التسيير و أدى إلى توقفها عن الدفع.

وبالموازاة مع هذا الوضع الذي يحدد المعالم الأولى لإنقاذ المقاولة ورسوها على بر الأمان، تأتي مجموعة   

 السنديك يمكن الإشارة إليها بإيجاز وفق المفصل أدناه: من الصلاحيات المسندة لمؤسسة

  225حق الاطلاع على كل العقود والوثائق المتعلقة بالمسطرة. -

 صلاحية السنديك في ممارسة مختلف الدعاوى لحماية أصول المقاولة و حقوق الدائنين. -

                                                 
من خالل هذه المادة يسعى السنديك إلى دراسة الجوانب التالية وتحديد وضعية المقاولة حتى يتسنى له وضع مقترحه المتعلق باستمرارية  -224 

 يل المسطرة إلى التصفية القضائية:نشاطها سواء بتحديد أقساط المخطط أو باقتراح التفويت أو تحو

 الطرق والسبل التي سيتم بواسطتها تسوية الخصوم. السنديك أن يحدد في مقترح المخططعلى  يستوجبالجانب المالي :  – 3     

تسهم في إنقاذ  الجانب االقتصادي : حيث يجب أن يحدد المشروع اآلفاق المستقبلية وأن يعين مصادر التمويل التي من شأنها أن – 2     

 المقاولة المعنية بفتح المسطرة.

 أن يقترح ويحدد  ضمانات مرتبطة باالستقرارالجانب االجتماعي : إلى جانب االهتمام باستمرارية نشاط للمقاولة، فإن المخطط يجب  – 7     

قابل اتخاذ كافة التدابير لضمان حقوق الذين طالهم التشغيل وذلك  من خالل  الحيلولة  دون تسريح أعداد كبيرة من األجراء، وبالم على مستوى

 التسريح.

 

 من مدونة التجارة. 613المادة  -225 
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اتر المحاسبية التي لديه له الحق في الحصول من رئيس المقاولة أو من الغير الحائز على الوثائق والدف -

مع تحديد الموقف بشأنها في إطار القانون من اجل حماية المقاولة أو رئيسها أو 226قصد دراستها،

 الدائنين أو المدينين من أي تجاوز خارج عن المبادئ الأساسية للمهمة.

يدية للمقاولة لما فيه مصلحة هذه الأخيرة. -  227استعمال الحسابات البنكية والبر

الحق في تلقي العروض بشأن استمرار المقاولة ودراسة العرض الأكثر جدية، وله نفع  للسنديك -

على جميع المصالح المرتبطة بالمقاولة، مع اقتراحها على المحكمة في تقرير من أجل دراستها والمصادقة 

ية، وغيرها من الصلاحيات التي تبرر تأكيد الممارس ة عليها في إطار ما تمتل كه من سلطة تقدير

ية المقاولة.  الناجعة لمؤسسة السنديك في تكريس مبدأ استمرار

ية القضائية بل يمكن     وتجدر الإشارة أن هذا المبدأ الآنف الذكر لا يقتصر على مرحلة التسو

بان التصفية القضائية، فرغم غل يد رئيس المقاولة وإحلال محله السنديك في  اعتماده كذلك إ

مليات المرتبطة بمسطرة التصفية المذكورة، فإن المشرع المغربي أقر مباشرة جميع الإجراءات والع

نصا فريدا يمكن اعتماده كبادرة من خلالها يتم إحياء روح المقاولة، حيث نص المشرع من 

من مدونة التجارة: "إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار  180خلال المادة 

فية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو نشاط المقاولة الخاضعة للتص

خلال هذه الفترة بينما تطبق  371بطلب من السنديك أو وكيل الملك. وتطبق مقتضيات المادة 

على الديون الناشئة خلال هذه المدة. يقوم السنديك بتسيير المقاولة مع  373مقتضيات المادة 

". انطلاقا من هذه المادة يمكن الإشارة إلى أن ما اعتمده المشرع 101 مراعاة مقتضيات المادة

يق  من صلاحيات عهدت لمؤسسة السنديك لا تقتصر فقط على تطبيق القانون وذلك عن طر
                                                 

 من مدونة التجارة. 616المادة  -226 

 من مدونة التجارة. 133المادة  -227 
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التقيد بما هو متوفر لديه من وثائق أو معلومات أو لدى رئيس المقاولة، بل يستوجب الأمر 

لتجاوز بعض الصعوبات والاستفادة من بعض الفرص التي  التنسيق بشكل مباشر مع هذا الأخير

قد تحقق الفضل والربح الذي يغطي بعض الديون المترتبة بذمة المقاولة المدينة، فالمشرع لم يحدد 

الأجل الذي يمكن أن تزاول المقاولة نشاطها وفق مقتضيات المادة المذكورة بل تركها للمحكمة 

ية، وأن هذه السلطة لا بد لها أن تنبني على معطيات جدية يسهر  وفق ما تمتل كه من سلطة تقدير

السنديك على إعدادها ودراستها، وإذا ما لاحظنا عمليا فإن هذا الإجراء يمكن القول أنه شبه 

منعدم التطبيق مرد ذلك هو تخلي رؤساء المقاولات مباشرة بعد صدور قرار أو حكم بالتصفية 

فة مآل المسطرة سواء على مستوى تحقيق الديون وكذا البيوعات القضائية عن متابعة ملفاتهم ومعر

القضائية المرتبطة بتفويت أصول المقاولة، وإذا ما سلمنا بما سنه المشرع حول غل يد رئيس 

المقاولة، فإن هذا الإجراء من شأنه رفع يده عن تدبير أمواله وتسيير مقاولته )تلقي المراسلات 

بان التصفية القضائية( وليس في البحث عن السبل ومختلف المعاملات المرتبطة  بالمقاولة المدينة إ

 والوسائل الجدية في إحياء نشاط واستمرار المقاولة ولو بعد الحكم عليها بالتصفية القضائية. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

116 

دور أجهزة مساطر الصعوبة بين الفعالية والمحدودية  المحور الثاني:  
موعة من القواعد القانونية المرتبطة بالكتاب الخامس من مدونة لقد وضع المشرع المغربي مج        

ية التي من خلالها تمكن أجهزة مساطر صعوبات المقاولة  التجارة و ال كفيلة بتوفير الآليات الضرور

ية نشاط المقاولة وجعلها تتخطى  بدون استثناء من أداء مهامها المنوطة بها، وضمان تحقيق مبدأ استمرار

ت التي قد تعترضها، ولما عمدنا في تحليلنا خلال المحور الأول إلى حصر عدد الأجهزة جميع الصعوبا

الأكثر اتصالا بالمقاولة في إطار تنفيذ مقتضيات الأحكام والقرارات الناطقة بفتح إحدى المساطر وكذا 

لأدوار التي تقوم المواد القانونية المنظمة لها، فإن الأمر يستدعي منا خلال هذا المحور التطرق لمختلف ا

بها كل من مؤسسة القاضي المنتدب والسنديك، والتي تساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على مقومات 

ية بالمغرب  98المقاولة ونموها، والأكيد أن خلال تجربة حوالي  سنة من العمل الفعلي للمحاكم التجار

اقا من الاجتهادات القضائية )المطلب بهذا القانون، سوف تبرز لا محالة فعالية دور هذه الأجهزة انطل

الأول(، وأن المقتضيات القانونية المعمول بها وما أفرزه العمل القضائي سوف يبين محدودية الدور 

 المنوط بهذه الأجهزة )المطلب الثاني(.

ائيةفعالية دور أجهزة مساطر صعوبات المقاولة من خلال التطبيقات القض الفرع الأول:  
اسية وطبيعة المساطر المعتمدة في نظام صعوبات المقاولة، وكما سبق الذكر فقد أوكل نظرا لحس      

ية، اقتصادية، قانونية، ثم قضائية، لكل من مؤسسة القاضي  المشرع المغربي مهام جسام ذات طبيعة إدار

الذكر المنتدب والسنديك، وأن ما تم تحقيقه من اجتهادات قضائية خلال فترة العمل الفعلي السابقة 

على مستوى معالجة المقاولة ومحاولة إخراجها من الأزمات التي طالتها والتي ربما تكون لها صلة بإحدى 

الجوانب المالية، الاقتصادية، أو الاجتماعية، لجدير بالاهتمام والدراسة خصوصا من جانب المؤشرات 

في مادة صعوبات المقاولة، سنحاول الإيجابية التي تم تحقيقها، و نظرا لشساعة مجال الاجتهاد القضائي 
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بسط بعض الأدوار التي قامت بها كل من المؤسستين المذكورتين من خلال بعض التطبيقات 

القضائية، على أن نخصص )المطلب الأول( لتجليات الدور الفعال لمؤسسة القاضي المنتدب، ثم ننتقل 

يادي الذي يتجلى في أ عمال السنديك كذلك في ضوء ما تم )للمطلب الثاني( لنتحدث عن الدور الر

 تكريسه من اجتهادات قضائية.

ية المقاولة في ضوء الاجتهاد القضائيو المطلب الأول: مؤسسة القاضي المنتدب    مبدأ استمرار

يساهم القاضي المنتدب بدور هام وأساسي في حسن سير المسطرة، مستندا في ذلك إلى المعطيات      

د حقيقة الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي للمقاولة المتعثرة، وبناءا على والوقائع التي تثبت وتؤك

كما يهتم بدراسة  ذلك يتولى توضيح الوضعية للمحكمة وتمكينها من اتخاذ قرار يتجاوب مع أهمية المقاولة،

كثيرة جميع الطلبات التي تدخل في صميم الاختصاص القضائي الموكول إليه بمقتضى القانون، والأمثلة 

لا يمكن حصرها، فاختلافها يظهر من خلال نوع المسطرة المفتوحة وكذا الطبيعة القانونية والنشاط 

التجاري المزاول من قبل المقاولة، وقد ساهمت هذه المؤسسة في إغناء الرصيد العلمي والعملي بمجموعة 

يد البعض منها دون الآخر من الاجتهادات القضائية، ونظرا لتعددها كما سبق القول، سنعمد إلى تحد

 والمساهم بشكل أساسي في استمرار نشاط المقاولة.

يكتفي الحكم أو القرار الصادر بتعيين مؤسسة القاضي المنتدب فقط بذكر إسمه مع الاقتصار على تحديد   

مهمة الإشراف على غرار مؤسسة السنديك، ويرجع الأمر في ذلك إلى تكريس الطبيعة القضائية لدور 

ية المحددة بمقتضى القانون الق اضي المنتدب بلا منازع أضف إلى ذلك المهام ذات الصبغة الإدار

والمتمثلة في الإشراف والتسيير علاوة على التدبير، وقد سبقت الإشارة خلال المحور الأول إلى أهم 

ية تحت هذا العمل، وبالرجوع إلى مختلف مراحل المسطرة نجد في بداية الأمر  الاختصاصات المنضو

يق بعض  الدور الهام الذي يفرزه القاضي المنتدب هو الحفاظ على المصالح المتواجدة عن طر
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الإجراءات التحفظية التي يكلف من خلالها السنديك بجرد الأصول ومعرفة محتواها وقيمتها مخافة من 

 229، وقد جاءت في إحدى حيثيات الأمر القضائي الصادر عن القاضي المنتدب228ضياعها

وص حماية المصالح المتواجدة للمقاولة ضمانا لحقوق الدائنين ما يلي: "حيث ان مسطرة التصفية بخص

ية من اجل تسهيل عملية التصفية  القضائية تقتضي اتخاذ كافة الإجراءات التحفظية القانونية الضرور

ية ومنقولات المقاولة المفتوحة في حقها مسطرة ال  تصفية".خاصة منها معرفة الممتلكات العقار

وتأتي مرحلة تحديد خصوم المقاولة انطلاقا من مسطرة التحقيق القضائي لمجموع الديون المترتبة في ذمة   

ية أو التصفية القضائية، والتي عمل السنديك على دراستها  المقاولة وبالضبط الناشئة قبل فتح مسطرة التسو

يا أي بدون إجراءات  قضائية، حيث منح المشرع المغربي في هذا بمعية رئيس المقاولة والدائنين إدار

الباب الاختصاص لمؤسسة القاضي المنتدب لدراسة الدين ومعرفة طبيعته بالنظر إلى السندات المثبتة له 

والمتوفرة لدى الدائن، وكذا مدى احترام هذا الأخير لمقتضيات التصريح أمام السنديك، ومخافة كذلك من 

يع، إذن هدف خلق بعض الديون الوهمية التي ر  بما قد تضيع حقوق دائنين آخرين عند مرحلة التوز

المشرع ليس فقط الحفاظ على المقاولة بل حتى حماية حقوق الدائنين، وقد تعددت الأوامر القضائية 

الصادر عن مؤسسة القاضي المنتدب في هذا الإطار واختلفت حسب طبيعة الدين والدائن، وما نود 

اب هو الدور الإيجابي للقاضي المنتدب في التأكد من مدى جدية الدين حيث الإشارة إليه في هذا الب

يعتبر مؤسسة قضائية تبت في إطار نزاع جدي بموجب إجراءات قضائية تطبق بناء على القواعد العامة 

للإجراءات منصوص عليها في قانون المسطرة المدنية، انطلاقا مما ذكر نورد بعد الحيثيات التي تضمنتها 

: " وحيث إن الدين المطالب 230مر قضائية على سبيل الاستئناس وليس الحصر، حول قبول الدينأوا

                                                 
صعوبة عدد في ملف ال .03/200/.3صادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بفاس بتاريخ  .06/200أمر قضائي رقم  -228 
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أي قبل انقضاء  8001-1-81وتم التصريح به في  8001-7-89به نشأ قبل فتح المسطرة الذي كان في 

الأمر  8001-8-83اجل التصريح المعتمد قانونا وهو شهرين بعد نشر الحكم بالجريدة الرسمية الذي كان في 

 113الذي يقتضي التصريح بقبوله"، والأمر لا يلزم القاضي المنتدب بقبول الديون فقط بل نصت المادة 

من مدونة التجارة كذلك على رفض الدين إذا تبين له خلو الملف مما يثبت توفر عناصر هذا الأخير، 

المرفق المذكور تبين ان :  "حيث انه بالاطلاع على 231حيث جاءت في حيثية الأمر القضائي التالي

الامر متعلق بدين نشأ قبل فتح المسطرة وان الخزينة العامة للممل كة لم تصرح بدينها لدى السنديك الا في 

ما يعني  8001-98-97وتم نشره في  8001-90-3في حين ان حكم فتح المسطرة كان في  97-8-8003

من مدونة التجارة التي تحدد الاجل في  187ان التصريح المذكور جاء خارج الاجل المحدد في المادة 

 شهرين بعد تاريخ النشر.

وحيث انه تبعا لذلك يكون طلب قبول الدين الانف الذكر في غير محله ويتعين التصريح برفضه"، وإلى 

ية هذا النوع  جانب قبول ورفض الدين وردت كذلك في المادة المذكورة حالة معاينة وجود دعوى جار

صدوره يشترط وجود دعوى معروضة على أنظار محكمة معينة ويمكن ان تكون محكمة  من الأوامر قبل

المسطرة ذاتها بحيث لا يحق للقاضي المنتدب أن يبت في مثل هذه الديون وتبقى له صلاحية فقط صدور 

ية  ية، وقد أشار الأمر القضائي الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجار امر بوجود دعوى جار

في إحدى حيثياته إلى مايلي: " وحيث ادلى دفاع شركة .... بكتابين مفادهما ان دين الخزينة  232بفاس

ية مدليا بصور شمسية لحكمين  العامة للممل كة قباضة فاس المدينة هو موضوع نزاع امام المحكمة الادار

ن الخزينة العامة تمهيديين وتقريري خبرة استخلصت المحكمة بعد اطلاعها ودراستها لهذه الوثائق ان دي
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ية بفاس"،  ية امام المحكمة الادار صدار أمر من قبل توعلى مستوى اسللممل كة هو محل دعوى جار

القاضي المنتدب بعدم اختصاصه للبت في المنازعة موضوع الدين المصرح به، فقد جاءت حيثية في نفس 

ية بفاسالقاضي المنتدب بالمحكمنفس الأمر القضائي السابق الذكر والصادر عن  " وحيث كذلك:  ة التجار

ية فان هذه الاخيرة تختص  9111-1-90من ظهير  8انه طبقا للمادة  المحدث بموجبه المحاكم الادار

يعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة  بالنظر في النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشر

 وما يليها( . 88و 8ة للخزينة العامة والديون التي في حكمها )الماد

ي دين الصندوق وحيث انه بذلك يتضح وطبقا لمقتضيات الفصل اعلاه ان موضوع دعوى المنازعة ف

اطار الكتاب الخامس  الوطني للضمان الاجتماعي يخرج عن اختصاصات القاضي المنتدب الموكولة له في

يةمن مدونة التجارة على اعتبار ان اختصاصه يستمد من اختصاص المحكم ."ة التجار  

وفي إطار تكريس مبدأ التوازن بين جميع الحقوق سواء الموكولة للمقاولة المدينة أو الدائنين كل حسب   

درجته وقيمة دينه، فقد منح المشرع المغربي اختصاصا أوسع للقاضي المنتدب شمل بعض 

ية طبقا للفصل  من ق م م وباقي  911الاختصاصات الاستعجالية المعهودة لرئيس المحكمة التجار

ية رقم  ، ومن خلال مباشرة بعض الدائنين لإحدى 31-13مقتضيات قانون إحداث المحاكم التجار

المساطر الهادفة إلى تمكينهم من مستحقاتهم بشكل انفرادي من المقاولة المدينة دون احترام مقتضيات 

وبمناسبة ما شهده العمل  المساطر الجماعية المنصوص عليها في الكتاب الخامس من مدونة التجارة،

ية وخصوصا صعوبات المقاولة، فقد دأب بعض السنادكة إلى تقديم طلبات  القضائي في المادة التجار

يع وفوري لهذه المؤسسة قصد  233لمؤسسة القاضي المنتدب ذات طبيعة استعجالية تقتضي تدخل سر

                                                 
تعجال عوض قاضي المستعجالت، بالمقابل لم ذهب قضاء محكمة النقض الفرنسية أن القاضي المنتدب هو المختص عند توفر حالة االس -233 

صادر بتاريخ  213/2003يتحمس العمل القضائي المغربي لهذا االتجاه واعتبرت محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء في قرارها رقم 
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وكة للمقاولة والتي تستعملها في اتخاذ المتعين خصوصا عندما يتم مباشرة حجز على بعض الآليات الممل

مزاولة نشاطها، أو الحجز على حساب الشركة والذي يحتوي على مبالغ مالية تعد حقوقا لكافة الدائنين 

حيث يستحيل معها تمكينها لأحدهم دون باقي الأطراف المكتسبة لأوامر قضائية حددت ديونهم 

امر قضائية صادرة عن القاضي المنتدب بشكل نهائي، وفي هذا الإطار نستدل بإحدى حيثيات لأو

والتي تؤكد ضرورة رفع الحجز  كون عملية استخلاص الديون لابد وأن تحترم مقتضيات الكتاب 

الخامس من مدونة التجارة وكذا باقي المقتضيات القانونية كقانون الالتزامات والعقود ومدونة الشغل 

 93/8001/90لف صعوبات المقاولة عدد في م 89/09/8008وغيرها...، في أمر صادر بتاريخ 

جاءت إحدى حيثياته كما يلي: "وحيث إن مساطر معالجة صعوبات المقاولة هي من النظام العام وهي 

أيضا مساطر جماعية لا يمكن لأي دائن استيفاء دينه بمعزل عن أجهزة المسطرة  وخاصة القاضي 

يع ل لمسطرة وحماية المصالح المتواجدة وكذا السنديك  المنتدب باعتباره المكلف بالسهر على السير السر

الذي  كلف  من طرف المحكمة بدراسة وضعية الشركة المالية والاقتصادية والاجتماعية قصد إعداد 

ية المقاولة  للحفاظ عليها كوحدة إنتاجية  والحفاظ أيضا على مناصب  وانجاز مشروع مخطط استمرار

 ا  بعد مصادقة المحكمة على هذا المخطط .الشغل  وسداد الديون المترتبة عليه

يقاف إجراءات الحجز الواقع على الحساب البنكي الخاص   وحيث تبعا لذلك يبقى الطلب الرامي إلى إ

بشركة ...... لدى بنك التجاري وفا بنك مؤسسا وهو ما يتعين الاستجابة له مؤقتا ما دام لم يتم البت في 

 نديك". طلب رفع الحجز المقدم من طرف الس

و تجدر الإشارة في هذا الباب أنه رغم النقاش القضائي والفقهي المتضارب حول مدى اختصاص    

القاضي المنتدب من عدمه في نطاق كل ما هو استعجالي، فإنه على مستوى ماشهدته الممارسة العملية 

                                                                                                                                                         
صالحيات السهر واإلشراف على تصفية أصول المقاولة فإن الصعوبات واإلشكاالت المتعلقة بالتنفيذ تبقى من اختصاص رئيس المحكمة" ورد 
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ية ونتيجة للطبيعة والصبغة الاستعجالية لجل الطلبات المقدمة من قبل السنادكة، استدعى  بالمحاكم التجار

الأمر ضرورة تدخل مؤسسة القاضي المنتدب للبت في مثل هذه الطلبات اعتبارا للمواكبة المستمرة لهم 

يات المساطر المفتوحة تجاه المقاولات، فقد ورد في حيثيات إحدى  لمختلف الإجراءات ودرايتهم بمجر

ية بفاس : "ل كن حيث أن الثابت فقها وقضاء 234القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف التجار

يعا أن اختصاص القاضي المنتدب يشمل جميع اختصاصات الأمور المستعجلة المتعلقة بالمقاولة  وتشر

ية القضائية كما يفهم من قراءة المادتين  من م ت وهو ما يسير عليه القضاء  111و  118الخاضعة للتسو

ي حالة الاستعجال شأنه في ذلك شأن قاضي الأمور الفرنسي حينما اعتبر القاضي المنتدب مختصا ف

 NOTE M JEANTIN – 09/90/9119المستعجلة أنظر قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في 

J:C P 9118 8983  ية المفتوحة  311من جهة وأنه بناء على المادة من م ت تكون المحكمة التجار

وى المتصلة بها مما تكون معه الوسيلة في فرعيها على غير مسطرة المعالجة أمامها مختصة للبت في جميع الدعا

يات هي الأخرى في إطار تحيينها لمقتضيات  أساس" ، وفي نفس السياق اعتمدت وزارة العدل والحر

الكتاب الخامس حيث جسدت دور القاضي المنتدب في إطار توسيع اختصاصاته والتي تدخل في 

من مدونة التجارة بصيغة معدلة في  111من المادة  9 نطاق ما هو استعجالي، فقد جاءت الفقرة

المشروع كما يلي: " يبت القاضي المنتدب بمقتضى أوامر في الطلبات والمنازعات والمطالب الداخلة في 

اختصاصه لا سيما الطلبات الاستعجالية والوقتية والإجراءات التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا 

 لسنديك".الشكاوى المقدمة ضد أعمال ا

أكيد أن مقررات القاضي المنتدب عديدة ومختلفة بتعدد واختلاف نوع المساطر، وأن التطرق    

لحيثيات الأوامر المشار إليها أعلاه، قد أتى على سبيل المثال لا الحصر، ومن هذا المنطلق سوق نتطرق 
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هناك تضارب كبير بين  إلى البعض الآخر في الفرع الثاني والتي تبين من خلال العمل القضائي أن

يع، لنتحدث فيما يلي عن أهم ما يقوم السنديك من  مختلف المحاكم نتيجة غموض أو فراغ في التشر

 إجراءات وما ينجزه من تقارير تعتمدها المحاكم في استصدارها لأوامرها وأحكامها وكذا قراراتها.

ية المقاولة في  قضائيضوء الاجتهاد الالمطلب الثاني: مؤسسة السنديك و مبدأ استمرار  
إن موقع السنديك كمحور أساسي في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يعد جوهري وضروري،     

إلى جانب القاضي المنتدب ، بمقتضى حكم صادر عن المحكمة  235حيث يتجلى ذلك من خلال تعيينه

ية، وفي هذا الإطار فإن موقعه ذو خصوصية قضائية وقانونية بخلاف الم وقع الذي يوجد في الخبير التجار

 .  236القضائي المحلف لدى المحاكم

مسطرة معالجة وبالتالي فإن مؤسسة السنديك تعتبر قضائية بالنظر إلى دورها الفعال والإيجابي في سير    

، ويتجلى عمل السنديك في مجموع صعوبات المقاولة، وذلك تحت الإشراف المباشر للقاضي المنتدب

لمشرع عليها في الكتاب الخامس، ل كن كون هذه العمليات سبق التطرق إلى بعضها العمليات التي نص ا

دون الحديث عنها بشمولية خلال المحور الأول، سنورد أهم الاجتهادات القضائية التي دأب القضاء 

التجاري المغربي بما فيه مؤسسة القاضي المنتدب إلى الاحتكام لمقترحات السنديك حول بعض الحلول 

بطة بمسار إحدى المساطر المعلن عنها في البداية، والتي كان لها انعكاس إيجابي على مستوى تحقيق المرت

ية المقاولة موضوع الصعوبة.  مبدأ استمرار

ية نلمسه من خلال مجموع    السنديك يرفع التي التقارير  إذن تجليات تكريس هذا المبدأ أي الاستمرار

و يتوقف على هذه التقارير اتخاذ العديد من ، لى القاضي المنتدببعضها إلى المحكمة و البعض الآخر إ

                                                 
قضى بتعيين السيد على السعداوي سنديكا للقيام  02/2007في الملف  37/33/2007)حكم المحكمة التجارية بأكادير صادر بتاريخ  -235 

قضى بتعيين السيد الحسين أدحلي  2001/.0في الملف  33/07/2001)حكم صادر عن نفس المحكمة بتاريخ  –بإجراءات التصفية القضائية( 

 سنديكا توكل إليه مهام إجراءات التصفية القضائية من بدايتها إلى نهايتها(.

 236 الخبير القضائي تحدد مهمته بموجب حكم تمهيدي يكمن دوره في اإلجابة على كل األمور التقنية والفنية المرتبطة بالحكم موضوع التعيين  - 

تجاوز مقتضياته، بخالف السنديك الذي يعد خبيرا قضائيا )حيسوبي(  كذلك ولكن تتوزع مهامه على مستوى مجموعة من المقتضيات القانونية 

 ورغم تعيينه بمقتضى حكم قضائي، فإن المشرع منح له صالحيات عدة تنتهي بانتهاء المسطرة عن طريق قفلها. 
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وارتباطا بواقع هذه التقارير وعلاقتها بالمقاولة موضوع  ،ةالهاموالأحكام وكذا بعض الأوامر القرارات 

الصعوبة نجد أن المشرع المغربي أفرد نصوصا قانونية كثيرة في الكتاب الخامس تلزم السنديك بإعدادها 

من مدونة التجارة التي  310ؤيته لمختلف مراحل المسطرة من خلالها، من بينها نجد المادة وبسط ر

نصت على ما يلي: "تقرر المحكمة إما استمرار قيام المقاولة بنشاطها أو تفويتها أو تصفيتها القضائية وذلك 

ير السنديك...."، إذن ما يمكنه تجسيده من خلال هذا العمل الملقى على عاتق السنديك هو  بناء على تقر

بعد دراسة وضعية المقاولة طبعا، وباطلاعنا على بعض التقارير نجد تركيبتها  237اقتراح إحدى الحلول

ية القضائية سواء من جانبها المالي والاقتصادي وكذا  غنية بالمعلومات المرتبط بالمقاولة موضوع التسو

أقل مطلقة في بعض الأحيان حسب وضوح  الاجتماعي، علاوة على تضمنيها لمقترحات نسبية إن لم

المؤشرات المتوفرة لدى السنديك من وثائق وبيانات، وأن نجاح هذه المهام رهين بتوفر السنديك على 

، ومن خلال بعض الاجتهادات القضائية التي قضت بالمصادقة على 238كفاءة ودراية بمختلف الجوانب

ير السنديك نورد حكم المحكمة الت ية بفاسما جاء في تقر ية  239جار الذي قضى بحصر مخطط الاستمرار

ير السنديك المؤرخ في   07-98-81حيث جاء في إحدى حيثياته: "  وحيث انه بالرجوع إلى تقر

بخصوص الوضعية الاجتماعية والاقتصادية والمالية للشركة يتبين أن هذه الأخيرة غير مختلة بشكل لا 

ية وضعيتها وسداد خصومها خصوصا وأنها رجعة فيه وبأنها تتوفر على إمكانات جدية  ومهمة كفيلة بتسو

تتوفر على عدد مهم من الشقق الجاهزة للبيع التي ستمكنها من الحصول على السيولة الكافية لسداد ديونها 

 8007وتجاوز الصعوبات الظرفية التي تعترضها مما سيجعل النتيجة الصافية للأرباح تنتقل خلال سنة 

 .8091درهما خلال سنة  1.137.700,00درهم إلى مبلغ  9.713.100,00من 

                                                 
 رارية المقاولة، حصر مخطط التفويت، أو تحويل المسطرة المفتوحة إلى التصفية القضائية.من بين الحلول: حصر مخطط استم -237 

إحاطة السنديك بالقوانين المالية المرتبطة بمختلف المؤسسات المالية، االقتصادية وعالقتها بمدونة التجارة قانون الشركات وقانون  -238 

الجنائي والمسطرة الجنائية،  ومدونة تحصيل الديون العمومية وغيرها من القوانين،  االلتزامات والعقود وكذا المسطرة المدنية والقانون

 واجتماعية تكمن في االطالع على مقتضيات مدونة الشغل.
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من مدونة التجارة وحده صلاحية  371وقد منح المشرع المغربي لمؤسسة السنديك في إطار المادة    

ية والمبرمة مع المقاولة المدينة، وأن من بين هذه العقود نجد عقد الشغل الذي  تقرير مصير العقود الجار

من العمال، فهل يعني ذلك أن للسنديك صلاحية إنهاءها لوحده دون سلوك  يربط بينها وبين مجموعة

ية بالدار البيضاء240المساطر الخاصة على هذا  241، وتأكيدا لهذا الإجراء فقد دأبت المحكمة التجار

المنحى وذلك باعتمادها مقترح السنديك وفق الحيثية التالية: " وحيث أكد السنديك في تقريره وعند 

ية يتطلب تسريح بعض العمال الراغبين في مغادرة الاستماع إل يه أمام غرفة المشورة أن مخطط الاستمرار

 1.730.000,00بغلاف مالي قدره  8001و  8008الشركة بصفة نهائية على مدى المدة ما بين سنة 

عاملا خلال  80و  8001عاملا خلال سنة  93و  8008عمال خلال سنة  90درهم وذلك بعدد 

"، إذن تبقى مسألة الحماية والضمانات الممنوحة للعمال في هذا 8001عاملا خلال  83 و 8003سنة 

الإطار واجبة الاحترام من طرف السسنديك وفق ما تم التنصيص عليه من خلال مقتضيات مدونة 

 الشغل.

ية، فالسنديك يتوفر على صلاحيات تتجسد طبيعتها في      وبخصوص تعديل المخطط موضوع الاستمرار

ل ما هو مالي واقتصادي واجتماعي، وبالتالي فالحكم القاضي بالتعديل وبعد دراسته لمختلف الجوانب ك

يطة عدم  المذكورة بما فيها الجانب القانوني المؤطر لعمل السنديك والمهام المنوطة به، يقضي بالمصادقة شر

وفي هذا الإطار فقد جاء في  المساس بحقوق الدائنين وكذا مصالح المقاولة وحقها في استمرار نشاطها،

ية ية  242قرار محكمة الاستئناف التجار ما يلي: "إن من حق المحكمة بمناسبة حصر مخطط الاستمرار

                                                 
بالنسبة لمقاوالت القطاع الخاص، الذي يقيد سلطة رئيس  3.63غشت  31طر بمقتضيات المرسوم الملكي اإلعفاء ألسباب اقتصادية مؤ -240 

المقاولة في اتخاذ قرار اإلعفاء االقتصاديوذلك باشتراطه على ضرورة الحصول على ترخيص من لدن السلطة اإلدارية المختصة، للمزيد من 

 .302إلى  3.ابق، ص المعلومات أنظر مرجع ذ/ كريم آيت بال، مرجع س

حكم غير منشور ورد في مرجع ذ/كريم آيت  731/2003/30في الملف عدد  01/07/2002حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ  -241 

 .303بال مرجع سابق ص 

 ص.30/07في الملف عدد  30/2007/.2بتاريخ  عن محكمة االستئناف التجارية بفاس ص صادر17قرار رقم  -242 
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جدولة الديون انطلاقا من حقها في المتأصل في فرض الآجال التي تراها مناسبة مادام أن ذلك لا 

 الوفاء بالتزاماتها". يمس بمصالح الدائنين ولا يؤثر سلبا على قدرة المقاولة على

ية نشاط المقاولة، فإن        ير بإعداد الحل وعلاوة على اقتراح مخطط استمرار والسنديك خلال إنجاز تقر

ية من خلال مقترحه الرامي إلى مخطط التفويت، الذي يكلف من  له صلاحية تكريس مبدأ الاستمرار

ل المقاولة، وتحديد خصومها، وأن ما يميز خلاله بمجموعة من الإجراءات على مستوى معرفة وضعية أصو

ية، هو أن المخطط الأول ينبني على دراسة السنديك لمختلف العروض  عملية التفويت عن الاستمرار

المقدمة من طرف الأغيار الذين لهم الرغبة في اقتناء المقاولة المدينة، حيث يساهم السنديك بتقريره 

ضي المنتدب وكذا المحكمة في اعتماد حكمها الرامي إلى حصر المتضمن لكل ما من شأنه أن يساعد القا

حسب طبيعة  245، إلى غاية عشر سنوات244تترواح بين ثلاثة سنوات 243المخطط على مدى فترات

 المقاولة وديونها وكذا انطلاقا من قناعة المؤسسة القضائية.

إحدى المخططات المذكورة وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة بعد صدورها لقرار أو حكم يقضي بتنفيذ   

آنفا، فإن مضمون هذه الأحكام ووفقا لما نص عليه المشرع المغربي في الكتاب الخامس، نجد متابعة 

السنديك لكل المراحل التي يخبر المحكمة بمآلها إما بتقارير أو بطلبات حول الموضوع، والأكيد أن نجاح 

                                                 
 من مدونة التجارة. 633المادة  -243 

 )غير منشور( 03/6/.2في ملف الصعوبة عدد  07/03/2002صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ  72/2002حكم رقم  -244 

 )غير منشور( 30/2001/30في ملف الصعوبة عدد  27/33/2006صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ  0/2006.حكم رقم  -245 
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ية القضائية وبالتالي قفلهاهذه المخططات قد يكون مآله انتهاء مراحل مسطرة ال ، أوعدم نجاحها 246تسو

يل المسطرة إلى التصفية القضائية  .247لعدم التزام المقاولة بتلك المخططات وبالتالي يكون مآلها تحو

يعي و قصور العمل القضائي الفرع الثاني:  محدودية الدور المنوط بالأجهزة بين الفراغ التشر

 مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، حيث سنة من تطبيق 98 لقد مرت حوالي    

على مستوى العديد من مراحل  الثغرات تشوبه مجموعة من هذا الأخير أنعلى  العملية كشفت الممارسة

المسطرة المحكوم بها والمفتوحة في حق إحدى المقاولات وخصوصا تلك المتعلقة بأجهزة المسطرة التي 

تحيينها، وقبل الحديث عن النظر في  إعادةا على المشرع المغربي ، لذلك كان لزامهي موضوع دراستنا

مضمون التعديلات التي اقترحتها الوزارة الوصية، سنتطرق للحديث عن بعض الأدوار التي عاقت سبل 

سير عمل تلك الأجهزة انطلاقا من غموض المواد القانونية و قصور الاجتهاد القضائي )المطلب 

ية أفقية على كرونولوجيا مختلف التعديلات المقترحة في ضوء  الأول(، بعد ذلك سنحاول بسط رؤ

 تعديل مقتضيات الكتاب الخامس )المطلب الثاني(.

لاجتهاد القضائيالمطلب الأول: دور أجهزة مساطر صعوبة المقاولة بين غموض المواد القانونية وتضارب ا      
بكل من مؤسسة القاضي المنتدب والسنديك، وعلاقة تبعا للأدوار المشار إليها أعلاه والمرتبطة        

ية بالممل كة، فقد  بالمقتضيات موضوع الكتاب الخامس و ما أسفر عنه العمل القضائي بالمحاكم التجار

اتضح للفاعلين في حقل العدالة وكذا كل مهتم بهذه المادة عدم فعالية بعض الأدوار الموكولة 

                                                 
حيث إنه متى تحقق أداء ديون الشركة ما يلي: " 20/200/6ملف عدد  20/01/2030صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ  33/2030جاء في حيثيات حكم رقم وقد  -246 

ت المدلى بها في الملف وبالنظر لكون موضوع مخطط استمراريتها بحسب ما أكده السنديك في تقريره رفقته وتحققت منه المحكمة بعد اطالعها على وصول اإلبراءات والتنازال
ند االستماع إليه في الجلسة المشار وضعية الشركة المالية سليمة بعد فتح مسطرة المعالجة في حقها والتي لم تترتب في ذمتها أية ديون الحقة بحسب ما أكده رئيس المقاولة ع

من مدونة التجارة يتعين قفل المسطرة في مواجهة شركة البوصلة مع التشطيب  602عماال لمقتضيات المادة إليها أعاله وبحسب ما أورده كذلك السنديك في ملحق تقريره فإنه إ
 على جميع ديونها منه السجل التجاري وتحميلها كافة الصائر"

 .وبناء على كتاب السنديك المؤرخ في  ا يلي:  "من خالل وقائعه تضمن م 10/03/6ملف عدد  06/01/2001صادر عن المحكمة التجارية بفاس بتاريخ  31/2001حكم عدد  -247 
ا الوحيد وخلص الذي الحظ فيه انه بعد زيارة مقر الشركة موضوع مسطرة التسوية بطلب من مسيرها وجد أنها توقفت عن العمل وان هذه الوضعية فرضها زبونه 2001فبراير 

 ".ةالسنديك إلى أن شركة فلكوف ليس بوسعها أن تنفد مخطط االستمراري
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ية المقاولة، ونظرا لتعددها سنتطرق فقط للبعض منها للأجهزة المذكورة في تكريس مبدأ است مرار

 وبإيجاز:

 

 ~ على مستوى التعيين: 
من مدونة التجارة، يتضح أن المشرع لم يوضح ال كثير عن تعيين  117و  318علاقة بالمادتين 

هاتين المؤسستين، واكتفى فقط بضرورة التنصيص عليهما في الحكم أو القرار القاضي بفتح إحدى 

 مسطرتين، الشيء الذي جعل الاجتهاد القضائي يتفاوت في قراراته وأحكامه من محكمة لأخرى:ال

فمن جهة إذا كان تعيين القاضي المنتدب لا يثير أي إشكال على مستوى تطبيق القانون، كونه  

المهنية، يعين من بين قضاة المحكمة التي يزاول فيها مهامه، علاوة على نظامه الأساسي الذي ينظم حياته 

فإن الأمر يختلف في الجانب المرتبط بالإشراف والتدبير حيث نلاحظ غياب تكوين القضاة المنتدبين 

، سيما وأن المشرع أقر بضرورة تبني مجموعة من الحلول والاقتراحات من 248في مجال تدبير المقاولات

الاجتماعية، حتى يتسنى لها أجل إحياء روح المقاولة وضخ دم جديد في مقوماتها المالية الاقتصادية و

الحفاظ على استقرارها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، وأن من شأن هذا التعيين كذلك جعل 

المادتين يشوبهما فراغ حول تعيين من ينوب عن هذه المؤسسة، لأن التقارير التي ينجزها القاضي 

تستجمع قناعتها تحديدا بعد استماعها المنتدب يهدف من ورائها إلى تبليغ الواقع اليقين للمحكمة حتى 

ية.   لرئيس المقاولة والسنديك وبالتالي تهتدي إلى القرار الصحيح الذي يحقق مبدأ الاستمرار

أما من جهة أخرى نرى أنه أثير نقاشا كبيرا نتيجة الأحكام الصادرة بشأن تعيين السنديك،  

سنديك تحقيق النجاعة إذا ما تم تعيينه من بين ورغم أن توجهات بعض المحاكم وأغلبية الفقه يرون في ال

                                                 
 "النص يطالب القضاة باتخاذ قرارات ذات طبيعة اقتصادية وقانونية، لكنها تتعلق بالتدبير والمالية والتجارة بصفة عامة والحال أنهم لم -248 

وع حول: ورد في إحدى المحاور التي أعدها األستاذ محمد أبو الحسين أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، في موض يتلقوا تكوينا في هذه المجاالت"

 "قانون معالجة صعوبات المقاولة وسيلة للمعالجة القانونية للصعوبات المالية للمقاولة".



 

 

 

129 

بعاد كتابة  الخبراء المحاسبين، هذا أمر أكيد، وتم تقريره بشكل دوري في مختلف الأحكام حيث تم إ

من الملفات المفتوحة ولم يترك  %95الضبط من مهام السنديك ومنحها للأغيار بشكل يتوافق ونسبة 

ياتهم في مجال التدبير والتسيير الإداريإلا لرؤساء مصالح ك %3المجال بنسبة  ، 249تابة الضبط نظرا لدر

وبالتالي على المستوى العملي فقد انعكس هذا الأمر بشكل سلبي على مسار المقاولة المدينة خصوصا 

 أمام تحمل السنديك للمسؤولية تجاه ما ارتكبه من أفعال قد تعيق مسار المسطرة. 

 ~ على مستوى الإشراف والتدبير:
بخصوص مؤسسة السنديك يتضح أن له اختصاصات كثيرة، تفرض عليه القيام بمهام عدة، تلزمه      

ارتداء عدة قبعات، فتراه تارة يقوم بكل الإجراءات التحفظية التي تهدف إلى الحفاظ على أموال 

تجاه المقاولة المقاولة، وتارة يقيم الدعاوى لصيانة حقوق الدائنين ويتلقى التصاريح المتعلقة بديونهم 

المدينة، وكما سبقت الإشارة فهو يراقب عمليات التسيير سواء بصفة كلية أو جزئية، ويساعد رئيس 

المقاولة في كل ما من شأنه إنقاذ المقاولة على مستوى التدبير المالي، الاقتصادي والاجتماعي، علاوة 

يقترح الحلول الملائمة لاستم ير الموازنة و رار نشاط المقاولة، إذن ما نود قوله هو أن على كل ذلك يعد تقر

المشرع المغربي لم ينظم مهنة مؤسسة السنديك بشكل تتضح من خلاله الرؤى ويتحقق التوازن الذي على 

أساسه تم تعيينه، فأمام هذا التعداد من المهام قد يعكس إرادة المشرع المغربي في ما توخاه، فرغم 

وبات المقاولة الفرنسي، حيث نجد هذا القانون فرق بين اقتداء هذا الأخير بمنحى قانون صع

ية القضائية وأوكلها للمتصرف القضائي، ومهام التصفية القضائية أسندها  اختصاصات مرحلة التسو

 للوكيل القضائي حتى لا يقع تداخل في الاختصاصات.

                                                 
 .نموذج المحكمة التجارية بمراكش والرباط - 249 
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قديمها في شكل تقارير وكما هو معلوم أن الإجراءات المشار إليها أعلاه، تستوجب من السنديك ت     

تكتسي صبغة مزدوجة ذي طبيعة اقتصادية وقانونية، والأمر هنا لا يكتمل في كثير من الحالات لدى 

بعض السنادكة الذين لا يتوفرون على الصياغة القانونية في تقريب وجهة نظرهم للأجهزة المشرفة 

زة من طرف محاسب الشركة والمقدمة والمتتبعة لأعمالهم، خصوصا في قراءة القوائم التركيبية المنج

للسنديك كأهم وثيقة، والتي وإن تضمنت بعض الثغرات التي ارتكبها رئيس المقاولة في أصوله أو 

خصومه، فإن توضيح تلك الثغرات يبقى رهين بدراسة السنديك للوضعية بشكل شمولي )مالي، 

 كمة بشكل بارز.اقتصادي، اجتماعي وقانوني( وتقريبها للقاضي المنتدب أو للمح

أما عن مؤسسة القاضي المنتدب، فهناك العديد من الثغرات لا يمكن حصرها، من بينها عدم    

وضوح الاختصاص في الأمور المستعجلة بين القاضي المنتدب والقضاء المستعجل، فقد تطرقنا من قبل 

إرادة المشرع مستدلين  بدراسة هذه المسألة على أساس أن اجتهاد القاضي المنتدب يعتبر رهان ل كسب

بطلبات السنديك حول رفع الحجز المضروب على أموال المقاولة، ل كن هناك اختصاصات أخرى تتعلق 

بان إجراءات التنفيذ سواء في إطار تحصيل ما للمقاولة المدينة من ديون، وكذا  بمسألة الصعوبات المثارة إ

بان مرحلة  التصفية القضائية، حيث يصطدم القاضي المنتدب على مستوى بيع أصولها بالمزاد العلني أي إ

بما له من سلطة محدودة في هذا المجال وبالتالي يستدعي الأمر تدخل رئيس المحكمة أو من ينوب عنه 

 في الإشراف على إجراءات التنفيذ. 

وتجدر الإشارة أن للقاضي المنتدب دور يتجسد في كونه سلطة قضائية خاصة، ل كن مقتضيات     

يعي فإن التجربة العملية الكتا ية أمامه، ورغم هذا الفراغ التشر ب الخامس لا تضمن له مسطرة حضور

أبانت بخصوص هذه النقطة حكمة وتبصر القضاة المنتدبين في استحضار مقتضيات قانون المسطرة 
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المدنية، ومع ذلك فالأمر يستوجب تدخل المشرع لتنظيم إجراءات مختلف الدعاوى أمام أجهزة 

 طرة بشكل يتلاءم ومبادئ المحاكمة العادلة.المس

و نلاحظ كذلك أن الكتاب الخامس جعل من القاضي المنتدب مؤسسة يطلب منها القيام بكل    

شيء، دون أن يحدد بصفة دقيقة كيفية أخذ القرارات وكذا دون التطرق لضمانات من ستنصرف إليه 

 250آثار تلك القرارات.

ا عن الثغرات التي شابت قانون صعوبات المقاولة حول مؤسسة القاضي وأخيرا وليس آخرا، فحديثن   

المنتدب متعددة بتعدد اختصاصاته، وسوف نختم في حديثنا عن هذه الفكرة في نقطة غاية من الأهمية، 

، ما عدا 251تتجسد في أتعاب السنديك والتي عهدت في تحديدها واستصدار أمر بشأنها للقضاة المنتدبون

ية مباشرة في بعض الحال ات التي يكون فيها القرار للمحكمة عندما يتم تحديد أتعاب السنديك بصفة شهر

ية حيث تقدر له الأتعاب وفق ما بدله من مجهودات في الإشراف على  بعد حصر مخطط الاستمرار

يعي 252تنفيذ المخطط وإعداد التقارير بخصوصه ، فمن خلال النصوص القانونية نرى أن هناك فراغ تشر

حول المعايير المعتمدة لتحديد الأتعاب، الشيء الذي جعل المهام تختلف في تقديرها وبالتالي الحكم  كبير

بها، علاوة على أن بعض الأوامر القضائية تحدد مبالغ جد مرتفعة حيث يثقل كاهل المقاولة وبدل أن 

ائنين الامتيازين مع العلم أن يكون السنديك عونا لها في تجاوز محنتها يصبح دائنا رئيسيا يتزاحم وسائر الد

ديون السنديك تعتبر من الصوائر القضائية، فماذا عن السنديك الذي يحصل على أمر يخول له 

يف الخبراء  استخلاص مبالغ جد مرتفعة والحال أن منتوج بيع الأصول لا يتعدى حتى مصار

                                                 
وسيلة أعدها األستاذ محمد أبو الحسين أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية، في موضوع حول: "قانون معالجة صعوبات المقاولة المحاور التي  -250 

 للمعالجة القانونية للصعوبات المالية للمقاولة".

 

عن القاضي المنتدب بخصوص تحديد األتعاب، جاء في إحدى حيثياته ما يلي: " 03/07/2033صادر بتاريخ  36/2033أمر قضائي رقم  -251 

أتعاب السنديك بصفة نهائية في مبلغ  فانه يتعين تحديدوحيث إنه بالنظر إلى ماذكر أعاله وللمجهودات التي تطلبها إنجاز المهمة 
 ".درهم شامل للضريبة على القيمة المضافة 03.000.00

 .20/03/2000صادر بتاريخ  316/2000قرار محكمة االستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم  -252 



 

 

 

132 

رجح ال كفة عندما تحدد والمفوضين القضائيين؟، إذن كيف ومتى يستخلص ديونه؟، وبالمقابل لمن ت

أتعاب السنديك بشكل مرتفع و تكون بالملف ديون اجتماعية  معهودة لأجراء ضاعت سنوات من 

عملهم وفقدوا مستحقاتهم رغم حيازتهم لأحكام حائزة على قوة الشيء المقضي به، هل للقاضي 

يع؟، أم يحكم سلطته ية في اتخاذ أحد  المنتدب الدور في تطبيق المقتضيات القانونية حول التوز التقدير

الإجراءات الهادفة إلى إنقاص من أتعاب السنديك؟ وكيف؟، كلها أسئلة تستدعي تدخل المشرع 

المغربي من أجل وضع حدود معقولة تتلاءم والمجهود المبدول من قبل السنديك مع ضرورة مراعاة 

 وضعية الخصوم التي تتوفر عليها المقاولة المدينة.

 يل آليات لرصد المقاولة في وضعية صعبة:~ على مستوى تفع
من مدونة التجارة الدور والصلاحيات  318لقد سن المشرع من خلال مقتضيات المادة        

الممنوحة لرئيس المحكمة من أجل الإطلاع على معلومات من شأنها إعطاؤه صورة صحيحة عن الوضعية 

يق مرا قب الحسابات أو الإدارات أو الهيئات العمومية أو الاقتصادية والمالية للمقاولة المدينة عن طر

يق  ممثل العمال أو أي شخص آخر، وبالتالي يتحقق هذا التدخل الذي يعد وسيلة لإنقاذ المقاولة عن طر

معرفة نوع الأزمات التي لحقت بها قبل الحكم بفتح إحدى مساطر الصعوبة، وإذا كان هذا المقتضى 

محكمة لعدم توفر آليات الاشتغال ووسائل البحث والتقصي عن غير مفعل من طرف مؤسسة رئيس ال

من مدونة التجارة التي تمنح هذه المرة لمؤسسة  389مثل هذه الصعوبات، فإنه بالمقابل نجد المادة 

السنديك والتي هي محور دراستنا، إمكانية الحصول على المعلومات التي من شأنها أن تعطيه فكرة صحيحة 

يق الأشخاص المذكورين في المادة السابقة، مع ضرورة عن الوضعية الاقت صادية والمالية للمقاولة عن طر

تقديم هذه المعلومات المحصل عليها للقاضي المنتدب قصد الاطلاع عليها، ل كن على الرغم من هذه 

المقتضيات فإن الإشكال يبقى دائما مطروح في غياب مأسسة تلك الآليات وتفعيل دورها على غرار 
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دأبت إليه التجربة الفرنسية، التي أحدثت خلية لرصد المقاولات في وضعية صعبة التي ظهرت لأول ما 

ية بباريس  9188مرة بفرنسا سنة  ية بمولان، وتبعتها بعد ذلك المحكمة التجار وبالضبط بالمحكمة التجار

وخاصة  9/1/9181المعدل لقانون  90/1/9111، ليعقبها تدخل المشرع الفرنسي بتاريخ 9118سنة 

 253منه. 11-13-11تعديله للمواد 

إذن من هذا المنطلق يتضح جليا محدودية الدور المنوط بالأجهزة موضوع الدراسة بخصوص 

تفعيل آليات الحصول على المعلومات المتصلة بالمقاولات في وضعية صعبة أو حتى تلك التي فتح في 

 حقها إحدى المساطر.

 الجزاءات لكل مؤسسة على حدة:~ على مستوى المسؤوليات وترتيب 
بخصوص مؤسسة القاضي المنتدب: إن مفهوم العمل القضائي الذي يدخل في مجال موضوع      

المسؤولية يشمل كافة أعمال القضاء مهما كانت طبيعته ونوعه، كما يدخل في هذا المفهوم جميع الأحكام 

ية للأحكام والأعمال المتعلقة القضائية بمعناها الفني والأعمال الولائية كالأوامر  وال أعمال التحضير

 بتنفيذها.

يعتبر القاضي المنتدب إسوة بباقي القضاة مسؤولا عما يصدره من أخطاء أثناء أداء مهامه وإصدار      و

أوامره، وأمام غياب مقتضيات خاصة في مدونة التجارة تقتضي الضرورة المنهجية استقراء القواعد 

ئية، مادامت مهام القاضي المنتدب ينهض بها قضاة محترفون ينتمون إلى سلك العامة للمسؤولية القضا

 254القضاة.

                                                 
"، مقال prises en difficultéla cellule de détection des entre إدريس بنشقرون، "خلية رصد المقاوالت في وضعية صعبة  -253 

 .www.google.comمنشور بالموقع االلكتروني 
"، سلسلة الدراسات القانونية المعاصرة، -دراسة مقارنة–المهدي شبو، "مؤسسة القاضي المنتدب في مساطر معالجة صعوبات المقاولة  -254 

 .1.2، ص 2006المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش، الطبعة األولى، السنة 
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وفي إشارة منا عن جانب المسؤولية القانونية للقضاة والتي تنقسم إلى مسؤولية مدنية وجنائية وأخرى    

ت تأديبية، فقد يشكل فعل القاضي المخالف لواجباته عناصر مسؤولية واحدة من هذه المسؤوليا

 الثلاث، وقد يشكل عناصر أكثر من مسؤولية واحدة.

والسلطات التي خولها المشرع للسنديك على إثر قيامه إن الصلاحيات بخصوص مؤسسة السنديك:     

بمهامه، تقابله مسؤولية عن الأخطاء التي قد يرتكبها أثناء قيامه بمهمته، والمسؤولية إما أن تكون مدنية 

ق بالمسؤولية المدنية للسنديك عن الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها خلال مرحلة أو جنائية، و فيما يتعل

تعيينه في ملفات صعوبات المقاولة، يجب التمييز بين ما إذا كان معينا من بين كتاب الضبط أو من 

 الغير.

ية بصفة عامة وما يترتب عن أعمال مؤسسة       وتجدر الإشارة إلى أن موضوع المسؤولية الإدار

لقاضي المنتدب أو السنديك بصفة خاصة سواء بانتمائهم لمرفق عمومي )كاتب الضبط( أو في إطار ا

ية ومنها ما هو قضائي بامتياز لذو أهمية قصوى،  قيامهم بتدابير منها ما يدخل في صميم الأعمال الإدار

يرا بهذا الشأن، ل كن بالرجوع إلى مقتضيات الكتاب الخامس نرى أن المشرع المغربي قد ترك فراغا كب

حيث باطلاعنا على مجمل نصوصه، نجد مادة فقط تتعلق بشخص السنديك حيث أعطت الصلاحية 

للمحكمة باستبداله بناء على طلب من القاضي المنتدب، بصفة تلقائية، أو بناء على تشك لديه من المدين 

 255أو الدائن.

         
 

خامس المرتبطة بعمل أجهزة المسطرة ضمانا لتكريس مبدأ المطلب الثاني: تحيين مقتضيات الكتاب ال      
ية  الاستمرار

                                                 
 من مدونة التجارة. 611المادة  -255 
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في إطار ما يمكن اتخاذه استحضار دور المشرع المغربي ضرورة ما يمكن قوله انطلاقا مما ذكر، هو       

من إجراءات حول تحيين المنظومة القانونية المتعلقة بحماية المقاولة بالمغرب وليس المقاول، على أساس 

ية لنشاطها وضمان الحماية للدائنين بما فيهم الأجراء الذين يشكلون العبء الأكبر للدولة تح قيق الاستمرار

حيث إذا ما تم توقف المقاولة عن أداء ديونها ووضع حد لنشاطها وأقفلت أبوابها ستتعرض لا محالة 

ائنين الذين قد يتضررون كثير من الأسر للتشرد والضياع، علاوة على إضعاف القدرة المالية لبعض الد

ية.  من هذا التوقف وبالتالي تنعكس الحالة على وضعيتهم التجار

وجدير بالذكر أن مراحل تطبيق مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة أبانت عن مجموعة      

ا من الثغرات كما سبقت الإشارة إلى ذلك، ورغم تدخل القضاء باجتهاداته والفقه بكتاباته حول هذ

وبالنظر لظروف الحال   256الشأن لم يصدر أية تعديل أو تغيير بخصوصها إلا في بعض المواد الطفيفة،

وما تستوجبه الظرفية الزمنية في المغرب على المستوى الاقتصادي خصوصا، يتطلب منا الأمر كمساهمين 

امس، و التي لم تبرز بنشر المعلومة بعد دراستها أن نسوق كرونولوجيا التعديل المتعلق بالكتاب الخ

لم يتم تفعيلها، والثانية في  8001كدراسة حقيقة من طرف الوزارة الوصية إلا في مناسبين الأولى سنة 

يع والوزارة المعنية، حيث  83/01/8091 والتي هي موضوع دراسة من طرف لجنة العدل والتشر

 8003منذ  257ة للتنمية الدوليةيرجع أساس هذا التعديل للجهود المبذولة من طرف الوكالة الأمريكي

بمعية متخصصين في القضاء والقانون التجاري بالمغرب، وتبعا لذلك سوف نعالج هذا  8008إلى غاية 

من مدونة التجارة والتي أقرتها الوكالة المذكورة  117و  318المطلب انطلاقا من مقترح تعديل المادتين 
                                                 

المتعلق بمدونة التجارة، حيث  1.-31من القانون رقم  116الرامي إلى تغيير وتتميم عنوان الكتاب الخامس و المادة  31-3.القانون رقم  -256 

 أصبح عنوانه: " إجراءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة".

 الشفافية تشجيع على العمل طريق عن المواطنين مع اإلدارة تجاوب مستوى تحسين في الدولية تنميةلل األمريكية الوكالة ساهمت -257 
 إعطاء في بارز دور لها الدولية للتنمية األمريكية الوكالة أن معلوم هو وكما .المحلية اإلدارات تقدمها التي الخدمات جودة وتحسين والمسؤولية

 االقتصادي المالي، بنيانه بها المغرب أسس التي المراحل كل على والتتبع اإلشراف بعمليات قامت حيث نات،التسعي بداية منذ للمغرب الدينامية
 .والشركات بالتجار المتعلقة المنازعات لكافة شاملة بمدونة مصحوبة التجارية المحاكم إحداث تم لذلك نتيجة . واالجتماعي
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دل الستار على مشروع القانون المعد من طرف )أولا(، تم نست 258على سبيل المثال وليس الحصر،

)ثانيا(، ّوأخيرا نتطرق لبعض ما جاء في المشروع الحالي كما سبقت الإشارة  8001وزارة العدل سنة 

 إلى ذلك والمتعلق بمؤسسة كل من القاضي المنتدب والسنديك بشكل موجز )ثالثا(. 

 ة والوزارة الوصية وباقي الفاعلينأولا: مضمون تقرير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي
 حول تعيين مؤسسة القاضي المنتدب والسنديك

  
لقد أولت الأطراف المذكورة العناية الفائقة لدراسة مقتضيات الكتاب الخامس والعمل على تحيين      

لمادة موادها القانونية انطلاقا من النهوض بالوضعية الاقتصادية بالمغرب وكذا القوانين المرتبطة با

ية، بالإضافة إلى مرور ثماني سنوات عن تطبيق تلك المقتضيات، حيث خلصت إلى اقتراح  التجار

تعديل لمواد عديدة من بينها مسألة تعيين القاضي المنتدب والسنديك، فقد جاءت المادتين على الشكل 

 التالي:

ك انطلاقا من حجم المقاولة : جاءت مبررات التعديل المتعلق بتعيين السندي 259 318بالنسبة للمادة   

المالي الاقتصادي و الاجتماعي، فبعد استقراء المادة الواردة أدناه يتضح أنها احتفظت بالنص القانوني 

المعمول به حاليا مع اشتراط تعيين السنديك من بين أطر كتابة الضبط بخصوص المقاولات الصغرى، 

يعين خبير في المحاسبة بالنسبة للمقاولات ال كبر ى، ومرد ذلك يرجع للفرق بين المقاولتين فيما يتعلق و

بعدد الأجراء وكذا رقم المعاملات التي تحققه المقاولة، وحث التقرير كذلك على استقلالية هذا الجهاز 

                                                 
258 - Amélioration Du Climat Des Affaires Au Maroc : Entreprises En Difficultés, Propositions 

d’amendements du livre 5 du code de commerce, Avril 2007.   
259  - Projet de rédaction : « troisième alinéa : la fonction de syndic est exercée par le greffier ad hoc du 

tribunal de commerce pour les commerçants, artisans, et petites entreprises. 

Pour les grandes entreprises le tribunal désigne en qualité de syndic un expert comptable dument inscrit à 

l’ordre des experts comptables ».   

« quatrième alinéa : pour toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire pour laquelle il 

aura été désigné, il est alloué au syndic des honoraires fixés provisoirement par le président du tribunal ». 
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في أداء مهامه من أجل تحقيق الشفافية، وأن كاتب الضبط المعتبر في حكم سنديك يجب أن لا تسند 

 لمحددة بمقتضى القانون.إليه مهام أخرى غير تلك ا

لقد سبقت الإشارة في معرض حديثنا أن مؤسسة السنديك بالمغرب شهدت  117:260بالنسبة للمادة   

يف أشغالها وأثبتت عدم النجاعة إلا في مواقف قليلة، اعتبارا ل كونها  عدة عراقيل على مستوى تصر

بات المقاولة الفرنسي، وتبعا لما ورد في تتقلد مهام عديدة وتحمل قبعات مختلفة، بالمقارنة مع قانون صعو 

ير المذكور فإن المادة تم التصريح من خلالها إلى تعيين سنديك يمثل المقاولة في الدفاع عن مصالحها  التقر

وآخر يمثل الدائنين من جانب حماية حقوقهم، حتى يتجسد التوازن المراد تحقيقه والذي يهدف إليه 

 قانون.المشرع المغربي من خلال هذا ال

 261من طرف الوزارة المعنية 8001مضمون التعديل المقترح خلال سنة : ثانيا 
 

ية  انطلاقا مما أفرزته تطبيقات العمل القضائي في نظام صعوبات المقاولة      من قبل المحاكم التجار

يعي  يخص بالممل كة، ووعيا بأهمية هذه المادة من لدن الوزارة الوصية، فقد قامت بإعداد تعديل تشر

كان الهدف الأساسي منه هو تحسين واقع وظروف  8001الكتاب الخامس من القانون المذكور سنة 

المقاولة المتعثرة والرقي بمناخ المال والأعمال ومدى انعكاسه على الاقتصاد الوطني، حيث تجلت المساهمة 

المتميزين في أدائهم لمهامهم العلمية والعملية لمختلف الفاعلين في حق العدالة وعلى رأسهم رجال القضاء 

والمعروفين بالاجتهاد والانكباب على كل ما له مصلحة لهذا الوطن ألا وهو تحقيق العدالة بمفهومها 

 الشامل.

 نخص بالذكر ما له ارتباط بموضوعنا:  262ومن بين ما هم هذا التعديل    

                                                 
260 - (premier alinéa) « Dans le jugement d’ouverture le tribunal désigne le juge-commissaire, le juge-

commissaire suppléant et deux syndics, l’un représentant l’entreprise et l’autre représentant les 

créanciers ». 

 ..200مديرية الشؤون المدنية "مصلحة القضايا التجارية والسجل التجاري" مسودة مشروع إصالح مساطر صعوبات المقاولة   -261 
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الاشتغال على نص خاص ينظم تمت مراجعة جهاز السنادكة وتنظيم هذه المهنة والتوجه نحو        

مختلف المهام المنوطة بهم، ويحدد مسؤولياتهم، كما دأب مشروع هذا الإصلاح إلى فصل مهام التسيير 

عن مهام التصفية القضائية، وتنظيم مبدأ التواصل مع جميع المتدخلين من بينهم رئيس المقاولة، الدائنين 

كما وردت  371المواد التي لها ارتباط بالأجل ومنها المادة بما فيهم الأجراء، كما أشار التعديل إلى بعض 

 90في المقترح: "......يشار وجوبا في منطوق حكم فتح المسطرة إلى إدراج الملف تلقائيا بالجلسة بعد 

أيام من انقضاء الأجل المذكور الذي يمكن أن يجدد عند الاقتضاء مرة واحدة بناء على طلب 

ية إحالة الملف على المحكمة بعد مرور السنديك"، خلافا لما هو  معمول به حاليا حيث تمت إضافة إجبار

ية القضائية. 90  أيام من انتهاء أربعة أشهر تلي صدور الحكم بالتسو

من م ت الحالية فقد نصت في فقرتها الأخيرة أن السنديك هو الذي يقوم  188في ما يتعلق بالمادة   

يع ناتج البيع ويحدد ترتيب ال دائنين مع مراعاة المنازعات المعروضة على أنظار المحكمة، في حين نجد بتوز

يق استصدار أمر قضائي يكون قابلا للطعن فيه  أن المشروع أسند هذا العمل للقاضي المنتدب عن طر

يوما من تاريخ صدوره، وللإشارة فإن هذا المقترح رغم عدم تفعيله ضمن  93بالاستئناف داخل أجل 

أخرى فإن الواقع العملي دأب إلى تطبيقه حيث اعتبر خلاصة ما أقره الاجتهاد القضائي باقي المواد ال

 بخصوصه.

في  111وبخصوص الاختصاص الولائي والاستعجالي للقاضي المنتدب، فقد نصت المادة       

المشروع على اختصاصات توازي تلك المعهودة لرئيس المحكمة، ل كن بقي جانب الطعن لم يتم توضيحه، 

 حول الأوامر القابلة للطعن هل الولائية أم الاستعجالية.

                                                                                                                                                         
حول األعمال التحضيرية لمسودة  » MAROC DROIT «روع المذكور في موقع وردت مجموع هذه المقتضيات المعدلة بمقتضى المش -262 

 .2031يناير  .3أعدها للنشر الدكتور المقتدر محمد الهيني بتاريخ  .200مشروع قانون صعوبات المقاولة أنجزت سنة 
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وبالاطلاع على مقتضيات الظهير المنظم لرسوم التسجيل والتنمبر نلاحظ أن المشرع لم يدرج في بنود   

تلك المقتضيات ما يفيد استخلاص الرسوم القضائية المتعلقة بمساطر تحقيق الديون وحتى تلك المرتبطة 

التي يباشرها السنديك، وأمام هذا الوضع فقد ذهب قضاء محكمة النقض من خلال بإجراءات الدعوى 

إلى "أنه بعد الرجوع إلى الملحق المذكور أي الظهير السابق الذكر لا نجد من بين مقتضياته  263اجتهاداته

ما يخضع الطعن باستئناف مقررات القاضي المنتدب لأداء رسم قضائي مما يكون معه القرار الذي 

من ق م م للتصريح بعدم قبول الاستئناف غير مرتكز على أساس قانوني  388مد مقتضيات الفصل اعت

في فقرته الأخيرة "يعفى  110وعرضة للنقض". وعلى هذا الأساس فقد تضمن المشروع في المادة 

 السنديك من أداء الرسوم القضائية عن كل الدعاوى والطعون المرفوعة من طرفه".

تبعا لهذا المشروع تضمن العديد من المواد التي تهم مختلف الإجراءات الموكولة لأجهزة إن التعديلات   

المسطرة وحتى لباقي الأجهزة الأخرى، ولم نود التطرق إليها بل حاولنا ذكرها على سبيل المثال لا 

 الحصر.

 83/01/8093مضمون مشروع تعديل الكتاب الخامس المنجز بتاريخ : ثالثا   

، إلا 8001ب الوزارة الوصية على تحيين المقتضيات المرتبطة بالكتاب الخامس خلال سنة رغم انكبا 

أن الأمر بقي حبيس الرفوف دون تفعيله، وتوالت الاجتهادات القضائية واتسع مفهوم مجال الحماية 

الشيء  القانونية والقضائية للمقاولة، وأصبح من الضروري إعداد تعديل جديد لقانون صعوبات المقاولة،

حيث تميز هذا الأخير بمقتضيات في غاية من الأهمية، اعتبرت  83/01/8091الذي تحقق فعلا بتاريخ 

ترجمة لمجموع الاجتهادات القضائية الصادرة ومجهود جبار لمختلف الفاعلين، وعلاقة بالموضوع أعلاه، 

يلاء الاهتمام لكل الأجهزة وتحقيق التوازن بين حما ية المقاولة من جهة وضمان فقد تميز المشروع بإ

                                                 
 .3111/7/2001عدد في الملف  01/2001/.3ملف تجاري القسم األول صادر عن محكمة النقض وتاريخ  .13قرار عدد  -263 

 .3172/2002في الملف التجاري عدد  2001/.22/0صادر عن محكمة النقض  وتاريخ  3021/2001قرار عدد    
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حقوق الدائنين من جهة أخرى، ففيما يتعلق بأجهزة المسطرة فقد نصت المسودة إلى تعيين السنديك 

نجدها قد حذفت الفقرة الأولى التي أولت  11ل كن بالرجوع إلى المادة  10،264من خلال المادة 

ون البحث، والجديد هو أنه سوف يتم التعيين لكتابة الضبط، تجسيدا للاعتبارات السالف ذكرها في مضم

تحديد شروط تنظيم مهمة السنديك بمقتضى مرسوم، ذلك الأمر سيعطي بالتأكيد امتياز للإجراءات 

القائم بها هذا الأخير، وكذا تحديد المسؤوليات الملقاة على عاتقه بشكل موحد وغير موزع على نصوص 

 مختلفة.

وع واقعة إيجابية تتمثل في تعيين من ينوب على القاضي حول تعيين القاضي المنتدب أضاف المشر  

المنتدب إذا عاقه مانع قانوني حال دون حضوره ومباشرته لمهامه، وأمام هذا الوضع أعتقد أن العمل 

سوف يكون متكامل ومتواصل ومادام الحكم القاضي بفتح المسطرة سيحدد أسماءهما إذن يستخلص أن 

كل منهما سيتحمل عبء ما أقدم عليه من عمل وما صدر عنه من المسؤولية ليست مشتركة وإنما 

ية أو قضائية تخص سير المسطرة.  مقررات سواء إدار

وبخصوص نوع المقرارات التي تصدر عن القاضي المنتدب تبعا لما له من صلاحيات البت في الديون   

د الأساسية التي تستحق الذكر، المصرح بها و المعروضة عليه، فقد نص المشروع على مادة تعتبر من الموا

من قانون إحداث المحاكم  8التي نقحت وتمت إضافة جزء وافر يتعلق بمقتضى المادة  113وهي المادة 

ية حيث نصت على: "مع مراعاة أحكام المادة  المحدث بموجبه محاكم  19-10من القانون رقم  8الإدار

ية بالنسبة لاختصاص المحاكم المذكورة للبت في  يعية إدار النزاعات الناشئة عن تطبيق النصوص التشر

والتنظيمية المتعلقة بالضرائب والدعاوى المتعلقة بتحصيل الديون المعتبرة ديونا عمومية بمفهوم المادة الثانية 

من قانون  80من القانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، وكذا أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                 

 من مسودة المشروع. 10إلى  11مع تحديد مهامه في المواد من  -264 
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ية بالنسبة لاختصاص المحاكم الابتدائية للبت في النزاعات الناشئة عن تطبيق المقتضيات المسطرة المدن

يعية والتنظيمية المتعلقة بالضمان الاجتماعي، ومع مراعاة الأحكام المتعلقة بالاختصاص القيمي  التشر

ية، يقرر القاضي المنتدب بناء على اقتراحات السنديك قبول الدين أو رف ضه أو يعاين إما للمحاكم التجار

ية أو أن المنازعة لا تدخل في اختصاصه".  وجود دعوى جار

ية بشكل جلي للقاضي المنتدب عند تحقيقه   باستقرائنا لمقتضى هذه المادة نجد أن المشرع أراد بسط الرؤ

للديون بصفة عامة والديون العمومية بصفة خاصة نظرا لأهميتها، مع ضرورة الاستناد إلى مقترح 

ك، ل كن هل توجه هذا الأخير يكون ملزما للقاضي المنتدب، في هذا الإطار سوف نستدل السندي

أكد القضاء من خلاله عدم أحقية القاضي المنتدب في أن يحقق  265بقرار صادر عن محكمة النقض

ية و تأييد وجوب التصريح بأن المنازعة لا تدخل  دينا من الديون العمومية التي تختص بها المحكمة الإدار

 في اختصاصه.

المشار إليها في المسودة أن اقتراح السنديك ليس له  113يستشف من هذا القرار ومقتضى المادة         

تأثير على توجه القضاء، بقدر ما يتطلب الأمر من القاضي المنتدب التحقق من وضعية المديونية، 

ضي بقبول أو رفض الدين، أم معاينة ومعرفة أساس المنازعة، آنذاك تبقى له صلاحية تحديد المقرر القا

ية، أو عدم الاختصاص، والواضح من التجربة العملية الحالية أن معظم القضاة  وجود دعوى جار

 يسيرون على توجه محكمة النقض فيما يتعلق بالاختصاص.

ية والتصفية القضائية، فقد تم إضافة بعض الفقرات وتم          وعن باقي إجراءات مساطر التسو

ف البعض منها وتارة تم إلغاؤها، ما نود الحصول عليه من خلال هذا العمل الدؤوب الذي تقوم به حذ

                                                 
منشور في "قضاء محكمة  ،371/7/3/2033ملف تجاري رقم  3.2تحت عدد  36/02/2032قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ  -265 

النقض في مساطر التسوية والتصفية القضائية"، للدكتور عمر أزوكار، منشورات دار القضاء بالمغرب، يصدرها مكتب أزوكار للمحاماة 

 .7.3الصفحة  2031واالستشارة والتحكيم، السنة 
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الوزارة هو إخراج قانون متكامل يحقق الغاية ويجعل دور كل جهاز مانع لأي تصرف ربما يمس 

طراب بأخلاقيات إحدى المهن، أو ربما قد يعكس اتجاه المقاولة من الاستقرار والاستمرار إلى الاض

 والإقفال أي توقف النشاط التجاري بشكل نهائي.
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ية دور النيابة"  "في صعوبات المقاولة لدى المحاكم التجار
 

 محمد قدار 
 طالب باحث بسلك الماستر

 -كلية الحقوق بطنجة-المدني و الاعمال
 

   مقدمة
ية قد أخد ح يزا كبيرا من النقاش    مما لا شك فيه أن موضوع دور النيابة العامة لدى المحاكم التجار

و الحوار و الدراسة من لدن الباحثين و المهتمين بالحقل القانوني الممارسين منهم و غير الممارسين،   و 
ية و التنظيم القضائي للممل كة كلاهما لم  لعل السبب يعزى في ذلك إلى القانون المحدث للمحاكم التجار

ية ال كم الضروري و الكافي من الفصول القانونية فيما يخصصا لدور النيابة العامة لدى المحاكم الت جار
يتعلق بمهامها و اختصاصاتها على غرار ما خصصه للقضاء الواقف لدى نفس المحاكم أو على غرار ما 
فعله مع نفس الجهاز لدى المحاكم العادية. فكان من نتيجة هذا الفراغ تباين و غموض في الرأي    و 

يا و اختلاف العمل  بين هذه النيابة و تلك نظرا الى عدم التدقيق و التفصيل في الاختصاصات بما الرؤ
 .266يميزها عن جهاز النيابة العامة لدى القضاء الزجري

يع المغربي، جعل الموضوع يطرح  فقصور المواد المنظمة لهذه المؤسسة و تحديد اختصاصاتها في التشر
ية و حدود اختصاصاتها أكثر من تساؤل يتمحور حول حقيقة تواجد جهاز الن يابة العامة بالمحاكم التجار

ية على قانون المسطرة الجنائية و احداث غرفة جنحية لديها  من جهة، و عدم احالة قانون المحاكم التجار
 .267من جهة ثانية

و بالنظر الى طبيعة عملها داخل هذه المحاكم فإنه ثمة سؤال يثار مؤداه هل يقتصر دورها على مجرد 
ستنتجاتها الكتابية أو المشاركة و الحضور في الجلسات؟ و هل هي طرف رئيسي او طرف تقديم م

 ؟ 268منظم

                                                 
انون و الممارسة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون عائشة بلقاضي، وظيفة القضاء التجاري في مساطر صعوبات المقاولة بين الق -266 

 .22، ص:0202-0203الخاص، جامعة محمد االول كلية الحقوق بوجدة، 

 وان: محمد عبد المحسن البقالي الحسني، مقال بعنوان :" دور النيابة العامة في صعوبات المقاولة " منشور بموقع وزارة العدل المغربية، العن -267 

http://adala.justice.gov.ma/production/Etudes_Ouvrages/ar/Etudes/commercial/etude30052012.pdf 

 .3، ص:0222، يناير 00عبد المجيد غميجة، المفهوم الجديد لدور النيابة العامة أمام المحاكم التجارية ، مجلة الحدث القانوني، عدد   -268 
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، فإن تواجد جهاز النيابة العامة لدى المحاكم  269و مهما يكن من تساؤلات و إشكالات مثارة
ية له اساسه القانوني و ذلك بموجب المادة الثانية من القانون  حاكم القاضي بأحداث الم 31.13التجار

ية ية  270التجار و ذلك على خلاف المشرع الفرنسي الذي لم يجعل هذا الجهاز ضمن تركيبة المحاكم التجار
 الفرنسية.

ية انه لم يمنح لجهاز النيابة العامة  31.13و أول ما يلاحظ على القانون  المحدث للمحاكم التجار
ة التجارة و غيرها بنص صريح، مما الاختصاص للبث في القضايا الجنائية المنصوص عليها بمقتضى مدون

يستفاد منه استبعاد تطبيق مقتضيات المسطرة الجنائية و الاقتصار على ما له طابع مدني صرف من 
ية و ذلك إعمالا لمقتضيات و اجراءات المسطرة المدنية.  الناحية المسطر

ان النيابة العامة  و بالرجوع الى النصوص القانونية فليس هناك أي مقتضى قانوني صريح ينص على 
ية تعتبر طرفا رئيسيا في قضية معينة او في أخرى، كما ليس هناك أي نص يحدد  لدى المحاكم التجار

 بدقة الحالة و الشروط التي من شأن توفرها ان تكون النيابة طرفا أصليا.
عين او و في المقابل نجد ان المشرع يتدخل بنصوص صريحة لإضفاء صفة النظام العام على قانون م

نص معين وفي حالات أخرى يحجم عن ذلك مما جعل الاتجاه السائد فقها و قضاء على ان يعتبر أن 
قانونا ما يكون من النظام العام كلما صيغت نصوصه و مبادئه بعبارات ملزمة و آمرة و رتب على 

 مخالفتها البطلان او عقاب جنائي.
العامة مرده بالخصوص الى اتساع مفهوم و نطاق  و لعل ما فرض هذا التحول في طبيعة دور النيابة

فكرة النظام العام ليشمل جوانب اجتماعية و اخرى اقتصادية فبرز بذلك إلى الوجود مصطلح النظام 
القائم على تشجيع الاستثمار و دعم النشاط الاقتصادي و  271العام الاقتصادي و الاجتماعي للتسيير
تبر اصدار المشرع المغربي لقانون معالجة صعوبات المقاولة ترجمة الوقاية من صعوبات المقاولة، حيث يع

فعلية و حية للتحول الذي عرفه دور النيابة العامة من مجرد حارس للمشروعية القانونية كدور تقليدي  
الى دور جديد أكثر فعالية و قوة بصفتها كمتدخل اساسي في مساطر صعوبات المقاولة و كجهاز مشارك 

 إدارة و تسيير هذه المساطر.للمحكمة في 
و في هذا الصدد فإن ارتباط المصلحة العامة بالنظام العام الاقتصادي قد أدى إلى عمل النيابة 
ية وفق تصور و مفهوم جديد يتعدى مجرد تبليغها بالمساطر الجماعية للقيام  العامة امام المحاكم التجار

                                                 
اشكاليته(، الطبعة االولى، مكتبة دار السالم الرباط، شركة بابل للطباعة و النشر و -م التجارية )بدايتهمحمد المجدوبي االدريسي ، عمل المحاك -269 

 و ما يليها. 32، ص: 0222التوزيع 

منشور  - القاضي بإحداث محاكم تجارية 23.22بتنفيذ القانون رقم  (0223فبراير  00شوال ) 2صادر في  0.23.22ظهير شريف رقم  - 270

 02/22/0223في  2200الرسمية عدد  بالجريدة
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ئم الاخرى المرتبطة به، ليصبح دورا تدخليا و بدورها في الردع  الزجري الخاص بالتفالس و الجرا
ية مفهوم المصلحة العامة، و هو نفس الاتجاه الذي تبناه المشرع  مشاركا في المساطر الجماعية من زاو
الفرنسي حيث عمل على توسيع صلاحيات النيابة العامة في مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة و 

ية س  272واء بصفة قطعية أو كمشاركة مع أجهزة أخرى.منحها صلاحيات رقابية و تدبير
ية ارتأينا أن نتناول هذا الموضوع  و لتسليط الضوء على طبيعة دور النيابة العامة امام المحاكم التجار

 بالدراسة و التحليل و ذلك وفق مبحثين اثنين :
 المبحث الاول : دور النيابة العامة قبل افتتاح مسطرة المعالجة -
 : دور النيابة العامة بعد افتتاح مسطرة المعالجةالمبحث الثاني  -

ية قبل افتتاح مسطرة المعالجة  المبحث الاول : دور النيابة العامة لدى المحاكم التجار
تحتل النيابة العامة مركزا متميزا داخل جهاز المحكمة باعتبارها ذات صلة وثيقة بجميع أجهزة المحكمة 

ع المعطيات التي تهم وضعية المقاولة ز كذلك باعتبارها ملمة بجميع الاخرى، مما يجعلها على دراية بجمي
مصادر المعلومات المتمثلة في المعنيين بمصير المقاولة، إضافة إلى توفرها على كافة المعلومات حول دورة 
الحياة الاقتصادية في دائرة نفوذها، مما يؤهلها لان تلعب دورا اساسيا كمصدر للمعلومات يعكس 

الحقيقية للوضعية الاقتصادية بصفة عامة، و الوضعية المالية و الاجتماعية للمقاولة بصفة خاصة الصورة 
 باعتبارها الجهاز المكلف و الساهر على حماية المصلحة العامة.

و تجسيدا لذلك و لارتباط مساطر المعالجة من صعوبات المقاولة بالنظام العام، اعطى المشرع المغربي 
ية القضائية التي تهدف الى تصحيح مسار المقاولة التي تعتبر للنيابة العامة  يك مسطرة التسو صلاحية تحر

 وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه و الى تصفية تلك التي أصبحت مختلة بشكل لا رجعة فيه.
قي الاجهزة و عليه ، فإنه يثور التساؤل التالي : ما هو الدور الذي تلعبه النيابة العامة كجهاز مساعد لبا

 المسؤولة عن معالجة صعوبات المقاولة ؟ و ما هي الصلاحيات التي خولها اياها المشرع؟
للإجابة عن هاته التساؤلات سنقسم هذا المبحث الى مطلبين، نخصص الاول منهما للحديث عن 

مسطرة دور النيابة العامة في حماية النظام العام الاقتصادي، و نخصص الثاني لدورها في انطلاق 
 المعالجة.
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ية و من اهم أجهزتها، و هو ما يجعلها  يعتبر جهاز النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من المحاكم التجار
 الاكثر إلماما بجميع المعطيات الخاصة بوضعية المقاولات الموجودة بدائرة نفوذها.

يق  273هذا الاطار يعطي القانونو في  للنيابة العامة الحق في طلب مختلف المعلومات عن طر
الاطلاع على الملفات المعروضة على المحكمة، كما فرض المشرع إطلاع النيابة العامة على القضايا الرائجة 

ضى الذي إما وجوبا او جوازا، و ذلك من أجل الادلاء فيها بمستنتجاتها عند الاقتضاء، و هو المقت
يخول للنيابة العامة إمكانية جمع معطيات كافية بخصوص الحياة الاقتصادية في دائرة اختصاصها عامة و 
ما يتعلق بصعوبات المقاولة بصفة خاصة، من خلال الاطلاع على محاضر الاحتجاج بعدم الدفع 

 المقدمة في مواجهتها أو من خلال طلبات الامر بالأداء الموجهة ضدها.
ية الوقوف على الوضعية المالية الحقيقية لمعظم كما أن يق السجلات التجار ه يمكن للنيابة العامة عن طر

يق تبادل المعلومات و فتح قناة الاتصال بين النيابة العامة و بين رئيس المحكمة  المقاولات عن طر
ية تطبيقا لمقتضيات للمادة  ق الباب الثاني بشأن تطبي 98/09/9117من المرسوم المؤرخ في  99التجار

)المتعلق بالسجل التجاري( من الكتاب الاول من مدونة التجارة الذي جاء فيه :" إذا افترض رئيس 
من القانون  13المحكمة أو القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري أن تصريحا يقع تحت طائلة المادة 

 وجب عليه ان يبلغ ذلك إلى النيابة العامة". 93.13
ية يخلق و في هذا الص دد، و من خلال التنسيق بين جهاز النيابة العامة و رئيس المحكمة التجار

يق تبادل المعلومات اثناء مسطرة الوقاية الخارجية التي يشرف عليها رئيس  تعاون بين الجهازين، عن طر
ية، بالرغم من مساطر الوقاية لا تتضمن اي مقتضى يتعلق بدور النيابة العامة ا ثناء هذه المحكمة التجار

ية  المرحلة حيث لا يمكن لها ان تطلب من رئيس المحكمة تعيين المصالح او التدخل في إطار اتفاق التسو
ية الودية و  274الودية و ذلك خلافا للمشرع الفرنسي الذي ألزم وجوب اعلام النيابة العامة بطلب التسو

 .275هعلى ضرورة تلقيها اخبارا بقرار الخبرة في حالة ما إذا تم إنجاز
و بالرغم من عدم وجود نص قانوني ينص على دور النيابة العامة في مرحلة الوقاية الخارجية من 
الصعوبات، فإن ذلك لا يمنع من تدخل هذا الجهاز في إطار التعاون بهدف خدمة مصالح المقاولة 

بة العامة ان خاصة ان هذه المساطر يطبع عليها الطابع الحواري أكثر منه القضائي، حيث  يمكن للنيا
تزود رئيس المحكمة بمعلومات دقيقة حول وضعية المقاولة من الناحية المالية و كذا حول وضعية 
                                                 

 من قانون المسطرة المدنية. 2و  0الفصلين  -273 

 .20/23/0202من مرسوم  32و  33الفصلين  -274 
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مسيريها مما يكون لديه الصورة الحقيقية و قد يعفيه في بعض الاحيان من إضاعة الوقت في مساطر 
ية القضائية.  الوقاية الخارجية و الانتقال مباشرة الى مسطرة التسو

نفس الاطار تستطيع النيابة العامة لعب دور اساسي في إنقاذ المقاولة و الذي يتمثل في نقل و في 
المعلومات التي يتم تبليغها من طرف الاطراف الذين تربطهم علاقة بالمقاولة و مصيرها، و ذلك في حالة 

ية  تقاعس رئيسها مثلا عن القيام بواجبه في الاشعار بجميع الوقائع التي من شأنها ال اخلال باستمرار
نشاط المقاولة ، حيث يمكن لممثلي الاجراء إخبار النيابة العامة بكل واقعة من شأنها أن تثبت التوقف 

ية القضائية، و هو نفس موقف المشرع الفرنسي  276عن الدفع ، ليؤسس كشرط لفتح مسطرة السو
إخبار رئيس المحكمة أو وكيل الذي نص صراحة على صلاحية لجنة المقاولة أو مندوب العمال القيام ب

ية بكل الوقائع التي تفيد التوقف عن الدفع، و هذه الامكانية هي مفتوحة أيضا لكل الأغيار  الجمهور
الذين ليست لهم الصفة لطلب فتح مسطرة المعالجة ، ولكل العموم أيضا الذين يهمهم شأن الصالح 

 . 277العام
قانون معالجة صعوبات المقاولة المغربي من أي مقتضى وارتباطا بنفس الموضوع ، فبالرغم  من فراغ 

ية الودية أو تنفيذه ، فهناك من  ينص على إمكانية تدخل النيابة العامة في مرحلة تهيئ اتفاق التسو
بحق الاطلاع  عأعضائها من يرى أنها تعتبر مكونا من مكونات السلطة القضائية وهو ما يؤهلها لان تتمت

ية الوديةعلى الاتفاق الودي وعل ، وذلك اعتمادا على  278ى الخبرة القضائية الخاصين بمسطرة التسو
من مدونة التجارة التي جاء فيها ما يلي : "باستثناء السلطة  331الصيغة العامة التي جاءت بها المادة 

ير الخبرة ، لا تطلع على الاتفاق سوى الأطراف الموقعة ،  القضائية التي يمكن أن تبلغ بالاتفاق وبتقر
 ولا يطلع على تقرير الخبرة سوى رئيس المقاولة" باعتبار النيابة العامة جزءا  من السلطة القضائية .

ية والنيابة العامة في   وفي هذا الباب فالانفصال الوظيفي والشكلي بين النيابة العامة في المحاكم التجار
من المعلومات للنيابة العامة بالمحاكم  المحاكم العادية يعتبر من المعيقات التي تحول دون وصول العديد

ية ، حيث لا يجوز لأية واحدة منهما أن تحل محل الأخرى آو تتعدى على اختصاصها وهو   279التجار
ية على المساطر  ما يعني غياب الارتباط العضوي بينهما وبالتالي غياب اطلاع النيابة العامة بالمحاكم التجار

ى عدم تبادل المعلومات بخصوص المخالفات والجرائم وهو ما يمنع النيابة القضائية الجنائية ، مما يؤدي ال
ية من القيام بدورها الأساسي في خدمة مسطرة صعوبات المقاولة،  ومن تم  العامة في المحاكم التجار
حماية مصلحة المقاولة ، فالنيابة العامة تعتمد في الحصول على المعلومات على ما تتضمنه محاضر الضابطة 
                                                 
276 - BOURGNINAUD (A), DROIT DES ENTREPRISES EN DIFFICULTES, ECONOMICA, PARIS, 2EME 

EDITION 1995, P :33. 
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لقضائية ومحاضر التحقيق والأحكام القضائية الجنائية كذلك ، ومن خلال التدخل الانضمامي لهذه ا
الأخيرة في القضايا الرائجة أمام المحكمة حسب القواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، 

يق الاطلاع عل يق الملفات التي تحال عليها من المحكمة أو عن طر يها بناء على طلب منها إما عن طر
 بهدف تقديم مستنتجاتها ، مما يخول لها الاطلاع على مختلف القضايا .

ية أو بالمحاكم الابتدائية أو بمحاكم الاستئناف  لذلك على النيابة العامة من جهة سواء بالمحاكم التجار
مة من جهة أخرى ، وذلك خلق روابط التعاون المهني بينها لخدمة حسن سير العدالة ، وبينها وبين المحك

 لتسهيل التواصل وتداول المعلومات على شكل شبكة منظمة من العلاقات تجمع بينهم .
 
 
 

 المطلب الثاني: النيابة العامة وطلب فتح مسطرة المعالجة  
 

النيابة العامة صلاحية فتح مسطرة المعالجة القضائية لفائدتها ، وذلك بناء على طلب  280منح المشرع
ية إن توافرت شروطها وهو نفس موقف المشرع الفرنسي من وكيل حيث  281الملك لدى المحكمة التجار

ية بفرنسا كما منحه أيضا حق إلتماس نقل المسطرة إلى  خول فتح مسطرة المعالجة القضائية لوكيل الجمهور
 .282محكمة أخرى إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك

ن مصير المقاولة أصبح يعد من المصلحة العامة وبالتالي وهو ما يشير الى نية المشرع المتجلية في كو
 يهم المجتمع ككل ، فلم تعد مسألة بقاء المقاولة واستمراريتها تهم فقط الدائن والمدين .

وفي هذا الإطار يمكن للنيابة العامة طلب افتتاح المسطرة في جميع الحالات التي تعاني  فيها المقاولة 
اء، مع العلم أن المشرع له يحصر هذه الحالات وإنما اكتفى بذكر حالة من صعوبات وتتوقف عن الأد

، فالمشرع لم يحدد بشكل واضح 283واحدة منها وهي حالة تنفيذ الالتزامات المالية في الاتفاق الودي
الحالات التي يحق فيها للنيابة العامة طلب فتح مسطرة المعالجة، ويمكن تحديد هذه الحالات من خلال 

ة المخولة لوكيل الملك بطلب فتح المسطرة حتى في الحالة التي يكون فيها ذلك من حق الإمكاني
، وذلك باعتبار ه يملك جميع وسائل البحث والتحري التي تؤهله للحصول على مختلف 284الدائن
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يق الإشعار والتبليغ بأن مقاولة ما تعاني من صعوبات وليس  المعطيات الخاصة بوضعية المقاولة، عن طر
 دورها سداد  الديون المستحقة عند الحلول .بمق

وفي نفس هذا السياق وبالرجوع إلى مدونة التجارة ، فالحالات التي يمكن فيها للنيابة العامة طلب 
فتح  مسطرة المعالجة تتمثل في الحالة التي يحق فيها للدائن أن يطلب فاتح المسطرة بناء على توقف المقاولة 

يا، وفي حالة عدم تنفيذ الالتزامات المالية المبرمة في عن الدفع كيفما كانت طبي عة الدين مدنيا أو تجار
إطار الاتفاق الودي، كما أن النيابة العامة من حقها طلب فتح مسطرة التصفية القضائية إذا اتضح لها 

الة أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، هذا بالإضافة إلى أن هناك من الفقه من يضيف الح
التي يحق فيها للدائن طلب فتح مسطرة التصفية القضائية لعدم تنفيذ المقاولة لالتزاماتها المحددة في 

ية حيث تقضي المحكمة في هذه الحالة بفسخ المخطط وإعلان التصفية   285مخطط الاستمرار
 . 286القضائية

المسطرة باعتبارها طرفا رئيسيا وفي إطار الحالات المشار إليها أعلاه، فالنيابة العامة تتقدم بطلب فتح 
ية  في الخصومة وهي تملك كافة الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المنصوص عليها في القواعد المسطر
العامة التي تنظم العلاقة بين أطراف الدعوى ، حيث يجب عليها الحضور حتميا بقوة القانون وعليها 

، إضافة الى أن النيابة العامة لا 287نر الحجج والبراهيأيضا أن تؤسس طلباتها تأسيسا قانونيا معززا بسائ
تملك حق الاستفادة من الامتياز المخول لها والذي يعطيها الحق في التدخل في الجلسة كآخر طرف يتكلم 
دون إمكانية التعقيب عليه من قبل باقي الأطراف حيث يطبق عليها نفس القواعد المطبقة على 

 .288الخصوم
على الحق في القيام بطلب تمديد المسطرة الى مسيري المقاولة ، حيث إن المشرع لم كما أنها لا تتوفر 

، كما   289ينص على هذه الإمكانية مما يعني أن النيابة العامة لا تتوفر على الأساس القانوني للقيام بذلك
ترة الانتقالية أن هذه الأخيرة لا يمكنها طلب وقف المقاولة عن مزاولة نشاطها جزئيا أو كليا أثناء الف

بناء على تقرير  –، لأن هذه الإمكانية مخولة فقط للمحكمة تلقائيا  290وطلب إخضاعها للتصفية القضائية
وللسنديك وللمراقب ولرئيس المقاولة وفي مقابل ذلك فالنيابة العامة تملك حق الطعن  -القاضي المنتدب
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كذلك حق طلب سقوط الأهلية   292ون، كما خولها القان291في الحكم بعد أن تبلغ تبليغا قانونيا
ية .  التجار

وتطبيقا لذلك فالنيابة العامة عندما تحرك المسطرة كما هو الشأن عند وضع اليد التلقائي على المسطرة 
من طرف المحكمة، لا يجوز لها البث في طلب فتح المسطرة إلا بعد الاستماع لرئيس المقاولة أو 

ة المشورة ، وأما في الحالة التي تعتبر فيها النيابة العامة مدعية في طلب باستدعائه قانونيا للمثول أمام غرف
فتح المسطرة فتأخذ هذه الأخيرة الكلمة أولا فيقوم المدعى عليه بالتعقيب ثانيا، وذلك بعد استدعائه 
من طرف المحكمة مع إرفاق الاستدعاء بنسخة من عريضة وكيل الملك وإعلام النيابة العامة بتاريخ 

 . 293جلسةال
وأهم ما يميز المسطرة التي تعتمدها النيابة العامة عن المسطرة التي سل كها المدين ،هو أن حق النيابة   

في طلب فتح المسطرة لا يتقيد بأي أجل حيث أنه يظل مستمرا ما دامت حالة التوقف عن الدفع 
فتح مسطرة المعالجة إذا  مستمرة ما لم تتقادم الديون، في حين أن رئيس المقاولة لا يمكن له طلب

يوما تلي يوم توقفه عن الدفع  ، غير أن وكيل الملك يتقيد هو الآخر  93تجاوز الأجل المحدد لذلك وهو 
بأجل السنة من تاريخ الوفاة أو الاعتزال إذا تعلق الأمر بطلب فتح المسطرة ضد  التاجر المتوفى أو 

يك المتضامن المعتزل عندما  المعتزل إذا كان التوقف عن الدفع سابقا للوفاة أو الاعتزال أو ضد الشر
 يكون توقف الشركة عن الدفع سابقا لهذا الاعتزال. 

كما أن المسطرة التي يسل كها وكيل الملك تختلف عن تلك التي يخضع لها الدائن حيث أن هذا الأخير 
يك مسطرة المعالجة بناء على مقال افتتاحي للدعوى تطبق ع ية يمارس حقه في تحر ليه المسطرة التجار

يك المسطرة بناء 294واحتياطيا يخضع للمسطرة المدنية ، أما فيما يتعلق بوكيل الملك فيمارس حقه في تحر
، و لعل ما يفسر ذلك هو كون 295على طلب لفتحها يتضمن الوقائع المبررة للملتمسات الواردة فيه

حة العامة أما الدائن فيلجا إلى هذه المسطرة النيابة العامة في إطار ممارستها لهذه الصلاحية تحقق المصل
 تحقيقا لمصلحته الخاصة .

وتجدر الإشارة إلى إن قانون معالجة صعوبات المقاولة يعطي الكلمة الفصل للسلطة القضائية ،حيث 
بالرغم من تقديم النيابة العامة للطلب فإن المحكمة ليست ملزمة في جميع  الأحوال بإتباع ما ورد بمذكرة 

، فهذه الأخيرة من واجبها الإدلاء بالحجج والبراهين وتبقى للمحكمة سلطة التقدير ، 296نيابة العامةال

                                                 
 من ق.م.م 3الفصل  -291 

 من مدونة التجارة. 302المادة  -292 
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فللمحكمة الإمكانية التلقائية لفتحها في الوقت الذي خول فيه القانون للنيابة العامة إمكانية طلب فتح 
ق الاستجابة أو حق المسطرة ، حيث تملك هذه الأخيرة فقط حق التقدم بالطلب ويبقى للمحكمة ح

 الرفض أو الحق في وضع يدها ومباشرة على المسطرة .
يك المسطر ية  ةوبالنسبة للنيابة العامة التي يعود لها حق تحر فهي النيابة العامة لدى  المحكمة التجار

الواقع في دائرتها مقر المؤسسة الرئيسية للتاجر المتوقف عن الدفع أو المقر الاجتماعي للشركة أو 
ية لل مجموعة ذات النفع الاقتصادي المتوقفة عن الدفع ، إلا أنه يمكن للنيابة العامة بباقي المحاكم التجار

يك مسطرة المعالجة من خلال  وبالمحاكم الابتدائية والاستئنافية أن تساهم بشكل غير مباشر  في تحر
ية المختصة بأن المدين في الأورا ية المعد بشأنها الاحتجاج  إخبار النيابة العامة بالمحكمة التجار ق التجار

مما يحرك النيابة المختصة ويجعلها تطلب فتح  ،297بعدم الوفاء يوجد في حالة توقف عن دفع ديونه
 المسطرة المعالجة .

وتعتبر هذه الإمكانية المخولة للنيابة العامة في طلب فتح مسطرة المعالجة وسيلة تدخلية لحماية النظام  
راقبة سير الحركة الاقتصادية والمالية ، ومصدر إخباري مهم يمكن المحكمة من العام الاقتصادي وم

 .  298التدخل لإنقاذ المقاولات التي تعاني من الصعوبات في الوقت المناسب
يق غير   يك المسطرة بطر على خلاف ما تقوم به النيابة العامة في فرنسا حيث تستعمل حقها في تحر

بها لإخبارها بعدم توصلهم بديونهم أو إخبارها من طرف مراقب مباشر ، فرغم اتصال الدائنين 
الحسابات أو ممثل الأجراء باختلالات معينة في وضعية المقاولة تقوم غالبا النيابة العامة بنقل هذه 

 . 299المعلومات إلى رئيس المحكمة  لتفتتح المسطرة من طرف المحكمة تلقائيا

    ةعد افتتاح مسطرة المعالجالمبحث الثاني : دور النيابة العامة ب
 

يعتبر الدور الذي تلعبه النيابة العامة في طلب فتح مسطرة المعالجة من أهم الأدوار التي تقوم       
بها في إطار قانون معالجة صعوبات المقاولة ، باعتبار الحق الذي خوله لها المشرع في مسطرة المعالجة 

سير الحركة الاقتصادية والمالية ، كما يشكل تدخل النيابة العامة  وسيلة لحماية النظام الاقتصادي ومراقبة
في هذا الإطار مصدر إخباري يمكن المحكمة من التدخل وإنقاذ المقاولات التي تعاني من الصعوبات 
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في نفس الوقت المناسب ، باعتبار بقاء المقاولة واستمراريتها من النظام العام ويخدم المصلحة العامة 
يك مسطرة المعالجة أهمية من جهة ، الاقتصادي ة والاجتماعية ، وهو ما يزيد تدخل النيابة العامة في تحر

يا على تطور الأدوار المنوطة بالنيابة العامة كجهاز مساهم في الدور القضائي الجديد من  ويشكل مؤشرا قو
 جهة أخرى .

يك مسطرة معالجة صعو  بة المقاولة يتضح محدودية الدور وبالنظر إلى أهمية دور النيابة في مرحلة تحر
الذي تلعبه في تسيير المسطرة ، حيث لا تتمتع النيابة العامة بصلاحيات حقيقية تجعلها طرفا فاعلا 

 وأساسيا في المشاركة في تسيير المسطرة .
ي فما هي طبيعة الدور الذي تلعبه النيابة العامة أثناء سير مسطرة المعالجة ) المطلب الأول ( ؟ وما ه

 الحالات التي يمكن فيها لهذه الأخيرة ممارسة حق الطعن ) المطلب الثاني ( ؟

 المطلب الاول : طبيعة دور النيابة العامة بعد انطلاق مسطرة المعالجة
 

يا اتجاه باقي أجهزة المسطرة حيث جاء في  تلعب النيابة العامة أثناء سير مسطرة المعالجة دورا إخبار

: " يطلع وكيل الملك القاضي المنتدب بناء على طلب هذا الأخير أو تلقائيا على مدونة التجارة ما يلي 

يعية مخالفة على جميع المعلومات المتوفرة لديه والتي يمكن أن تكون مفيدة  الرغم من أية مقتضيات تشر

يلة في  المسطرة، حيث أكد المشرع على كون النيابة العامة مركز لتجميع المعلومات و المعطيات ال كف

 300بمساعدة باقي الاجهزة المتدخلة في المسطرة".

وفي هذا الاطار فالدور الاخباري الذي تقوم به النيابة العامة كجامعة للمعلومات و منظمة لتداولها 

من جهاز لآخر هو دور يشهد له بالأهمية و التأثير في مصير المقاولة، حيث تشكل المعلومات التي توفرها 

دقيقة تساعد على إعداد و حصر مخطط إنقاذ المقاولة، إلا أن هذا الدور و رغم  النيابة العامة نقطا

أهميته يظل لا يرقى إلى مستوى التدخل الذي كان يجب أن يسمح به القانون للنيابة العامة في مسطرة 

 معالجة صعوبات المقاولة.

                                                 
 من مدونة التجارة. 223المادة  -300 
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ر رقابي أثناء انطلاق مسطرة فالمشرع المغربي لم يمنح لهذه الاخيرة و لا لباقي أجهزة المسطرة أي دو

المعالجة، حيث لا تملك النيابة العامة الحق في طلب وقف نشاط المقاولة اثناء الفترة الانتقالية و 

إخضاعها للتصفية القضائية إذا توفرت لديها معلومات تدل على كون وضعية المقاولة مختلة بشكل لا 

كمة إلى كل من السنديك والمراقب ورئيس رجعة فيه، و هي صلاحية أعطاها المشرع إضافة للمح

الذي  منح النيابة العامة صلاحيات رقابية جد  302، وذلك على خلاف نظيره الفرنسي301المقاولة

مهمة خاصة بمراقبة مساعدي القضاء ومسيري المقاولة، حيث تملك في هذا الاطار الحق في طلب 

 استبدالهم وتغيير مهامهم.

ية في حالة عدم تنفيذ كما اعطى القانون الفرنسي لل نيابة العامة الحق في طلب فسخ مخطط الاستمرار

الالتزامات الواردة فيه في إطار مرحلة تنفيذ المخطط، حيث يمكن لها طلب تعيين وكيل خاص في حالة 

عدم اداء ثمن التفويت وطلب فسخ عقد التسيير الحر، و كذلك طلب فتح مسطرة المعالجة في حق 

 لة رفض هذا الاخير تنفيذ التزامه باقتناء المقاولة.المسير الحر في حا

كما تتمتع النيابة العامة في اطار القانون الفرنسي بصلاحيات واسعة اثناء سير مسطرة المعالجة، حيث 

برام عقد التسيير الحر للمقاولة أثناء فترة الملاحظة ، كما أنها تستطيع طلب تمديد  تملك وحدها طلب إ

شهرا ، و هي صلاحيات تمكنها من التدخل في الشؤون الاقتصادية للمقاولة  98إلى  98هذه الفترة من 

ية لتصحيح وضعيتها، كما  ، فعقد التسيير الحر هو تقنية تمكن هذه الاخيرة من توفير الأصول الضرور

يق طلب تمديد فترة الملاحظة تدخلا مباشرا في تسيير المسطرة ومشاركة في اتخاذ  يشكل التدخل عن طر

 القرارات القضائية المتخذة بشأنها.

                                                 
 من مدونة التجارة. 230مادة ال -301 

 .02/20/0202من قانون  23و  03الفصل  -302 



 

 

 

154 

وعلى خلاف ذلك ، فالنيابة العامة في ظل القانون المغربي  لا تملك حق طلب استمرار نشاط 

المقاولة باستثناء حالة واحدة نصت عليها مدونة التجارة وهي حالة المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية اذا 

ذلك، حيث جاء فيها ما يلي: " إذا اقتضت المصلحة العامة اقتضت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين 

او مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة ان تأذن بذلك لمدة 

تحددها إما تلقائيا او بطلب من السنديك أو وكيل الملك "، كما ان النيابة العامة لا يمكنها كذلك طلب 

ية لاحدهم وذلك إخضاع المسي ين للعقوبات المدنية والاقتصادية باستثناء طلب سقوط الأهلية التجار ر

على خلاف القانون الفرنسي الذي أعطى للنيابة العامة الحق في طلب إجراء تدابير الإفلاس الشخصي 

 . 303في حق احد المسيرين او أن يتحمل جزءا من خصوم للمقاولة

يما ينص تقليص المشرع المغربي لدور النيابة العامة أثناء تسيير و هناك من يرى ان الأمر يرجع ف 

مساطر صعوبات المقاولة إلى "روح المفاهيم السائدة أواخر التسعينات وبداية الألفية الثالثة والمتميزة 

 .304بتقليص نفوذ الدولة في قانون الاعمال عموما والتخفيف من دور الدولة في الميدان الاقتصادي"

ليص دور النيابة العامة في مجال مساطر المعالجة في القانون المغربي لا يتلاءم وتضخيم حيث أن تق

ية، فالتواجد الدائم  ية ومحاكم الاستئناف التجار الوجود القانوني والجسدي للنيابة العامة بالمحاكم التجار

من تقليص مجال تدخلها في  للنيابة العامة بهذه المحاكم يعطي انطباعا مخالفا وعكسيا لما ترغب فيه الدولة

ميدان الأعمال بواسطة أداتها النيابة العامة، ومن تشجيع للتجار والمستثمرين الخواص على ولوج قضاء 

ارحب دون توجس او خوف. فرغبة الدولة في هذا المجال يمكن ملامستها من خلال الروح التي تطبع 

امة في مساطر صعوبات المقاولة إلى حدودها الدنيا، مدونة التجارة والتي تميل إلى تقليص دور النيابة الع

ية  ومن تم يمكن القول أنه لم يكن هناك انسجام وتنسيق بين لجنة إعداد مشروع قانون المحاكم التجار

                                                 
 .320عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لصعوبات المقاولة، ص: -303 
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يا ومن المرغوب فيه إن  ية، علما بأنها قوانين مترابطة فيما بينها عضو يع القوانين التجار ولجان إعداد مشار

يا ومذهبيا. لم يكن من اللازم  أن تكون مترابطة فكر

ورغم أن الدور التدخلي للنيابة العامة بعد انطلاق مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يظل محدودا إلا 

أنها تتدخل كطرف منضم في جميع القضايا التي يفرض القانون تبليغها إليها، وأهمها: القضايا المتعلقة 

ية وهو النظام بالنظام العام ونقصد به النظام العام ا لذي تتولى النيابة العام الدفاع عنه أمام المحاكم التجار

العام الاقتصادي والاجتماعي، فالغاية من تدخل النيابة العامة في هذا السياق هي حماية الاقتصاد 

ية المقاولات والحفاظ على مناصب الشغل، وبما أن  الوطني او الجهوي أو المحلي والعمل على استمرار

بلاغ النيابة العامة عندما لا تكون قضايا  صعوبات المقاولة من النظام العام فإن المحكمة من واجبها إ

 طرفا أصليا ، وذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون.

فإذا لم تستعمل النيابة العامة مثلا حقها في طلب فتح المسطرة وتم تقديم الطلب من طرف أحد 

بلاغ الملف لل نيابة العامة لتقديم مستنتجاتها، وهي الحالة التي تسمى في فقه المسطرة الدائنين، وجب إ

المدنية بالتدخل الانضمامي الإجباري للنيابة العامة عند النظر في قضية كان بالإمكان أن تكون النيابة 

بلاغ النيا بة العامة العامة طرفا أصليا فيها، أو لم يسمح لها القانون أن تكون طرفا أصليا فيها، كما يجب إ

بمقتضى القانون بالقضايا التي تمس جانبا من جوانب مساطر معالجة صعوبات المقاولة، وهي القضايا 

المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي والقضايا المتعلقة بتنازع الاختصاص، حيث يعتبر دعوة النيابة العامة 

يتم تبليغ النيابة العامة في هذه بمثابة رأي استشاري يشار إليه في حكم المحكمة تحت طائلة البطلان ، و

الحالات بالحضور قبل الجلسة بثلاثة ايام على الأقل بواسطة كتابة الضبط، إلا أنه يمكن أن يتم هذا 

التبليغ أمام المحكمة في الجلسة المدرجة فيها القضية، ويمكن للنيابة العامة في هذه الحالة الأخيرة أن 
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ة لتقديم مستنتجاتها، ويجب على المحكمة الاستجابة لهذا تطلب تأخير القضية إلى أقرب جلس

 .305الملتمس

وبالإضافة إلى حالة الانضمام الإجباري للنيابة العامة المشار إليها سابقا نجد إمكانية تدخل النيابة 

يا وهو ما يطلق عليه الانضمام الاختياري ، وهي تقنية يتم تدخل النيابة العامة من  306العامة اختيار

ا في الحالات التي لا يوجب القانون اطلاعها عليها، وفي هذه الحالة تأتي المبادرة هنا إما من خلاله

المحكمة حيث تأمر تلقائيا باطلاع النيابة العامة على الملف أو في الحالة التي تطلب النيابة العامة الاطلاع      

ار في الحكم إلى ايداع مستنتجات على أي ملف  ترى أن تدخلها فيه ضروري، وفي الحالتين يجب أن يش

 النيابة العامة أو تلاوتها في الجلسة وإلا كان الحكم باطلا.

وتعتبر طرق التدخل هذه الخاصة بالنيابة العامة تقنيات تدخلية هامة توفرها القواعد العامة أثناء سير 

تطبيق القانون وهي طرق مسطرة المعالجة، تهدف إلى مساعدة المحكمة في اداء مهامها المتجسدة في حسن 

ية على خلاف الطرق  عادية تبدي النيابة العامة رأيها من خلالها سواء في الخصومة المدنية او التجار

الاستثنائية والمتمثلة في الادعاء أو الطعن، ويبقى تدخل النيابة العامة من خلال التدخل الاختياري 

يا ليس له اي تأثير على سير الم  سطرة أو على قرار المحكمة.يحمل طابعا استشار

ومن أجل توسيع نطاق تدخل النيابة العامة أثناء سير مسطرة معالجة المقاولة يتعين على قضاة هذا 

ية الاعتماد على القواعد العامة وذلك من خلال التأثير على المحكمة واقناعها  الجهاز لدى المحاكم التجار

ة حتى تحقق النيابة العامة الغاية المرجوة من تدخلها في ولفت انتباهها إلى مختلف جوانب الملف والقضي

سير المسطرة وهي حماية النظام العام الاقتصادي وتحقيق الشرعية القانونية في مجال المال والأعمال، 

وذلك دون التعسف في استعمال الحق أي دون التمسك بضرورة التدخل في جميع أطوار مسطرة 
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يق اس تغلال إمكانية التدخل الانضمامي، التي يخوله لها قانون المسطرة المدنية  المعالجة ومراحلها عن طر

 مما قد يؤدي إلى تعقيد إجراءات المسطرة وتأخيرها.

 المطلب الثاني: النيابة العامة وممارسة حق الطعن.
 

ابقة على أنه: "يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة الس 710نصت مدونة التجارة في المادة 

ايام ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد  90بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة داخل اجل 

ية والتصفية  يقصد بالمقررات تلك الصادرة بشأن التسو مقتضى مخالف لذلك في هذا القانون " و

ية، و قد جاء في الفقرة الاخيرة من نفس الماد ة أعلاه " يسري الأجل القضائية وسقوط الأهلية التجار

 719في مواجهة السنديك ابتداء من تاريخ النطق بالمقرر " أما بالنسبة للطعن بالنقض فقد نصت المادة 

 ايام ابتداء من تاريخ تبليغ القرار. 90على أنه يتم داخل أجل

لصادرة ولم يتطرق قانون معالجة صعوبات المقاولة إلى حق النيابة العامة في الطعن ضد المقررات ا

ية، وكذا الحالات التي يجوز فيها للنيابة العامة  ية والتصفية القضائية وسقوط الاهلية التجار بشأن التسو

 الطعن والحالات التي لا يجوز لها القيام بذلك.

وبالرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية نجدها تنص على أنه: يحق للنيابة العامة  استعمال كافة طرق 

ض، عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها في الأحوال المحددة بمقتضى القانون" الطعن عدا التعر

، وطبقا لذلك فالنيابة العامة لا يمكنها ممارسة حق الطعن إلا إذا كانت طرفا رئيسيا في الدعوى بصفتها 

قاولة يمكنها مدعية أو مدعى عليها، وهو ما يعني أن النيابة العامة في إطار مادة معالجة صعوبات الم

استعمال طرق الطعن المسموح بها في الحوال التي تكون فيها هي صاحبة الطلب المقدم الى المحكمة، 

ية  وهي حالات محددة في قانون معالجة صعوبات المقاولة المغربي وهي حالة طلب فتح مسطرة التسو
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لة الخاضعة للتصفية القضائية القضائية او مسطرة التصفية القضائية ، وحالة طلب استمرار نشاط المقاو

ية في الأحوال المنصوص عليها قانونا.  لمدة معينة وطلب سقوط الأهلية التجار

حيث إن الأحكام الابتدائية الصادرة بشأن هذه الطلبات تقبل الطعن بالاستئناف من طرف وكيل 

ية في أجل  ية أمام محكمة الاستئناف التجار داء من تاريخ تبليغ المقرر أيام ابت 90الملك بالمحكمة التجار

 القضائي ما عدا في الحالات التي يوجد فيها مقتضيات مخالفة لذلك.

وفي القانون الفرنسي يحق للنيابة العامة ممارسة جميع أنواع الطعون المنصوص عليها في الكتاب الرابع 

ارات المتعلقة بدون استثناء، حيث يمكن لها الطعن بالاستئناف في كل القر 83/9/9183من قانون 

ية أو تغييره، وفي قرارات تعيين  ية والتصفية، والمتعلقة بحصر أو فرض مخطط التسو بفتح مسطرة التسو

اجهزة المسطرة والقرارات المتعلقة بفترة الملاحظة، وبالقرارات المتعلقة بمخطط التفويت أو تغييره، 

إلى النيابة العامة وهي حالة الطعن بالنقض والطعن في القرارات الصادرة دون تبليغ القضية إلى النيابة 

الخاص بهذه الأخيرة في حالة عدم اطلاعها، كما أن القانون الفرنسي منح في احوال محددة إمكانية 

الطعن للنيابة العامة وحدها على سبيل الاستئثار دون الأطراف الأخرى، خاصة منها الحكم المحدد لمدة 

تابعة أو وقف النشاط، والحكم البات في الاذن بالتسيير الحر، والحكم فترة الملاحظة والحكم البات في م

المحدد أو الرافض او المغير لمخطط التفويت ، إضافة الى حق التعرض على أوامر القاضي المنتدب 

بالمساواة مع باقي الطراف، وحق الطعن بالإلغاء إذا كانت طرفا رئيسيا في الحالات التي يسمح فيها 

 بهذا الطعن.

على أن  88/08/9113و في هذا الصدد فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية في قرار لها بتاريخ 

يصة على احترام المساواة و النظام العام الاقتصادي، يسمح لها بمقتضى المادة   979النيابة العامة، الحر
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في إثارة كل بممارسة حق الطعن، ولو لم تكن طرفا رئيسيا، ولها الصلاحية  03/09/9183من قانون 

 307إخلال بالقانون.

ومما سبق يتضح أن المقتضيات التي جاء بها القانون الفرنسي تمكن النيابة العامة من مراقبة فعلية 

لسير مسطرة المعالجة ولعملية إعادة هيكلة المقاولة، وذلك ومن خلال توسيع حقها في ممارسة طرق 

خل في جميع أطوار المسطرة من طرف النيابة الطعن المختلفة وهو ما يؤسس لحق آخر وهو حق التد

العامة دون ان تتوفر هذه الأخيرة على صفة المتقاضي،  وهو ما يعني التدخل المباشر في المسطرة من 

منطلق مفهوم المصلحة العامة دون الاعتراف بضرورة النيابة العامة طرفا اساسيا أو طرفا منضما في 

تع به هذه الأخيرة يلغي المفاهيم السابقة التي كان يتطلبها الدور مساطر المعالجة ، وهو دور جديد تتم

التقليدي للنيابة العامة والذي كان يقتضى تبليغها بالمساطر الرائجة أمام المحكمة ، مع ذلك فالتجربة 

 .308عرفت ممارسة محدودة لطرق الطعن من طرف النيابة العامة 9183الفرنسية في ظل قانون 

بل إن قرارات محكمة النقض قد دفعت بالمشرع الفرنسي إلى تعديل قانون المسطرة المدنية و جعل 

 309النيابة العامة طرفا منضما في جميع مقتضيات مساطر صعوبات المقاولة.

وفي نفس الاطار يتعين على المشرع المغربي توضيح موقفه من مجال تدخل النيابة العامة في ممارسة 

مساطر المعالجة ، وذلك حتى يفتح الباب أمام القضاء لتأسيس ممارسة واضحة في هذا طرق الطعن في 

الباب خاصة في الحالة التي يكون فيها تدخل النيابة العامة بصفتها طرفا رئيسيا ل كنها تفضل التدخل عن 

يق الانضمام وتقديم المستنتجات فقط.  طر

                                                 
قرار لمحكمة النقض الفرنسية، الغرفة التجارية ، أورده محمد عطاف :" دور النيابة العامة لدى المحاكم التجارية في قضايا صعوبات  - 307 

 و ما بعدها. 02، ص:000المقاولة" ، مجلة المحاكم المغربية، عدد 
308 - JENNEROT, OP CIT ; P : 263 ET 265. 

، نور االعرج، مساطر صعوبات المقاولة،  طبعة 00/00/0222من قانون المسطرة المدنية الفرنسي بتاريخ  202و  202تعديل الفصلين  - 309 

 .000، ص:0202



 

 

 

160 

الجديد الذي اصبح مرتبطا بحماية النظام  ومع ذلك يمكن القول إن النيابة العامة ورغم دورها

الاقتصادي، فإن طلب فتح مساطر معالجة صعوبات المقاولة خلال الفترة الزمنية يجد صعوبة في 

الميدان العملي من جهة اولى: فإن الاشكالية مرتبطة بطبيعة دور النيابة العامة، حيث تميل أكثر إلى 

المرتبطة بالجوانب الاقتصادية ، مما يؤثر على عمل النيابة في  معاينة ورصد جرائم التفالس وكذا الجرائم

إجراء المطلوب منها حيث يكون ضبطها لحالة التوقف عن الدفع غالبا ما يتم بعد تدهور وضع المقاولة ، 

ية ، خاصة في  ية تتعلق بتأهيل قضاة النيابة العامة في المادة التجار ومن جهة ثانية  نذكر مسالة جوهر

عالجة صعوبات المقاولة وهو ما دفع المعهد الوطني للقضاء بفرنسا إلى تنظيم دورات تدريبية مساطر م

ية ، للتكوين المستمر لقضاة النيابة العامة في المجال الاقتصادي والمحاسبتي لتمكينهم من انجاز المهمة  سنو

 قاذها من إغلاق .الجديدة الموكولة إليهم في إطار معالجة الصعوبات التي تعترض المقاولة وإن

يضاف إلى ضعف موقع النيابة العامة تجاه طرق الطعن في قانون معالجة صعوبات المقاولة     و

ية يعرف فراغا بخصوص  المغربي ضعف موقعها تجاه طرق تنفيذ الأحكام حيث أن قانون المحاكم التجار

نفيذ للأحكام التي تتوقف على مما سيؤثر على تطبيق المقتضيات المتعلقة بالت  310تسخير القوة العمومية

ية ستعرف صعوبات بخصوص تطبيق  تسخير القوة العمومية، كما أن النيابة العامة لدى المحاكم التجار

 .311مسطرة الإكراه البدني  التي تتم بتوجيه طلب إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية

لعامة في حراسة وحماية المادة الاقتصادية وتبقى الإشارة واجبة إلى أن المشرع بإشراكه النيابة ا     

قد أغفل طرفا آخر في المعادلة ، يتعلق الأمر بالأجراء ، ونلفت الانتباه إلى أن هذه الفئة تدرك أكثر 

                                                 
 من ق.م.ج 23و  20المنصوص عليهما في الفصلين  -310 
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من غيرها مدى حجم الصعوبة التي تعترض المقاولة باعتبارها تواكب التطور اليومي لاستغلال التجاري 

 .312ملة ومن حيث التسيير والتدبيرمن حيث المواد والآلات المستع

 خاتمة   
وهكذا ونظرا للأهمية التي يتحلى بها دور النيابة العامة في مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، فإنه   

ية أن تلعب دورها كاملا غير منقوص في المحافظة على النظام  يجب على النيابة العامة لدى المحاكم التجار

طمأنينة في نفوس المستثمرين والمقاولين والمنعشين الاقتصادين، وبضمان العام الاقتصادي بإشاعة ال

ية ليكون ذلك كله حافزا على التنمية الدائمة في الميدان الاقتصادي  الاستقرار في المعاملات التجار

 والاجتماعي.

اعلين فالواقع أن دور النيابة العامة فيما ذكر يمكن أن يكون أكثر فعالية ومصداقية من باقي الف

الآخرين، خاصة عندما تكون المقاولة في أزمة مالية ومعروضة على المحكمة في نطاق معالجة هذه 

يف و  الأزمة، وفق الكتاب الخامس من مدونة التجارة المغربي، وذلك ل كون النيابة العامة خصم شر

إن ما تلتمسه في جميع تدخلاتها وملتمساتها لا تلتمس الحكم لها بشيء معين مثل باقي الخصوم ، بل 

ية يكون هدفه المصلحة العامة وهي الأمن الاقتصادي والتنمية، في نطاق  مداخلاتها الكتابية والشفو

 القانون بخلاف باقي الخصوم دائنين ومدينين والذين يكون هدفهم مصلحتهم الخاصة في اغب الأحيان.

                                                 
 فاتحة المشماشي، مدى نجاعة الوسائل القضائية في تقويم صعوبات المقاولة، أشغال اليوم الدراسي المنظم من قبل شعبة القانون الخاص يوم -312 

 .022، ص: 0عية السويسي، سلسلة الندوات رقم ، كلية الحقوق الرباط، منشورات كلية العلوم القانونية و االقتصادية و االجتما0223ماي  02
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ي-وضعية ال كفيل في مساطر صعوبات المقاولة  -ائية نموذجاة القضمسطرة التسو  

 
يف   المحفوظ بنشر
 حميد بودير
 طلبة باحثين بسلك الماستر 

 مقدمة
جاء المشرع المغربي بنظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، استجابة لمتطلبات الفكر 
الاقتصادي المعاصر، فبعد أن كان نظام الافلاس هو الذي يطبق على اي مقاولة توقفت عن أداء 

بارها مذنبة وتستحق العقاب، أصبح هذا المنظور المجرد لذات المقاولة متجاوزا، باعتبار ديونها، باعت
المقاولة ودورها لايقتصر على توفير الموارد المالية لأصحاب المصالح فيها، بل لها دور محوري في الرقي 

يات، اجتماعية وسيا سية وغيرها، بالاقتصاد الوطني وتطويره، وما لذلك من آثار على مختلف المستو
وبالتالي فالنظرة المجرد للمقاولة لم تعد ذات فائدة في أوساط النظام الرأسمالي الذي يكون فيه النظام 

 الاقتصادي متشابكا ومترابطا.
وبذلك فمساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة، ليست سوى تطبيق لفلسفة تقوم على 

سيج الاقتصادي للبلاد بالحفاظ على المقاولة، وبين كذلك أساس إعادة التوازن بين الحفاظ على الن
إستفاء الحقوق لأصحابها بسداد الديون، دون نسيان البعد الاجتماعي من خلال محاولة الحفاظ على 
مناصب الشغل للعاملين داخل المقاولة، وكل ذلك لن يتحقق الا بوضع قواعد دقيقة تشجع التعامل مع 

الائتمان الذي يعتبر من أهم خصائص العمل التجاري، ثم كذلك من  المقاولات من خلال عمليات
خلال مرور المقاولة التي تعاني من صعوبات من مراحل قد تساعد باخراجها من تلك الوضعية، فيكون 

 الجميع في هذه المساطر متعاونا لتحقيق الغاية ال كبرى وهي الحفاظ على ترابط الاقتصاد الوطني.
المغربي قد عالج المقتضيات المتعلقة بمساطر الوقاية والمعالجة من صعوبات وعموما فإن المشرع 

إجراءات الوقاية والمعالجة من المعنون ب"  iالمقاولة، من خلال الكتاب الخامس من مدونة التجارة
"، فجاء من خلال هذا الكتاب بمجموعة من المساطر، والتي تندرج عموما اما في صعوبات المقاولة 

وقاية، أو مساطر المعالجة، هذه الأخيرة التي لا تفتح في وجه المقاولة الا إذا كانت تعاني من مساطر ال
بحكم يصدر من  -مساطر المعالجة–صعوبات جعلتها تتوقف عن سداد ديونها، وتفتح هذه المساطر 
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ية القضائية، إذا ية المختصة، والذي يعين طبيعة المسطرة، إما مسطرة التسو كانت حالتها  المحكمة التجار
 غير مختلة بشكل لارجعة فيه، أو مسطرة التصفية إذا كانت حالتها ميؤوس منها.

والدائنون غالبا ما يلجؤون الى تأمين ديونهم عبر نظام الضمانات عند تعاملهم مع المقاولة، التي 
، فيكون قد تكون ضمانة عينية وهي تخصيص مال معين، يكون عادة مملوكا للمدين لتأمين حق الدائن

للدائن على هذا المال حق عيني تبعي، ومن صوره الرهن والامتياز، ويسمى هذا الضمان في الفقه 
الاسلامي )التوثيق بالمال(، وأما الضمانة الشخصية فهي ضم ذمة أو أكثر إلى ذمة المدين الأصلي في 

وقد نظمها المشرع  ، وتعتبر ال كفالة من صور الضمان الشخصي،iiالمسؤولية عن الوفاء بحق الدائن
وعرفها في الفصل  9911الى الفصل  9997المغربي في قانون الالتزامات والعقود ابتداء من الفصل 

ال كفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأداء التزام المدين، إذا لم يؤده هذا الأخير بكونها: "  9997
ه من العقود الملزمة للجانبين، وكذلك كونه ."، ومن أهم الخصائص التي يتميز بها عقد ال كفالة كوننفسه

 عقدا تابعا، وبالتالي يدور وجودا وعدما مع الالتزام الاصلي.
ولل كفالة أهمية بالغة في التشجيع على منح الائتمان للمقاولات، وتوفير السيولة المالية التي 

ي في إطار مساطر صعوبات تساعدها في تحقيق غاياتها، وتعتبر المقتضيات التي جاء بها المشرع المغرب
وما إذا  المقاولة لمعالجة وضعية ال كفيل غير كافية في نظرنا، باعتبار أن هذه الوضعية لزالت غامضة،

كان سكوت المشرع هذا قد يفسر بتطبيق القواعد العامة المتعلقة بال كفالة أم أن للمسطرة خصوصيات 
وقد أسفر هذا عن تعدد العمل القضائي وتعدد ترتبط بها، وبذلك فلا مجال لتطبيق القواعد العامة، 

الآراء الفقهية، الشيء الذي سنحاول تبسيطه قدر المستطاع في معرض بحثنا هذا، مقتصرين على 
ية القضائية، مجيبين  وضعية ال كفيل في إطار الحكم القاضي بفتح المسطرة مع التركيز على مسطرة التسو

ة ال كفيل من الآثار المترتبة عن الحكم القاضي بفتح المسطرة؟ على الاشكالية المتمثلة في حدود استفاد
بي والعمل القضائي من خلال تحديد وضعية ال كفيل تشجيع عملية الائتمان؟  وهل استطاع المشرع المغر

وسنحاول الاجابة عن هذه الاشكالية من خلال مقاربة تحليلية، عبر سرد بعض الأراء الفقهية 
 عمل القضائي في هذا الباب، وذلك وفق التقسيم التالي:وكذلك عبر التركيز على ال

ية القضائية  المبحث الأول: مدى استفاذة ال كفيل من آثار فتح مسطرة التسو
 من مدونة التجارة على وضعية ال كفيل 118المادة  مقتضيات آثارالمبحث الثاني: 
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 المبحث الأول: مدى استفاذة ال كفيل من آثار فتح المسطرة
لة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة من الصعوبات التي تعاني منها والتي جعلتها متوقفة إن المقاو

عن دفع ديونها، وضع لها المشرع المغربي مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تساعدها في الخروج من 
المعالجة، ومن هذه الوضعية المتأزمة، وهذه الآليات عموما هي الآثار المترتبة عن الحكم بفتح مسطرة 

أبرزها وقف ومنع المتابعات الفردية وإجراءات التنفيذ، ومنع أداء الديون السابقة، ثم انطلاق أجل 
 التصريح بالديون.

وكل هذه الاجراءات وضعها المشرع على أساس أن تستفيذ منها المقاولة بذاتها والتي تعاني من 
التساؤل المطروح هو هل ال كفيل يستفيذ كذلك  صعوبات جعلتها غير قادرة على أداء ديونها، إلا أن

من هذه الآثار، مادام المشرع المغربي سكت عن الأمر؟ بمعنى هل وقف ومنع المتابعات الفردية يمكن 
أن يتمسك به ال كفيل، وكذلك هل يمكنه أن يحتج بسقوط الدين الذي كفله إذا لم يصرح به صاحبه 

ل كفيل لا يستفيذ من هذه الآثار مادام أن الصعوبات داخل الأجل الذي وضعه السنديك، أم أن ا
التي على أساسها فتحت مسطرة المعالجة لا تتعلق به، مالم يكن مالكا لنصيب في رأس مال الشركة، هذا 
ما سنحاول توضيحه عبر تقسيم هذا المبحث الى مطلبين، الأول نتناول فيه مدى استفادة ال كفيل من 

التي يقيمها الدائنون على المقاولة، ثم في المطلب الثاني نتناول أثر أجل  وقف ومنع المتابعات الفردية
التصريح بالديون على التزام ال كفيل.
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 المطلب الأول: مدى استفاذة ال كفيل من وقف المتابعات الفردية التي يقيمها الدائنون
المتابعات الفردية  إذا فكما اشارنا اليه سابقا فإن من آثار فتح مساطر المعالجة، هي وقف ومنع

 حكم من مدونة التجارة، والتي تنص على أنه: " يوقف 131التي يقيمها الدائنون، وأساس ذلك المادة 
 ترمي المذكور الحكم قبل نشأت ديون أصحاب الدائنون يقيمها قضائية دعوى كل ويمنع المسطرة فتح
 :إلى
 المال؛ من مبلغ بأداء المدين على الحكم -
 المال؛ من مبلغ أداء ملعد عقد فسخ -

 .العقارات على أو المنقولات على سواء هؤلاء يقيمه للتنفيذ إجراء كل ويمنع الحكم يوقف كما
 الفسخ." أو السقوط طائلة تحت المحددة الآجال لذلك تبعا توقف

وبذلك فالمشرع المغربي لم يحدد لنا وضعية ال كفيل باعتبار المادة جاءت عامة، فمنع الدعاوى 
يقيمها الدائنون دون أن يحدد لنا هل يستفيذ ال كفيل من هذا الاجراء أم لا، وأمام هذا السكوت  التي

من طرف المشرع، اختلف الفقه والقضاء حول مدى استفاذة ال كفيل من هذا الأثر، مِن مؤيد لذلك 
 ومن معارض، سنحاول تبسيط هذه الآراء وفق الشكل التالي:

 لاستفاذة ال كفيل من وقف المتابعات الفقرة الأولى: الموقف المؤيد
من مدونة التجارة لم تستثني صراحة ال كفيل من الاستفاذة  131يرى بعض الفقه أن المادة 

تتحدث فقط عن عدم تمسك  118من وقف المتابعات، وليس في المدونة مايحرمه من ذلك، والمادة 
ية، وبذلك يمكن القول أن ال ك فيل يستفيذ من جميع آثار فتح ال كفيل بمقتضيات مخطط الاستمرار

يؤيد هذا الاتجاه رأيه كذلك بالقواعد العامة المتعلقة بال كفالة  المسطرة إلا تلك التي استثناها المشرع، و
، والتي تربط الالتزام 9930والفصل  9910الواردة في قانون الالتزامات والعقود، وخاصة الفصل 

، فبطلان الالتزام الأصلي أو انقضائه يستتبع بطلان وانقضاء التبعي بالالتزام الاصلي في كل ما يتعلق به
 الالتزام التبعي.

ية بفاس في القرار عدد  حيث جاء  381ونفس الاتجاه ذهبت اليه محكمة الاستئناف التجار
  حقه في مددت التصفية  مسطرة كانت إذا عما النظر بصرف و كفيل مجرد المستأنف أن بما فيه:" و

  أو له شخصية كانت سواء  الأصلي المدين دفوع بكل  الدائن  مواجهة في تمسكال  حقه من يبقى
  الأصلي للالتزام تابع ال كفيل  التزام أن طالما و ق.ل.ع من 9910 الفصل حسب  بالدين متعلقة
ية مسطرة وأن خصوصا القانوني المركز نفس ويحتل  لم السنديك زال ولا الشركة حق في فتحت التسو
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 الحكم حين الى المسطرة بفتح  الحكم تاريخ من تمتد  التي الانتقالية الفترة في لازال أي مخططه  يضع
ية،  لمخطط المحدد  مدونة من 131 المادة لمقتضيات  مخالفا  ال كفيل على الرجوع معه يبقى مما الاستمرار

 الحكم و الأمر بإلغاء حالتصري يتعين و مؤسسة المذكورة الوسيلة  معه تبقى مما 118 المادة وكذا  التجارة
 ".. الحجز تصحيح طلب برفض جديد من

بنفس الاتجاه، حيث جاء  89/08/8091وقد اخدت محمكة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 
من ق.ل.ع يعطي لل كفيل حق التمسك في  9910في القرار أن " ل كن حيث أنه لما كان الفصل 

كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، ولما كان تم مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء 
ية قضائية في مرحلة إعداد  رفع الدعوى في مواجهة ال كفيل حينما كانت المدينة الأصلية في حالة تسو

من م.ت، والتي من بينها  131الحل، فإنه يبقى من حق كفيلها التمسك بدفوعها المستمدة من المادة 
رامية للحكم عليه بأداء ديون نشأت في مواجهتها قبل الحكم بفتح المسطرة، مطالبته بوقف الدعاوى ال

وهذا الحق المتعلق باستفاذة ال كفيل من دفوع الأصيل يستمر لغاية إعداد الحل ليستعيد بعدها الدائنون 
 حقهم في مقاضاة ال كفيل والتنفيذ على أمواله."

من ق.ل.ع فإن  9910الفصل وفي قرار آخر لنفس المحكمة: " ل كن حيث إنه بمقتضى 
*لل كفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين الأصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة 
ية القضائية  بالدين المضمون...* وفي نازلة الحال فإن المدينة الاصلية فتحت في حقها مسطرة التسو

ية مكناس بتاريخ  ، لذلك فهي من حقها 8ت عددتح 03/01/8008بموجب الحكم الصادر عن تجار
من م.ت. أي وقف الدعاوى الرامية للحكم عليها بأداء  131التمسك بالدفوع الواردة بها نص المادة 

ديون نشأت قبل الحكم بفتح المسطرة أو فسخ عقد عمل لعدم أداء مبلغ من المال ووقف كل إجراء 
المذكور، فإن ال كفيل بدوره  9910تنفيذي ضدها يتعلق بما ذكر، وبالتبعية حسب صريح الفصل 

يستفيذ من الدفوع المذكورة دون تمييز بين كونه كفيلا عاديا أو متضامنا ودون أن يكون هناك تعارض 
من نفس القانون الناص فقط على الحالات التي لا يمكن فيها لل كفيل طلب تجريد  9917مع الفصل 

هذا الاخير، وهذا الحق يستمر الى غاية حصر المدين الأصلي من امواله وليس عدم استفادته من دفوع 
ية ليستعيد بعدها الدائنون صفتهم في مقاضاة ال كفيل والتنفيذ على أمواله بدليل ما  مخطط الاستمرار

 من م.ت...". 118اوردته المادة 
وبذلك فإن هذا الاتجاه الفقهي والقضائي يناصر تطبيق القواعد العامة على وضعية ال كفيل في 

بوقف أو منع المتابعات الفردية التي يقيمها الدائنون على المدين، ويرى الدكتور أحمد شكري  ما يتعلق
جاءت عامة لا تفرق  131السباعي، "أن وقف ومنع الدعاوى الفردية التي يقيمها الدائنون طبقا للمادة 
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يل يضر بباقي بين تلك المقامة ضد المدين أو ضد ال كفيل لأن استفاء الدائن لدينه وحده على ال كف
يضر بالمسطرة".  الدائنين و

 الفقرة الثانية: الموقف المعارض لاستفاذة ال كفيل من وقف المتابعات
يمثل هذا الاتجاه محكمة النقض والتي ذهبت في مجموعة من قراراتها، على أن ال كفيل لا يستفيذ 

وضعية استثنائية لصيقة  من وقف المتابعات الفردية باعتبارها مقرر للمدين الأصلي الذي يعتبر في
 بشخصه كمقاولة فردية أو جماعية، ولا تمتد لل كفيل.

 محكمة فإن جهة من ل كن" : 9700ومن بين القرارات الصادرة من المحكمة قرار عدد 
 أن يمكنهم لا ال كفلاء أن على صرحة نصت أنها أساس على ت.م 118 المادة تعتمد لم الاستيناف

ية بمقتضيات يتمسكو ية مخطط بمقتضيات تمسكهم عدم على تنص هي نمابي التسو  يتمسك كما الاستمرار
ية بمخطط المتعلق نصها حسب المذكورة المادة بنص أخذت أنها بل الطاعن بذلك  لتستخلص الاستمرار

 بالدين متعلقة دفوع بخصوص الاصلي للالتزام ال كفالة تبعية فكرة يقرر لم كان اذا المشرع أن على
 نفس بتطبيق يوحي ذلك فإن والاتفاقية القانونية والفوائد والتخفيضات بالآجال لقيتع فيما المضمون

 معتبرة الاخير هذا حق في المسطرة فتح يثيرها والتي الأصلي للمدين الشخصية الدفوع على القاعدة
 الفردية المتابعات وقف قاعدة من يستفيذ لا متضامن غير ام كان متضامنا ال كفيل ان لذلك استنادا

من م.ت ما لم يسمح القانون بخلاف ذلك. ومن جهة أخرى فإن المحكمة  131المنصوص عليها بالمادة 
م ت بل ايضا بما جاء في  118لم ترد الدفع المثار بالتعليل المذكور المتعلق بما استخلصته من المادة 

ال كفالة وإن كانت ضمانة تعليلها الغير المنتقد من لدن الطاعن والغير المناقش في وسيلته القائل *بأن 
للدائن ضد المخاطر التي تهدد دينه قبل المدين متى تعذر على هذا الأخير تنفيذ التزاماته تجاه دائنيه 

من ق.ل.ع الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين  9910وتخول ال كفيل طبقا للمادة 
ون، فإن هذه القاعدة لا محل للدفع بها في حالة الاصلي سواء كانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضم

ية القضائية في حق المدين لأن خضوعه لمسطرة المعالجة من الصعوبات يجعله في  فتح مسطرة التسو
وضعية خاصة واستثنائية ولصيقة بشخصه كمقاولة فردية أو جماعية بهذف تدليل ما يعترض مساره من 

ن النسيج الاقتصادي ...الخ* مما تكون معه الوسيلة على غير اختلال وارجاعه الى وضعيته العادية ضم
 " أساس./.

وفي قرارا آخر " حيث صح ما نعاه الطاعن على القرار ذلك أنه لما كان المطلوبون في النقض 
بصفتهم كفلاء متضامنين للمدينة الأصلية فإن ذلك لايجعلهم متحللين من التزامهم ككفلاء بأداء الدين 

ية استنادا لمقتضيات  على التضامن، كما أن صفتهم هاته تحول أيضا دون استفادتهم من مخطط التسو



 

 

 

168 

من مدونة التجارة الناصة * على أنه لا يمكن لل كفلاء متضامنين كانوا أو لا أن يتمسكو  118المادة 
ية* وأن المحكمة عندما اعتبرت أن للمطلوبين في النقض ككفلاء إثارة الدفع  بمقتضيات التسو

 من م.ت لم تركز قرارها على أساس سليم عرضة للنقض" 131ضيات المادة بمقت
ويمكن كذلك مراجعة مجموعة من القرارات التي صدرت من محكمة النقض المؤكدة لهذا 

في الملف التجاري عدد  98/98/8008الصادر بتاريخ  9313التوجه، من قبيل، قرارا عدد 
في الملف التجاري عدد  8099يونيو  91 الصادر بتاريخ 811، والقرار عدد 110/8008
وقد اتجه المشرع المغربي في المشروع التعديلي للكتاب الخامس من مدونة التجارة،  .980/1/1/8099

الى اقرار حق ال كفيل من الاستفادة من الوقف المؤقت للدعوى والاجراءات، سواء كان متضامنا أم 
اتجه الى تشجيع عملية الائتمان، باعتبار ال كفيل يستفيذ منه، وبذلك فالمشرع  338لا، وذلك في المادة 

ولو نسبيا من آثار فتح المسطرة.
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 المطلب الثاني: أثر عدم التصريح بالديون على التزام ال كفيل
اشرنا مسبقا أن من آثار فتح مسطرة المعالجة من صعوبات المقاولة، أن على الدائنين أن يصرحو 

من م.ت حيث ألزم فيها كل الدائنين الناشئة ديونهم  181شرع في المادة بديونهم وفقا لما جاء به الم
يقصد بالتصريح عموما "ذلك  قبل حكم فتح المسطرة بالتصريح بها الى السنديك داخل الأجل القانوني، و
الطلب الذي يتقدم به الدائن من أجل الحصول على قيمة دينه المتخلذ بذمة المقاولة المفتوحة في 

ية أو التصفية القضائية"مواجهتها   مسطرة التسو
وقد ألزم المشرع الدائنين بالتصريح بديونهم داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر الحكم بفتح 

 إيجاري ائتمان عقد أو ضمانات المسطرة بالجريدة الرسمية، أو من تاريخ الاشعار بالنسبة للدائنين الحاملين
المغربية، وبالرجوع  الممل كة خارج القاطنين الدائنين إلى بالنسبة بشهرين الأجل هذا شهرهما، ويمدد تم

 لا ،187 المادة في المحددة الآجال داخل بالتصريح القيام يتم لا من المدونة فإنه حينما 110الى المادة 
يعات في الدائنون يقبل  ماعند السقوط هذا عنهم المنتدب القاضي رفع إذا إلا توزع لم التي والمبالغ التوز

 تقسيم في إلا المشاركة يمكنهم لا الحالة، هذه وفي. إليهم يعود لا التصريح عدم سبب أن يثبتون
يعات  طلبهم. لتاريخ الموالية التوز

وفي إطار هذه المقتضيات نتسائل عن وضعية ال كفيل في هذه المرحلة، أي مرحلة التصريح 
م بالأجل القانوني الذي حدده المشرع أن بالديون، أو بعبارة أخرى هل من حق الدائن الذي لم يلتز

يتابع ال كفيل لاستفائه رغم كونه قد سقط، أم أن ال كفيل أو كفلاء المدين سيستفيذون من هذا 
 السقوط؟

نقول أنه نظرا لسكوت المشرع عن تحديد وضعية ال كفيل في هذه الحالة، فإنه ظهرت آراء 
اك من يدعوا الى تطبيق القواعد العامة على التزام مختلفة سواء على المستوى الفقهي أو القضائي، فهن

ال كفيل )الفقرة الأولى( بينما الاتجاه الآخر يرى غير ذلك )الفقرة الثانية(.
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 الفقرة الأولى: الاتجاه المؤيد لتطبيق القواعد العامة على التزام ال كفيل
ل كفيل وجودا وعدما، يرى هذا الجانب من الفقه والقضاء أن التزام ال كفيل يتعلق بالتزام ا

من ق.ل.ع، فيقول في  9930هذه القاعدة التي تجد أساسها في القواعد العامة وبالخصوص الفصل 
يعي واضح، أن ال كفيل في  هذا الاطار علال فالي " ونعتقد في هذا الاطار، وفي ظل غياب نص تشر

صوص عليها بقانون الالتزامات هذه الحالة يستفيذ من انقضاء دين مكفوله استنادا للقواعد العامة المن
منه، على اعتبار أن تقرير عكس  9930والعقود التي تبقى قابلة للتطبيق في هذه الحالة، وخاصة الفصل 

هذا الحل من شأنه تهاون الدائنين المضمونة ديونهم بكفالات في التصريح بهذه الديون لأنه سيبقى من 
 ع المنطق وطبيعة مساطر المعالجة".حقهم الرجوع على ال كفلاء، وهو ما لايستقيم م

وكذلك نفس التوجه ذهب اليه شكري السباعي حيث اعتبر أن الدين ينقضي بشكل نهائي عند 
عدم احترام الأجل المحدد للتصريح، وذلك تجاه المدين والشركاء في الالتزام وال كفلاء إن لم يقع رفع 

المتعلقتين بالأجل من  110و  187ين حالة السقوط عنهم من طرف القاضي المنتدب، لأن المادت
 النظام العام.

ية بفاس أنه "  كان لما وحيث  وتأكيدا على نفس التوجه جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجار
ية المحكمة رئيس السيد عن الصادر الأمر ضربه الذي التحفظي الحجز  9111-1-88 بتاريخ بفاس التجار
 مبلغ أداء لضمان السلامة للوقود المغربية الشركة في عليه المستأنف يمل كها التي الأسهم على

 الشركة تجاه المستأنفة دين سقط لما القانوني سنده فقد قد المستأنفة، لفائدة درهم 7.000.000
 ال كفيل التزام أن مادام حاليا عليه المستأنف ال كفيل تجاه دينها معه وسقط السلامة للوقود المغربية

 الأمر إليه ماذهب فإن وبالتالي مؤسسا يكون رفعه طلب فإن  الأصلي المدين بالتزام حتما يرتبط
 بتأييده". التصريح ذكر ما إلى استنادا ويتعين الصواب عين هو فيه المطعون

وجاء كذلك في قرار لمحكمة النقض أنه: " ... والقرار المطعون فيه نزع عن ال كفالة خاصية 
ين الأصلي، واعتبر التزام الطالب مستقلا عن التزام المدينة أساسية من خاصياتها وهي التبعية للد

الأصلية المكفولة وهو بذلك لم يجعل لقضائه أساسا من القانون، وخالف المقتضيات القانونية المنظمة 
من ق.ل.ع التي تؤكد على أنه الالتزام تبعي يدور مع الالتزام  9930لعقد ال كفالة ولاسيما الفصل 

 ما، مما يوجب نقضه".الاصلي وجودا وعد
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 الفقرة الثانية: الاتجاه المعارض لتطبيق القواعد العامة على التزام ال كفيل
أخد المجلس الأعلى )محكمة النقض حاليا( بهذا الاتجاه في بداية الألفية الجديدة فاعتبر أنه 

 قراراته أنه: " إذا لامجال لتطبيق القاعدة العامة الواردة في ق.ل.ع على التزام ال كفيل، فجاء في احدى
ية، مسطرة من يستفيد الأصلي المدين كان  المذكورة، المسطرة من الاستفادة يمكنه لا كفيله فإن التسو

 التبعي"". الالتزام انقضاء إلى يؤدي الأصلي الالتزام انقضاء أن" بقاعدة للتمسك معه مجال لا مما
على وضعية ال كفيل باعتبار أن  وعموما حسب رأينا فإنه لا شك أن تطبيق القواعد العامة

المشرع سكت عن الأمر، في مايتعلق بسقوط حق الدائن في العودة على ال كفيل إذا لم يصرح بديونه 
في الأجل القانوني، يساعد في خلق نوع من المساواة بين الدائنين في استفاء ديونهم، وفي كذلك عدم 

لتصريح بديونهم باعتبار حقهم في الرجوع على ترك المجال لاصحاب الديون المكفولة ليتقاعسو عن ا
 ال كفيل، وتظهر خطورة هذا الأمر أكثر في ما إذا كان ال كفيل صاحب أكبر حصة في الشركة.

إلا أنه يجب كذلك أن لاننسى الدور الذي يلعبه التشجيع على الائتمان في النهوض بالاقتصاد 
في مجال الاستثمار، فلو طبقت القواعد العامة  الوطني عبر زرع الثقة في اصحاب رؤوس الأموال لضخها

في مثل هذه الحالات، لأصبحت ال كفالة دون جدوى، وسينتج عن ذلك لامحالة نفور أصحاب 
رؤوس الأموال عن اللجوء اليها، مادامت ستفقد قيمتها مع طبيعة وخصوصيات مساطر صعوبات 

المقاولة.
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 مدونة التجارة على وضعية ال كفيلمن  118المبحث الثاني: آثار مقتضيات المادة 
 

لم يعالج المشرع المغربي وضعية ال كفيل في مدونة التجارة بشكل دقيق ومفصل، ل كن ما 
يلاحظ أن المشرع قد استثناه   أي ال كفيل   من مجموعة من الامتيازات التي خولها  للمقاولة التي تعاني 

ية القضائية بشأنها، وتجدر الاشارة الى أن  من صعوبات وصدر بشأنها حكم يقضي بفتح مسطرة التسو
هناك بعض المسائل التي لم ينظمها المشرع بنص صريح مما خلقت والحال هذه اخلالا من الناحية 

يظهر ذلك من خلال الاحكام القضائية المتباينة بين المحاكم.  العملية و
ل النصوص القانونية وعموما، فإنه سنحاول أن نعالج في هذا المبحث اعتمادا بشكل كبير تحلي

 ما يلي:كوكذا الاعتماد على بعض القرارات القضائية،  
ية القضائية على وضعية ال كفيل  من م.ت 118في إطار المادة  المطلب الاول: آثار فتح مسطرة التسو

ية المطلب الثاني: وضعية ال كفيل في إطار حصر مخطط الاستمرار
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ية ال  من م.ت 118قضائية على وضعية ال كفيل في إطار المادة المطلب الاول: آثار فتح مسطرة التسو
إذا كنا قد تناولنا في المبحث الأول وضعية ال كفيل في إطار الآثار المترتبة عن الحكم القاضي 

من مدونة التجارة، ليضع بذلك بعض  118بفتح المسطرة، فإن المشرع المغربي جاء بمقتضيات المادة 
ية القضائية، هذه الأحكام التي خرجت عن  الأحكام المحددة لوضعية ال كفيل عند حصر مسطرة التسو

القاعدة العامة التي تقتضي أن يكون الالتزام التبعي مرتبطا بالالتزام الأصلي وجودا وعدما، وأن أي 
 تغيير على الالتزام الاصلي يستتبعه تغيير الالتزام التبعي.

يراد بعض وعموما فإننا في هذا المطلب سنتناول هذه الأحكام  في إطار المادة المذكورة، مع إ
 .-118أي المادة –الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة بتطبيقها 

يان الفوائد  الفقرة الأولى: مدى استفادة ال كفيل من قاعدة وقف سر
ية كانت أو  ، وقف تصفيةإن من الآثار المترتبة عن الحكم القاضي بفتح مسطرة المعالجة، تسو

يان الفوا يادة، وذلك طبقا لنص المادة سر  131ئد القانونية والاتفاقية وكذا كل فوائد التأخير وكل ز
 من المدونة.

هذه المادة التي جاءت عامة بدون استثناء حيث تطبق على جميع أنواع الديون العادية 
ية، ويتميز هذا الوقف بطابعه المؤقت حيث تستأ ية والمضمونة برهون رهنية أو حياز نف هذه والامتياز

ية. يانها ابتداء من تاريخ الحكم المحدد للاستمرار  الفوائد سر
وتجدر الاشارة الى أن الوقف لا يسري الا على الديون السابقة لصدور الحكم بفتح مسطرة 

 المعالجة دون الديون اللاحقة بصدوره.
بفتح مسطرة  والملاحظ أن قاعدة وقف الفوائد لا تسري الا على المقاولة التي صدر بشأنها حكم

 المعالجة، ويهدف المشرع من ذلك الى  معالجة صعوباتها وحصر خصومها.
 واستتباعا لما ذكر،  نتساءل عن مدى استفادة ال كفيل من القاعدة المذكورة؟

يمكن  من المدونة عن هذه المسألة بشكل صريح حيث نصت على أنه:" لا 118وقد أجابت المادة 
 لا، أن يتمسكوا:كانوا أم  متضامنين لل كفلاء،

ية؛ بمقتضيات مخطط -  الاستمرار
يان الفوائد -  .131عليه في المادة  المنصوص بوقف سر

 الأجل." بسقوط على ال كفلاء يحتج
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من المادة أعلاه يستفاد أن المقاولة المدينة هي وحدها التي تستفيد من قاعدة وقف الفوائد، أما كفلائها 
تفيدون منها، بل تستمر هذه الاخيرة بسيرانها في مواجهتهم  بالرغم سواء كانوا متضامنين أم لا، فلا يس

 من صدور حكم فتح المسطرة.
ولعل أن توجه المشرع المغربي في هذه المادة غير عادل لأن فيه مساس بحقوق ال كفلاء ونتساءل عن 

المتابعات الفردية المعيار الذي من خلاله تم وضع هذه القاعدة، فالمقاولة المدينة تستفيد طبعا من وقف 
وكذا من وقف الفوائد، فكيف إذن نستثني ال كفيل وهو ضامن تبعي للمقاولة، والذي تضر حقوقه 

 بفعل تطبيق القاعدة أعلاه. 
ويبقى أن نشير الى أن المشرع تدخل في إطار المشروع التعديلي للكتاب الخامس من مدونة التجارة فأقر 

يان الفوائد.أخيرا باستفادة ال كفيل من قاعدة وق  ف سر

 الفقرة الثانية: الاحتجاج على ال كفيل بسقوط الأجل
ية القضائية. بعد نشاط المقاولة على أنه:" يتابع 379تنص المادة   إصدار حكم التسو

 سقوط الأجل". الحكم يترتب عن إصدار لا
ية المقاولة في نشاطها من الآثار المهمة المتعلقة بالحكم الصادر بفتح مسطرة  يعد مبدأ استمرار

ية القضائية وذلك بصريح المادة أعلاه، ولم يكتف المشرع المغربي بتقرير مبدأ المتابعة أو استمرار  التسو
النشاط الاقتصادي للمقاولة، بل تجاوز ذلك الى الاقرار بمبدأ آخر ألا وهو مبدأ عدم سقوط أجل 

ية المقاولة لما في ذلك من أهمية لديون، والهدف من ذلك كله بطبيعة الحال هو الحفاظ على استمرا ر
 اجتماعية واقتصادية.

على خلاف ما إذا كان الحكم الصادر يقضي بالتصفية القضائية ففي هذه الحالة تسقط آجال  
بفتح  القاضي عن الحكم من مدونة التجارة التي جاء فيها على أنه:" يترتب 187الديون طبقا للمادة 

 يون المؤجلة.التصفية القضائية حلول آجال الد
وتعني قاعدة عدم سقوط الآجال، أن الحكم بفتح مسطرة المعالجة القضائية لايؤدي الى حلول 
آجال الديون غير الحالة،ل كن ما يلاحظ، هو أن المشرع أورد استثناء من قاعدة عدم سقوط آجال 

لآجال، الامر أعلاه، حيث أنه يحتج على ال كفلاء بسقوط ا 118الديون، ويتبين الامر في المادة 
 الذي جعل المشرع المغربي يتصادم مع القواعد العامة المنصوص عليها في ق ل ع. 

ويتبين لنا أن ال كفيل لا يمكنه أن يتمسك بالدفوع الشخصية أو المتعلقة بالدين التي هي مخولة 
نة فقط للمدين دون ال كفيل، فقد أقرت محكمة النقض قاعدة مفادها:"إن ال كفالة وإن كانت ضما

للدائن ضد المخاطر التي تهدد دينه قبل المدين متى تعذر على هذا الاخير تنفيذ التزاماته تجاه دائنيه 
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من ق ل ع الحق في أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل دفوع المدين  9910وتخول ال كفيل طبقا للمادة 
لا محل للدفع بها في حالة  الاصلي سواء اكانت شخصية له أو متعلقة بالدين المضمون، فإن هذه القاعدة

ية القضائية في حق المدين لأن خضوعه لمسطرة المعالجة من الصعوبات يجعله في  فتح مسطرة التسو
وضعية خاصة واستثنائية ولصيقة بشخصه كمقاولة فردية أو جماعية بهدف تدليل ما يعترض مساره من 

 اختلال وارجاعه الى وضعيته العادية ضمن النسيج الاقتصادي"
ويمكن لنا القول بأن قاعدة عدم سقوط آجال الديون هي من الدفوعات التي قد تتمسك بها  

أعلاه، وكذا وفقا للقرار  118المقاولة بمقتضى القانون، أما بالنسبة لل كفيل فلا يمكن ذلك بنص المادة 
 المذكور.

 

ية  المطلب الثاني: وضعية ال كفيل في إطار حصر مخطط الاستمرار
ية، وذلك سنتطرق في ه ذا المطلب الى الوضعية القانونية لل كفيل في إطار مخطط الاستمرار

 من مدونة التجارة، علاوة على ذكر بعض القرارات القضائية.  118اعتمادا على المادة 

ية  الفقرة الأولى: مدى استفادة ال كفيل من مقتضيات مخطط الاستمرار
ية المقاولة إذا  ية وضعيتها يمكن للمحكمة أن تقرر باستمرار كانت هناك إمكانيات جدية لتسو

من المدونة، وتبعا لذلك فإن المدين يستفيد من إمتيازات عدة كما هو  318وتسديد خصومها وفقا للمادة 
الشأن بالنسبة لوقف المتابعات الفردية وكذا على مستوى المنع من أداء الديون، وعلى مستوى منح 

استفادة  ىمن هنا نتسائل عن مدعن حصر هذا المخطط،  وكل الآثار التي قد تنتجالتخفيضات، 
 ال كفيل من هذه الامتيازات؟

المشار اليها أعلاه، والتي   118وللاجابة عن السؤال أعلاه، يتحتم منا الامر الرجوع الى المادة 
يين، متضامنين او عاديين، أن يستفيدوا من  جاء فيها على أنه لا يمكن لل كفلاء طبيعيين كانوا أم معنو

ية، وللتعمق أكثر في هذه المسألة لا بد من الرجوع الى الاجتهاد القضائي،  مقتضيات مخطط الاستمرار
 وهذا ما ستتم معالجته في ما سيأتي.

ية  الفقرة الثانية: العمل القضائي حول استفادة ال كفيل من مقتضيات مخطط الاستمرار
براز مجموعة من الاحكام والقرارات القضائية التي تعالج  سنحاول من خلال هذه الفقرة إ

ية.طوضعية ال كفيل خلال مس  رة الاستمرار
 جاء في أحد قرارات محكمة النقض أنه:
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"ل كن حيث إنه وعلاوة على أن الطاعن لم يسبق له أن تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الدين 
ار المطعون فيه انصبت قد انقضى بسبب عدم تصريح الدائن بديونه أمام السنديك فإن مآخذه على القر

يقاف البت في مواجهة شركة جن لايت، دون أن يشمله هو كذلك في حين أنه  حول ما قضى به من إ
يعتبر كفيلا للمدينة الاصلية وصفته هذه تحول دون استفادته من الاجراء السابق استنادا لمقتضيات 

ن كانوا أم لا أن يتمسكوا من م ت، والتي تنص على أنه لا يمكن لل كفلاء متضامني 118المادة 
ية مصدرة القرار  ية، وهو ما اعتمدته وعن صواب محكمة الاستئناف التجار بمقتضيات مخطط الاستمرار

ية عملا بمقتضيات المادة   ".118المطعون فيه بقولها إن ال كفيل لا يستفيد من مخطط التسو
ى فإن مسطرة تحقيق "كما أنه من جهة أخر: كما جاء في قرار آخر صادر عن نفس المحكمة

الديون باعتبارها ناتجة عن فتح مسطرة صعوبات المقاولة في وجه المدين المتوقف عن الدفع تنصب على 
الديون التي على المقاولة المفتوحة في حقها المسطرة وهي التي تستفيد من التخفيضات أو التأجيلات 

  فإن للدائنين مقاضاتهم طبق للاجراءات العادية، الناتجة عنها، أما كفلاؤها المتضامنون   كما في النازلة 
يقاف البت فيها الى حين انتهاء مسطرة  وليس في القانون ما يلزم المحكمة التي تبت في تلك الدعاوى بإ

 ."تحقيق ديون المدينة الاصلية
 يستفاد من القرارين المذكورين على أن ال كفلاء متضامنين كانوا أم لا، فإنهم لا يستفيدون من

الاجراءات التي تستفيد منها المقاولة المدينة الاصلية، حيث لا يستفيد ال كفلاء من التخفيضات للديون 
المترتبة عن استشارة الدائنين وكذا بالنسبة للآجالات، وهذا فيه ضرر كبير في حق ال كفلاء، بل يتنافي 

ة أن التزام ال كفيل ما هو الا كلية مع القواعد العامة المنصوص عليها في ق ل ع، التي تؤكد على مسأل
التزام تبعي فقط يقترن مع الالتزام الاصلي وجودا و عدما، ويتنافى هذا التوجه كذلك مع مسألة إنقاذ 
ية  المقاولة التي لن يتم الا بوضع ترسانة قانونية ضامنة لحقوق ال كفلاء لان في ذلك ضمان في استمرار

 المقاولة وانقاذها.
ى أن المشروع التعديلي استجاب لضرورة تعديل الكتاب الخامس منه  ولا بد من الاشارة ال

، من خلال اقراره على استفادة ال كفلاء من مقتضيات مخطط الانقاذ، هذه  118وذلك في مادته 
ية"، مما يفيد على أن المشرع ساوى بين المدين الاصلي   المقاولة  العبارة التي حلت محل عبارة "الاستمرار

ل، من حيث الامتيازات التي يستفيد منها المدين والمتعلقة أساسا بمخطط الانقاذ او   وبين ال كفي
ية، والملاحظ كذلك أن المشرع المغربي حدد طبيعة ال كفلاء الذين سيستفيدون من القاع ة دالاستمرار

يين.  المذكورة، في الاشخاص الطبيعيين دون المعنو
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 خاتمة 
دة للمدين من خلال مجموعة من القواعد والمبادئ التي لقد خول المشرع المغربي امتيازات ع

استهدف من خلالها المشرع المغربي انقاذ المقاولة من خطر السقوط في دائرة الافلاس، لما في ذلك من 
أهمية اقتصادية واجتماعية فالهدف من مساطر المعالجة بصفة عامة لا يتعلق بالمقاولة وحدها بل يتجاوز 

 راء وحماية المقاولات الاخرى والدائنين بصفة عامة.ذلك الى حماية الاج
أما وضعية ال كفيل فكل ما يمكنه القول أن مقتضياتها بقيت ناقصة أدت الى تباين الاحكام 
والقرارات القضائية، وذلك بخصوص النوازل التي لم يتم معالجتها في مدونة التجارة، على أن هناك مادة 

ادة من بعض الامتيازات المخولة للمقاولة وأخص بالذكر هنا، عدم فريدة اسنتثنت الوكيل من الاستف
ية، علاوة على عدم تمسكه بقاعدة عدم  تمسكه بقاعدة وقف الفوائد وكذا بمقتضيات الحكم بالاستمرار

 سقوط الآجال.
كلها مقتضيات كانت قاسية في حق ال كفيل، زد على ذلك أنها تتنافى مع مبدأ الإئتمان وما 

، معناه 118شجيع ومرونة، الامر الذي أدى الى النص بعكس ما هو موجود في المادة يقتضيه من ت
أنه أصبح ال كفيل شأنه شأن المقاولة، يستفيد من الامتيازات التي تستفيد منها، وذلك في ظل المشروع 

 التعديلي المشار اليه سابقا.

 ناشرون، –المركز القانوني للكفيل العيني(، مكتبة الرشد السيد عيد نايل: أحكام الضمان العيني والشخصي )و

 .2031رياض، الطبعة الثانية، ال

 وزيع، الرباط، دجنبر عالل فالي: مساطر معالجة صعوبات المقاولة، طبع دار السالم للطباعة والنشر والت

2032. 

 لة ومساطر معالجتها، أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاو

دراسة عميقة في قانون التجارة المغربي الجديد والقانون المقارن، الجزء الثالث، مطبعة المعارف الجديدة 

 .213، ص .200الرباط، الطبعة الثانية، 
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قانون  أهم مستجدات مشروع

التجارة المتعلق بمساطر صعوبات  مدونة من الخامس الكتاب وتتميم بتغيير يقضي
 مقاولةال

 محمد برغاز
 طالب باحث 

 
وعيا منه بالدور الذي تشغله مساطر صعوبات المقاولة و تأثيرها سلبا و إجاباً على روح الاستثمار      

،سارع المشرع المغربي إلى تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة ، حيث أنه يندرج هذا التعديل 
غرب وفق نهج يقوي الأعمال و يشجع الاستثمار وحافزا في إطار مسلسل الإصلاحات التي يتبناها الم

قادر على الرفع من جاذبية بلدنا له ، وتفعيلا لمضامين التوجيهات المل كية السامية الهادفة إلى تحديث 
المنظومة القانونية و لاسيما ما يتعلق بمجال الأعمال و الاستثمار ،وتوفير مناصب الشغل إضافة إلى 

 تبطة بالمقاولة؛تبسيط المساطر المر
يل مقتضيات توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، و التي حظيت بالمصادقة  وفي إطار تنز

 المل كية السامية؛
وبناءا على ما أفرزته الممارسة العملية لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة و المتعلق بمساطر 

من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم صعوبات المقاولة من اختلالات، حيث اتضح 
ية تنتهي إلى التصفية القضائية؛ ية للممل كة أن ما عدده تسعة أعشار مساطر التسو  التجار

سواء للمستثمرين من جهة و للمتقاضين من   و اعتبارا لخاصية منح أهم الضمانات القانونية و القضائية
ية و مرنة في ذات الوقت، ومن خلال ما جهة أخرى تتجلى و بدون شك في منح ترسا نة قانونية قو

سبق وعلى نهج تحصين المقاولة و تشجيع الاستثمار و منح ضمانات قانونية و قضائية للمتعاملين معها و 
الرغبة في تطوير مساطر صعوبات المقاولة من اجل إيجاد حلول منطقية عملية لما قد يستجد من 

يعية تسعى إلى التعديل منازعات في ظل سيادة القانون  فق  و استقلال القضاء، فهذه المبادرة التشر
 مستجدات سنتناولها وفق الشكل التالي:

   
 هيكلة مساطر الوقاية الخارجية على الشكل التالي :      - 9
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كما هو معهود فمساطر الوقاية الخارجية ترمي إلى فتح حوار و نقاش سري بين رئيس المقاولة و    
 وقد مس التعديل النقط التالية: حكمة بمساعدة وكيل خاص رئيس الم

 
 
 تفعل أمام كل : 318حيث أصبحت مسطرة الوقاية الخارجية حسب المادة  -أ
ية     ية أو حرفية تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرار ية أو مقاولة فردية تجار "...شركة تجار

في  "حرفية" صحيح الوضعية." وقد تم حذف كلمةاستغلالها، قصد النظر في الإجراءات ال كفيلة بت
 المشروع التعديلي.

 
ية الودية والمادة  330شهدت المادة  -ب  المتعلقة بالمصالح : 331تعديلا وذلك بتوضيح حالة التسو

ية أو حرفية،من دون أن تكون في  حيت   ية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجار "يكون إجراء التسو
الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجات لا يمكن وضعية التوقف عن 

يل يناسب إمكانات المقاولة، يتقدم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة، يعرض  تغطيتها بواسطة تمو
يلية وكذا وسائل مواجهتها." ومع  الحرص فيه وضعيتها المالية والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمو

ية الودية" على وضع صياغة قانونية صحيحة حيث تم استبدال "المصالحة"، كما تم حذف كلمة  بكلمة "التسو
ية القضائية.  "حرفية" حتى لا تختلط بمسطرة التسو

ً كذلك بحيث أصبح يعين لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة  وقد شهدت مدة تعيين المصالح تعديلا
 .331مديد لمدة شهر فقط حسب مدونة التجارة الحالية من خلال المادة بعدما كان الت مماثلة

 
 تحديد مهمة الوكيل الخاص و توسيع نطاق تدخله : -ج
وقد حدد المشرع في المشروع التعديلي مهمة الوكيل الخاص بشكل دقيق و المتجسدة في تخفيف     

يقاف إضراب مستمر( أو بين الشركاء، أو تلك الخاصة  الاعتراضات المحتملة اجتماعية كانت)كإ
ية استغلال المقاولة ، كما منح  بالمتعاملين مع المقاولة بل وكل الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرار
المشرع لرئيس المحكمة صلاحيات تمديد اجل مهمة الوكيل الخاص و استبداله أيضا بعد موافقة رئيس 

ية مسطرة المقاولة، موسعا بذلك من صلاحيات رئيس الم حكمة في إطار مساطر الوقاية، مؤكدا على سر
،الوكيل   الوقاية الخارجية و إن كانت تتسم بتدخل أشخاص خارجيين عن المقاولة )رئيس المحكمة

 الخاص(.
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التنصيص على إلزامية إشعار الدائنين الذين منح رئيس المحكمة بخصوص ديونهم أجلا دون أن  -د
ية الود  ية :يشملهم إجراء التسو

التي ألزمت من خلال الفقرة الأخير على وجوب إخبار الدائنين غير  331بموجب تعديل المادة     
 المشمولين بالاتفاق و المعنيين بالاتفاق بالآجال الجديدة

يودع لدى كتابة الضبط.  "عند برام اتفاق مع جميع الدائنين، يصادق عليه رئيس المحكمة و  إ
برام اتفاق مع الد ائنين الرئيسيين، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه أيضا وأن يمنح للمدين إذا تم إ

 آجال الأداء الواردة في النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون التي لم يشملها الاتفاق.
  وفي هذه الحالة، وجب إخبار الدائنين غير المشمولين بالاتفاق والمعنيين بالآجال الجديدة."

 
 ة جديدة وهي مسطرة الإنقاذ :إحداث مسطر

حسب المشروع التعديلي فمسطرة الإنقاذ يمكن فتحها بطلب من كل تاجر لا يكون في حالة التوقف    
تهدف مسطرة  عن الدفع و التي من شأنها أن تؤدي به في اجل قريب الى التوقف عن الدفع، و

ية نشاط المقاولة،  الإنقاذ إلى تجاوز الصعوبات لضمان استمرار
و يودع رئيس المقاولة طلبه لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها 

ية نشاط المقاولة.  أن تخل باستمرار
 يجب إرفاق الطلب على الخصوص بما يلي :

 القوائم التركيبية لآخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات إن وجد؛ -   
 ديثة من السجل التجاري؛نسخة ح -   
 قائمة بالمدينين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوق المقاولة وديونها والضمانات الممنوحة لها ؛ -   
 قائمة بالدائنين مع الإشارة إلى محل إقامتهم ومبلغ حقوقهم وديونهم والضمانات الممنوحة لهم . -   

 را عليها من طرف رئيس المقاولة.يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤش
تبين بشكل   إضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يمكن لرئيس المقاولة الإدلاء بكل وثيقة معززة لطلبه،

 واضح نوع الصعوبات التي تعتري نشاط المقاولة.
بين في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو الإدلاء بها بشكل غير كامل، يجب على المدين أن ي

 الأسباب التي حالت دون ذلك.
يتم إفتتاحها بعد تلقي رئيس المحكمة طلب فتح مسطرة الانقاذ مرفق بالمشروع يقوم بالاجراءات  و

 إستدعاء رئيس المقاولة للمثول أمامه في غرفة المشورة للإستماع لأقواله : التالية
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لاجتماعية للمقاولة ولا يمكن مواجهته بأي يقوم بجمع المعلومات الخاصة بالحالة المالية و الاقتصادية و ا
 مقتضى يتعلق بالسر المهني

 يمكن له الاستعانة بخبير لإعداد تقرير حول وضعية المقاولة.
في تاريخ النطق بالحكم القاضي   إذا تبين، بعد فتح المسطرة ، أن المدين كان في حالة توقف عن الدفع

 .  180  المادة  لتوقف وتحدد تاريخه وفق مقتضياتبفتح مسطرة الإنقاذ، تعاين المحكمة حالة ا
ية قضائية او تصفية قضائية ، حسب الحالات. يل مسطرة الإنقاذ إلى تسو  تقضي المحكمة بتحو

ويمكن للمحكمة تمديد المدة المتبقية من فترة الملاحظة كلما اقتضت الضرورة ذلك مع مراعاة مقتضيات 
 .371الفقرة الثانية من المادة 

 
 )مسطرة الإنقاذ( :خصائص هذه المسطرةمن 

 
 التأكيد على أن هذه المسطرة إرادية: -أ
بحيث يتم فتحها قبل مرحلة التوقف عن الدفع و يقوم المدين الذي يرغب في الاستفادة منها شخصيا    

 بتقديم مشروع مخطط الإنقاذ و اتحاد المبادرات التي يراها كفيلة بإنقاد مقاولته.
 

يان الفوائد:تمتيع ال ك -ب   فلاء بمقتضيات مخطط الإنقاذ وبوقف سر
ية القضائية، كلما كان هؤلاء ال كفلاء اشخاصا طبييعين ومرد هذا     خلافا لما هو مقرر في مجال التسو

 الى كون هؤلاء ال كفلاء غالبا ما يكونون هم مسيرو المقاولة انفسهم.
 
ية قضائية -ج يل مسطرة الإنقاذ إلى تسو  : حالة تحو
فانه لايتم التصريح بالديون إلا في حدود المبالغ المتفق عليها في مسطرة الإنقاذ، عكس الحالة التي يتم    

ية القضائية إلى تصفية قضائية والتي يشمل التصريح بمجموع الدين وذلك  يل الإنقاذ أو التسو فيها تحو
 تخفيفا من الأعباء المالية للمقاولة.

 
 
 
ية القضائية و التصفية القضائية:مستجدات مساطر الت     -8  سو
 إعادة صياغة بعض النصوص لما يرفع اللبس أثناء تطبيقها؛           
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يق توضيح المقصود بالديون الناشئة بعد فتح المسطرة بكونها تلك المرتبطة بنشاط           وذلك عن طر
ه يتم سداد الديون الناشئة بصفة من المشروع التعديلي على ان 373المقاولة التجاري، بحيث نصت المادة 

قانونية بعد صدور حكم فتح مسطرة الإنقاذ ،و المتعلقة بحاجات سير المسطرة وتلك المتعلقة بالنشاط 
التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة إعداد الحل، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة 

 أم لا بامتيازات او بضمانات.
عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير تؤدى هذه الديون 

يف المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة  الشر
 من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى. 113

 الحديث لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع : الأخد بالمعيار          -  
والتي تعتمد على المقارنة بين أصول و خصوم المقاولة بحيث تثبت حالة التوقف عن الدفع في             

حالة عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها القابلة للتصرف 
عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليها في المادة  بما في ذلك الديون الناتجة

331. 
 
 من طرف رئيس المقاولة: تمديد أجل المطالبة بفتح مساطر المعالجة          - 
ً الموالية للتوقف عن الدفع بعدما كانت  10وذلك داخل أجل             ً من طرف  93يوما يوما

 من المشروع التعديلي. 319جاءت به المادة رئيس المقاولة وهذا ما 
 
يف لإشهار و تسيير المسطرة :          -   تحديد مبلغ لتغطية مصار
يف  318وحسب المادة              من المشروع التعديلي فإن رئيس المحكمة يحدد مبلغا لتغطية مصار

ط، يودع طلب فتح المسطرة، الإشهار وتسيير المسطرة قبل ايداع طلب فتح المسطرة لدى كتابة الضب
 ً  سواء كان رئيس المقاولة أو احد دائنيها، المبلغ فورا

 لم يذكر المشرع النيابة العامة كطرف يمكنه فتح مسطرة المعالجة، 311وحسب المادة          
تعيين نائب للقاضي المنتدب تستند إليه مهام القاضي المنتدب إدا عاق هذا الأخير مانع قانوني حسب  

 من المشروع التعديلي. 318المادة 
 
 : 318حذف مزاولة مهام السنديك من قبل كتابة الضبط أو الغير حسب المادة      -
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من مدونة التجارة الحالية، تزاول مهام السنديك من طرف كتاب الضبط بالمحكمة  318طبقا للمادة 
ية ويمكن عند  التجار

حذفت مزاولة مهام السنديك من قبل  المشروع التعديليالاقتضاء أن تسند إلى الغير، ل كن ومن خلال 
 كتابة الضبط أو الغير

وقد أبان الواقع العملي أن مهمة السنديك تسند لمراقبي الحسابات أو الخبراء المحاسبين وقدماء            
 مسيري المقاولات بدلا من كتاب الضبط.

 
 ير الخارج عن الخصوم :بخصوص التعرض و تعرض الغ 781تم تصحيح المادة      -

بحيث تم الإبقاء فقط على تعرض الغير الخارج عن الخصومة، وذلك على نهج القواعد              
 العامة المقررة في قانون المسطرة

المدنية حيث لا يقبل التعرض غلا إذا كان الحكم غيابيا، ونفس الحكم على الأحكام و المقررات 
 الصادرة في مادة

اولة، وفي المشروع التعديلي فترض الغير الخارج عن الخصومة يكون بمقال مسجل لدى صعوبات المق
 .كتابة ضبط المحكمة

 
المتعلقة بتسديد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح  373وقد تم تعديل المادة      -

 : مسطرة الإنقاذ
بالنشاط التجاري للمقاولة وذلك خلال فترة  المتعلقة بحاجات سير المسطرة وتلك المتعلقة            

 إعداد الحل، بالأسبقية على كل
  .ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات

 
تؤدى هذه الديون عند تزاحمها وفقا للقواعد المقررة في القسم الثاني عشر من الكتاب الثاني من الظهير 

يف المعتبر بمثابة قانون الال تزامات والعقود والقانون بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية والمادة الشر
 من هذا القانون وباقي المقتضيات الخاصة الأخرى 113

 
 : التفالس

حيث يدان بالتفالس في حال افتتاح إجراء المعالجة 789وبموجب التعديل الذي شمل المادة            
 ذين تبين أنهم ارتكبوا أحد الأفعال التالية :ال 708الأشخاص المشار إليهم في المادة 
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قاموا إما بعمليات شراء قصد البيع بثمن أقل من السعر الجاري أو لجئوا إلى وسائل مجحفة قصد   .9   
 الحصول على أموال بغية تجنب أو تأخير فتح مسطرة المعالجة ؛

 اختلسوا أو أخفوا كلا أو جزءا من أصول المدين ؛  .8  
يادة في خصوم المدين ؛قام  .1    وا تدليسا بالز
قاموا بمسك حسابات وهمية أو أخفوا وثائق حسابية للمقاولة أو الشركة أو امتنعوا عن مسك أية   .1  

 حسابات رغم أن القانون يفرض ذلك.
 
 
 

  المراجع :
 

 . 93.13مدونة التجارة 
 ارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة.التج مدونة من الخامس الكتاب وتتميم بتغيير قانون يقضي مشروع

 كتاب الأستاذة خديجة مضي مساطر الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة الطبعة الأخيرة
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ية القضائية.  خصوصية آجال الطعن في مساطر التسو

 
 

      بهتي سعد
 دكتور في القانون الخاص
يعة بالسمار   ةأستاذ التعليم العالي مساعد بكلية الشر

 مقدمة
 

إن المشرع لا يكفي أن يقرر حقا معينا، ما لم يحدد الإجراءات التي بواسطتها يصل المتقاضي لهذا الحق، 
ومن أهم هذه الإجراءات الطعن في الأحكام، هذا من جهة من جهة أخرى إذا كان قانون المسطرة 

يعة العامة للقوانين الإجرائية على مستوى التشر  يع المغربي، والتي من خلالها تناول المدنية، بمثابة الشر
طرق الطعن في الأحكام بصفة عامة التي تتمثل، في طرق الطعن العادية وطرق الطعن الغير العادية 

(، فإن المشرع وما دمنا في إطار مساطر صعوبات المقاولة، قد منح الاختصاص المتعلق بهذه 313)

                                                 

- تعرف طرق الطعن العادية كذلك ألنها حسب جانب من الفقه ال تتطلب إجراءات استثنائية، بحيث يمكن الطعن في األحكام  313

ملك صالحيات بهذه الطرق سواء ألسباب متعلقة بالواقع أم متعلقة بالقانون، ثم إن القاضي المكلف بالنظر في هذه الطعون ال ي

 استثنائية، عكس طرق الطعن األخرى.

ن وطرق الطعن العادية هي التعرض واالستئناف، أما طرق الطعن الغير العادية، هي إعادة النظر وتعرض الغير الخارج ع 

ب على األحكام نصالخصومة والطعن بالنقض، ويطلق على هذه األخيرة طرق الطعن الغير العادية ألنها تتطلب إجراءات استثنائية وت

 التي أصبحت مكتسبة لقوة الشيء المقضي به، 

" الشرح العملي لقانون المسطرة المدنية "، المطبعة والوراقة الوطنية، لالستزادة حول هذه النقاط يراجع: عبد الكريم الطالب،  -
 وما بعدها.  030، ص :0222مراكش، طبعة أبريل 

ية وطرق طرق الطعن في التشريع المغربي هي طرق طعن عادية وطرق طعن غير عادتجدر اإلشارة إلى أن هناك من يذهب إلى أن 

لكن وحسب  ئناف المثارمقابل واالستطعن استثنائية، وذهب إلى القول إلى أن هذه األخيرة تتمثل في االستئناف العارض واالستئناف ال

ومن  ،اديةوهما العادية والغير الع ،نوعين من طرق الطعن وجهة نظرنا المتواضعة ال نتفق مع هذا الرأي ألنه من جهة ال يوجد إال
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ية ) فة عامة بأنها : " الوسائل التي حددها (  وتعرف طرق الطعن بص314المساطر للمحاكم التجار
القانون حصرا لتمكين الخصوم من التظلم من الأحكام الصادرة عليهم قصد إعادة النظر فيما قضت به، 

 (.315أو بقصد إلغائها بسبب بطلانها أو بطلان الإجراءات التي بنيت عليها مع إلغائها " )
ية لا تطبق  قانون المسطرة المدنية إلا في حالة عدم وجود نص في هذا وتجدر الإشارة أن المحاكم التجار

ية،  ً لأن هذا الأخير يتماشى مع خصوصيات المعاملات التجار ية، نظرا القانون المحدث للمحاكم التجار
 وما تعرفه من سرعة، والتي تعتبر من بين أهم الركائز التي يقوم عليها المجال التجاري.

ً فإن المشرع المغربي في مساطر ل كن بالرغم من أن قانون إحداث المح ً خاصا ية يعتبر نصا اكم التجار
صعوبات المقاولة، جاء بنص خاص آخر وهو المدرج في القسم السادس من الكتاب الخامس من 

 (  والمعنون بطرق الطعن. 718إلى  788مدونة التجارة، ) المواد من 
ون المسطرة المدنية والقانون المحدث للمحاكم من خلال ما سبق وإذا ما قمنا بالمقارنة بين ما ورد في قان

ية، ومدونة التجارة. نتساءل إلى أي حد توفق المشرع المغربي في وضع آجال لطرق الطعن تخدم  التجار
 مصالح المقاولة ؟  

للإجابة عن هذا التساؤل المطروح سنقوم بتقسيم هذه الدراسة إلى فقرتين نتناول في الأولى تقليص 
ية القضائية، وفي الثانية آجال الطعن وتوحيده في هذه المسطرة.نطاق طرق الطع  ن في مساطر التسو

 
 
 
 

                                                                                                                                                         

ية، والمشرع المغربي جهة ثانية أن طرق الطعن التي سماها باالستثنائية هي فقط تتفرع عن االستئناف الذي يعد من طرق الطعن العاد

ستئناف.بدوره تناولها أثناء معالجة االستئناف  وبالتالي، فهي صنف وليست نوعا، وتعتبر ضمن اال  

نظرة  -جزء األول الطعون المدنية في التشريع المغربي، ال " أنظر هذا االتجاه القائل بوجود طرق طعن استثنائية: الطيب بن لمقدم،

.0:  ص ،0222المطبعة المغربية للطباعة والنشر، الرباط، الطبعة األولى  "، -عامة  

لمغربي في المادة الخامسة من قانون إحداث المحاكم التجارية رغم التساؤل المطروح حول سبب عدم إدراج المشرع ا -314 

 القضايا المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة، على اعتبار أن هذه المادة تتعلق باالختصاص النوعي للمحاكم التجارية.

  - تعريف أورده، محمادي لمعكشاوي، "الوجيز في األحكام القضائية وطرق الطعن فيها – في ضوء قانون المسطرة المدنية - " 315

. 20، ص: 0200الدار البيضاء، الطبعة األولى  ،مطبعة النجاح الجديدة  
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ية القضائية.   الفقرة الأولى: تقليص طرق الطعن في مساطر التسو

الأحكام الصادرة في إطار مساطر  تطرق المشرع المغربي من خلال مدونة التجارة لطرق الطعن في
المطروح هو هل يمكن ممارسة جميع طرق الطعن العادية أو غير صعوبات المقاولة،  ل كن السؤال 

ية القضائية أم أن المشرع قد قلص منها ؟  للإجابة  العادية على الأحكام الصادرة خلال مرحلة التسو
عن هذا التساؤل سنعمل على تقسيم هذه الفقرة إلى نقطتين  نتناول في الأولى طرق الطعن العادية في 

ية ال  قضائية ) أولا ( وفي نقطة ثانية نتطرق لطرق الطعن الغير العادية ) ثانيا (.مسطرة التسو
 

 أولا: طرق الطعن العادية.
( إلى إمكانية ممارسة كل من التعرض 317) 710( و316) 781أشار المشرع من خلال المادتين 

ية القضائية، هذا يعني أنه يمكن م مارسة طرق والاستئناف ضد المقررات الصادرة بشأن مسطرة التسو
 الطعن العادية، في إطار هذه المسطرة.

يع المغربي يعتبر أن  ل كن على الرغم من أن التقسيم المتعارف عليه في مجال طرق الطعن في التشر
تعرض الغير الخارج عن الخصومة من طرق الطعن غير العادية فإن الأستاذ أحمد شكري السباعي ذهب 

لغير الخارج عن الخصومة من الطرق العادية للطعن يخول إلى القول " أنه يعد التعرض وتعرض ا
 (.318للمحكمة النظر في الوقائع     والقانون " )

                                                 

 - تنص المادة 302 من مدونة التجارة على ما يلي : " يتم التعرض و تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد المقررات الصادرة 316

رة أيام ابتداء من تاريخ بتصريح لدى كاتب ضبط المحكمة داخل أجل عشبشأن التسوية و التصفية القضائية و سقوط األهلية التجارية 

 النطق بالمقرر القضائي أو نشره في الجريدة الرسمية إذا كان من الالزم إجراء هذا النشر ".  

 - تنص المادة 332 من مدونة التجارة على ما يلي : " يتم استئناف المقررات المشار إليها في المادة السابقة بتصر يح لدى كتابة 317

ذا القانون يسري ضبط المحكمة داخل أجل عشرة أيام ابتداءا من تاريخ تبليغ المقرر القضائي، ما لم يوجد مقتضى مخالف لذلك في ه

 األجل في مواجهة السنديك من تاريخ النطق بالمقرر".

 

لمقاولة ومساطر معالجتها " الجزء أحمد شكري السباعي، " الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض ا -318  -

 اإلجراءات( و ) التسوية القضائية ( ة ) الشروط الموضوعية والشكلية،و الثاني في " مساطر المعالجة، حكم فتح مسطرة المعالج
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 التعرض: -9
لقد أجاز المشرع المغربي صراحة الطعن بالتعرض على الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في إطار 

ية القضائية من خلال المادة   من م.ت. 781مسطرة التسو
ذه المادة تثير العديد من التساؤلات أهمها أن المشرع يتحدث عن إمكانية ممارسة التعرض إلا أن ه

ية  ذات الاختصاص في  –بواسطة تصريح لدى كتابة الضبط والحال أن المسطرة أمام المحاكم التجار
( مما يوحي ببعض 319من ق.إ.م.ت ) 91كتابية كما تنص على ذلك المادة  –مساطر صعوبات المقاولة 

يع ا لتناقض في موقف المشرع هذا، إلا أننا نرى حسب رأينا أن التصريح هنا الغاية منه التسر
بالإجراءات مراعاة  لخصوصية هذه المساطر التي تطبعها السرعة، على اعتبار أن المسطرة الكتابية من 

يع لهذه الإجراءات.  شأنها أن تعطل السير السر
كان قد ألقى على عاتق رئيس المقاولة واجب تقديم طلب  بالإضافة إلى ذلك نلاحظ أن المشرع إذا

يوما تلي توقفه عن الدفع، تحت طائلة سقوط أهليته  93فتح مسطرة المعالجة تجاهه، وذلك داخل أجل 
ية، فإنه من المنطقي ألا  يمارس التعرض في هذه الحالة على اعتبار أنه هو من طلب فتح  التجار

 المسطرة.
ف هذا الطرح ويذهب إلى القول أن المدين رغم أنه هو الذي تقدم بطلب فتح إلا أن هناك من يخال

المسطرة فله ممارسة التعرض لأن طلبه هذا يعتبر كأنه إقامة للدعوى وليس مثولا أمام المحكمة، ل كن  
هذا الرأي لا يستقيم وقواعد المسطرة المدنية المغربية حول التعرض ، لأن المشرع المغربي، اشترط 

رسة التعرض أن يكون الحكم غيابيا وأن لا يكون قابلا للاستئناف، والحال أن هذه الشروط غير لمما
 (.320متوفرة في الحالة أعلاه )

ل كن الملاحظ أن المشرع عندما سمح بإمكانية الطعن بالتعرض جاء باستثناء على مستوى قانون 
ية الذي يحدد الاختصاص القيمي في  درهم، هذا من جهة، ومن  80.000إحداث المحاكم التجار

جهة أخرى فإن قانون المسطرة المدنية ينص على أن الحكم يكون قابلا للتعرض إذا كان قابلا 
                                                                                                                                                         

مرجع  ،0223) المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت (  مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، الطبعة الثانية  و        

 .022سابق، ص
- تنص المادة 03 من ق.إ.م.ت على ما يلي: " ترفع الدعوى أمام المحكمة التجارية بمقال مكتوب يوقعه محام مسجل في هيئات  319

 0202ربيع األول  00الصادر في  0. 23.  020من الظهير الشريف رقم  30المحامين بالمغرب، مع مراعاة الفقرة الثانية من المادة 

( المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة ".  0223سبتمبر  02)   

 - أورد هذا الرأي أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص022. 320
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ية غير قابلة للتعرض لأنها  للاستئناف، مما يعني أن الأحكام الصادرة في قانون إحداث المحاكم التجار
.م.ت على تطبيق نصوص قانون المسطرة كلها غير قابلة للاستئناف ما دام المشرع أحال من خلال ق.إ

ية، ل كن إذا عدنا إلى مقتضيات الفصل  من ق.م.م نجده ينص على  138المدنية أمام المحاكم التجار
الخاص بالتعرض أمام محكمة الاستئناف، ولو أن هذا الفصل يشترط  910تطبيق مقتضيات الفصل 

 الاستئناف، فإن هذا الشرط غير وارد.  ألا يكون الحكم قابلا للاستئناف، وما دمنا أمام محكمة
 91أما فيما يخص الشرط المتعلق بكون الحكم غيابيا، وإذا قمنا بالقياس وبالاعتماد على نص المادة  

ية ومحاكم الاستئناف  من ق.إ.م.ت التي نصت على تطبيق مقتضيات ق.م.م أمام المحاكم التجار
ية، فإن التعرض يكون ممكنا فقط في الأح ية في التجار كام الغيابية الصادرة عن محاكم الاستئناف التجار

يظل موقف المشرع من خلال مدونة التجارة غير واضح. إلا أننا نرى أن  ية القضائية، و مسطرة التسو
ية يجب عليه إعمالها لصالح المقاولة بحسب كل ظروف وحالة  القضاء أمام هذا الغموض له سلطة تقدير

 كل  مقاولة.
 الاستئناف: -8

، نجدها تسمح بممارسة الاستئناف في المقررات الصادرة في إطار مسطرة 710بالرجوع إلى المادة 
ية القضائية، ل كن الملاحظ أن المشرع في هذه المادة يتحدث على أن الاستئناف يمارس بتصريح  التسو

 شفوي وبالتالي يطرح نفس التساؤل الذي طرحناه حول التعرض.
بمعنى أن  781على مقتضيات المادة  710د أن المشرع يحيل من خلال المادة بالإضافة إلى ما سبق نج 

المقررات المتحدث عنها في إطار هذه المادة قابلة للاستئناف والتعرض وهو الشيء الذي يتعارض مع 
ية على  نصوص قانون المسطرة المدنية، ولا يمكن الأخذ هنا بقاعدة أن النص الخاص يطبق بالأولو

لأن الأمر يبدو غير صائب، والحال هنا أن الحكم يقبل الطعن بالاستئناف وبالتالي لا يمكن النص العام 
 ممارسة التعرض في هذا المقام.

من م.ت يلاحظ إمكانية سقوط الحق في الاستئناف مع بقاء  710و  781ل كن و بمقارنة المادتين 
ف ولم يقوموا بممارسة حق الطعن الحق في الطعن بالتعرض، وذلك في حالة ما إذا تم تبليغ الأطرا

 بالاستئناف داخل الأجل المحدد من طرف المشرع وهو ما لا يستقيم والقواعد العامة.
 ثانيا: طرق الطعن الغير العادية.

عندما نتحدث عن طرق الطعن غير العادية فإننا نتحدث عن الطعن بالنقض وتعرض الغير الخارج عن 
 الخصومة والطعن بإعادة النظر.
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بالنسبة للطعن بالنقض فالمتضرر من الحكم الاستئنافي له أن يطعن فيه حسب ما تنص عليه المادة ف
وهذا  -من ق.م.م يعتبر الإطار العام لموجبات النقض 131مع العلم أن الفصل  -من م. ت  719

 الفصل.  يعني أن الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي يجب أن يبنى على إحدى الحالات المبينة في هذا
 103إلى  101أما فيما يخص تعرض الغير الخارج عن الخصومة نجد أن المشرع خصص له المواد من 

من ق.م.م لذلك فالتساؤل المطروح في هذا الصدد هو ما مدى إمكانية تطبيق هذه المواد على الأحكام 
ية القضائية، بالنظر إلى ما تتسم به من خصوصيات؟  الصادرة في مسطرة التسو

في معرض الإجابة عن هذا التساؤل نشير إلى أن هناك من يذهب إلى القول أنه لا يمكن نهائيا أن   
ية القضائية  103و 101نقوم بتطبيق المادتين  من ق.م.م على الأحكام الصادرة في إطار مساطر التسو

 ل كونها تتعارض مع طبيعة هذه المسطرة التي تقوم على مبدأ التعجيل والسرعة.
ية ويبقى ا لتساؤل المطروح حول إمكانية تطبيق جميع طرق الطعن الغير العادية في إطار مسطرة التسو

القضائية، وبالتالي إمكانية ممارسة الطعن بإعادة النظر، مع العلم أن المشرع لم يشر إلى هذا النوع من 
 الطعون في معرض حديثه عن طرق الطعن الغير العادية؟

يا حول هذه المسألة اختلف الف  قه بين اتجاه يذهب إلى القول أن التعداد الذي جاء به المشرع حصر
وليس على سبيل المثال، علاوة على أن هذا النوع من الطعن لا يتلاءم مع خصوصيات مساطر 

 (.321صعوبات المقاولة بالكامل)
ق.م.م، بينما يرى جانب آخر أن سكوت المشرع عن هذا النوع من طرق الطعن يعتبر بمثابة إحالة على 

 (.322وأن الطعن بإعادة النظر لا يتعارض و طبيعة مساطر صعوبات المقاولة )
يقة احتساب الأجل في كل طرق الطعن التي نص  هذا وتجدر الإشارة إلى أن المشرع اعتمد في طر
عليها، على قرينة تاريخ النطق بالمقرر القضائي أونشره في الجريدة الرسمية، إذا كان من اللازم نشره، 

 حول هذا المقتضى ندلي بملاحظتين :و
الأولى تتعلق بحديث المشرع عن المقرر القضائي، وهذا  يعني أن الأمر يتعلق بالأحكام والأوامر  

 الصادرة في هذا الصدد.
أما الثانية فتثير إشكالية اعتماد المشرع على قرينة نشر الحكم في الجريدة الرسمية لحساب أجل الطعن، في 

 ه في بعض الحالات لا يلزم كتابة الضبط بنشر الحكم وبالتالي ما هو الجزاء في هذه الحالة.حين أننا نجد
                                                 

 - أحمد شكري السباعي، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص020. 321

- محمد لفروجي، " صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها "  مطبعة النجاح الجديدة – الدار البيضاء – الطبعة  322

،0222األولى، فبراير  .300ص:    
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ية القضائية.  الفقرة الثانية : توحيد آجال الطعن في مسطرة التسو

ية القضائية فإن المشرع وضع أجلا  استجابة لهاجس السرعة والفعالية الذي ينبغي أن يطبع مساطر التسو
ية القضائية. قصيراً لجميع طرق  الطعن التي يمكن أن تمارس ضد الحكم الصادر في إطار مساطر التسو

( تبتدئ من 323كما وحد هذا الأجل في عشرة أيام لكل طرق الطعن التي سنها في هذه    المسطرة )
تاريخ النطق بالحكم أو من تاريخ التبليغ بحسب الأحوال، على عكس الوضع في ظل نظام الإفلاس 

 (.324ث كان هذا الأجل يختلف باختلاف نوع الطعن)المنسوخ حي
 10وهكذا وإذا كان الأصل في القواعد العامة أن يتم الاستئناف في شكل مقال مكتوب داخل أجل 

يوما من تاريخ التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه الحقيقي أو المختار أو بالتبليغ في الجلسة إذا كان 
ية القضائية يتم بواسطة  (، فإن325مقرر بمقتضى القانون ) استئناف المقررات الصادرة بشأن التسو

أيام من تاريخ تبليغ المقرر القضائي إلى الدائن  90تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة المختصة داخل أجل 
والمدين، ومن تاريخ النطق بالمقرر بالنسبة للسنديك، ولعل اكتفاء المشرع في الطعن، بالتصريح دون 

 اقتصاد في الوقت وترجيح للمضمون على الشكل في ممارسة الطعن.المقال فيه 
أما بالنسبة للطعن أمام محكمة النقض، فإنه، يخضع كذلك لأجل عشرة أيام ل كن ابتداء من تبليغ 

( ويتضح لنا من خلال المادة المذكورة أنها قررت حق الطعن وأجله دون باقي الشكليات 326القرار)
ية لصحة الطعن بالنقض، أمام محكمة النقض، حيث، لم ينص والإجراءات الأخرى التي ت عد ضرور

المشرع هذه المرة على أن يتم النقض بواسطة تصريح كما فعل بالنسبة لباقي الطعون الأخرى، وهذا يعني 
في نظرنا أن الطعن بالنقض يخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ما لم تكن 

 ع الأحكام الخاصة بمدونة التجارة.متعارضة م

                                                 

- ال تتمثل هذه اآلجال وكذا إجراءات الطعون في األحكام الصادرة في مادة التفالس والجرائم األخرى التي بقيت خاضعة لقانون  323

م.ت(. نم 330المسطرة الجنائية )المادة   

- ذلك أن آجال الطعن كانت تختلف باختالف طر ق الطعن فأجل التعرض كان محددًا في ثمانية أيام واالستئناف كان محددا في  324

، أما أجل النقض فكان خاضعا للقواعد العامة التي تحدده في ثالثين يوما.خمس عشرة يوما  

 - المادة 032 من قانون المسطرة المدنية. 325

 - تنص المادة 330 من م.ت على ما يلي: "يقدم الطعن بالنقض داخل أجل عشرة أيام ابتداءاً  من تبليغ القرار". 326
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) موضوع  719من مدونة التجارة يقال أيضا بخصوص المادة  710وعليه نقول أنه ما قيل بشأن المادة 
النقاش ( حيث إن المشرع خرج كذلك عن القواعد العامة بخصوص الطعن بالنقض المحدد في ثلاثين 

يع المسطرة يوما من تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه  أو في موطنه الحقيقي، وذلك قصد تسر
يع بإجراءاتها حماية لأموال المقاولة وحقوق الدائنين، وحماية للنظام العام الاقتصادي  والتسر
والاجتماعي. وهو توجه يستجيب للسرعة المتطلبة في مجال صعوبات المقاولة لتحرره من القيود الشكلية 

(، ل كن وعلى الرغم من ذلك فالطعن بالنقض إذا ما استثنينا 327)التي تتسم بها الإجراءات المدنية
 الأجل، فهو يخضع بالكامل للإجراءات المنصوص عليها في ق.م.م.

إن توحيد أجل الطعن بالنسبة لكل طرق الطعن هو أمر محمود، لأنه يدخل في إطار تبسيط إجراءات 
مطاف التدخل القضائي في هذه المسطرة الطعن في مسطرة صعوبات المقاولة، والذي يخدم في نهاية ال

يضمن لمقرراته الثبات والاستقرار)  (.328و
ل كن التساؤل الذي يبقى مطروحا في هذا الصدد هو إلى أي حد يتم احترام هذه الآجال القصيرة 
ية ؟ ما دام ليس هناك ما يلزم هذه الأخيرة بذلك، خلافا للأطرف  وخاصة من جانب المحاكم التجار

 حقهم في ذلك بمجرد عدم احترام أجل معين.الذين يسقط 
على أن الأحكام والأوامر الصادرة في مساطر صعوبات  788وتجدر الإشارة أن المشرع نص في المادة 

المقاولة مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون وأن الطعن فيها لا يوقف تنفيذها، وإذا افترضنا أن الحكم 
ية، في حين أن الحكم الابتدائي الابتدائي قضى بالتصفية والحكم  الاستئنافي لم يقبل ذلك ونقض بالتسو

ية هذا الأخير يكون له اثر نهائي فما  يكون قد نفذ مثلا على بيع عقار محفظ وتم تسجيله بالمحافظة العقار
هو الأصل في هذه الحالة، حول هذه الإشكالية نرى أن المشرع إذا كان غرضه حماية المقاولة فهو قد 

 ها أكثر مما نفعها.أضر
 

                                                 

" رسالة لنيل  -دراسة تحليلية نقدية و مقارنة  –ضمانات الدائنين في مسطرة التسوية القضائية " جمال وعركوب، -327  -

خصص القانون دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث  في قانون األعمال واالستثمار ت

التجاري المقارن، نوقشت بجامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية، وجدة، الموسم الجامعي: 

 .20مرجع سابق، ص :  ،0220 –0223
- عبد الحميد أخريف، "الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة "، أطروحة لنيل دكتوراه    الدولة  328

 – 0222ة : في القانون الخاص  نوقشت بجامعة محمد األول، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية وجدة، السنة الجامعي

.202م.س، ص .0220  



 

 

 

194 

 
ية الودية  الرقابة القضائية على إجراءات فتح مسطرة التسو

 
 أيوب مستغفر و طارق هاشمي

طالبين باحثين بسلك ماستر قانون الاعمال   
الدار البيضاء كلية الحقوق   

 
 

 مقدمة:
ية المتمثل في الثقة التي يمنحها الدائن لمدينه و شعوره يشكل الائتمان عصب الحياة التجار

بالاطمئنان فيما يخص قدرة هذا الأخير على تنفيذ التزاماته في الموعد المحدد قانونا واتفاقا، ونظرا للآثار 
يعات المقارنة بالتاجر الذي تواجهه  السلبية التي تترتب عن المساس بالائتمان، فقد اهتمت التشر

بحماية المتعاملين معه، وهو ما توج  صعوبات وركزت جهودها على تحديد الميكانيزمات والآليات ال كفيلة
بإقرار مساطر جماعية تهدف إلى محاولة إيجاد حل للمقاولة التي تواجه صعوبات، بحيث يتم اللجوء إلى 

ية الودية التي نظم المشرع أحكامها في المواد  من مدونة التجارة والتي من  331إلى  330مسطرة التسو
ف عن دفع الديون مادامت حالتها مستقرة في مرحلة مواجهة شأنها أن تبعد عن المقاولة شبح التوق

 الصعوبات ولم تبرحها إلى مرحلة التوقف عن الدفع.
ية الودية آلية تهدف إلى تعزيز ضمانات الدائنين والإبقاء على المقاولة  وبالتالي تعتبر مسطرة التسو

 ء بديونها.وحماية مصالح المتعاملين معها وتمكينها من الوسائل اللازمة للوفا
ية الودية، إلا أنه عالج أحكامها في نفس الباب الذي  ورغم أن المشرع سمى هذه المسطرة بالتسو
ية الودية ما هي إلا إحدى مساطر الوقاية الخارجية تسعى  ضمنه أحكام الوقاية الخارجية مادام أن التسو

برام عقد مصالحة مع دائني المقاولة قصد إنقاذ هذه الأخيرة من الأزمة التي تتخبط فيها والمتمثلة  إلى إ
في الصعوبات التي تعاني منها والتي لا تستطيع مواجهتها بإمكاناتها الخاصة وبالتالي وقايتها من خطر 

 التوقف عن الدفع.
ية الودية؟ والآثار المترتبة على فتح  وبالتالي يطرح التساؤل حول إجراءات فتح مسطرة التسو

 اهر رقابة القضاء التجاري على هذه المسطرة؟هذه المسطرة؟ وكذلك حول مظ
 ذلك ما سنحاول الإجابة عنه من خلال التصميم التالي:

ية الودية والرقابة القضائية عليه  المبحث الأول: إجراءات فتح مسطرة التسو
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ية الودية  المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مسطرة التسو
 

ية الودية والرقابة القضائية عليهاالمبحث الأول: إجراءات فتح مسطرة ال  تسو
ية الودية مرحلة مهمة بالنسبة للمقاولة ، بحيث تكمن أهميتها في كونها 329تعتبر مسطرة التسو

الخط الفاصل بين مساطر الوقاية والمعالجة، والتي من شأنها أن تبعد المقاولة عن شبح التوقف عن دفع 
ية الودية إجراء يرمي إلى عقد الديون مادامت هذه الأخيرة توجد في حالة مس تقرة باعتبار أن التسو

مصالحة مع دائني المقاولة التي لا تستطيع بإمكانياتها الخاصة تدليل الصعوبات التي تعترضها، ولقد عمل 
ية الودية في الكتاب الخامس من مدونة التجارة  المشرع المغربي على تحديد إجراءات فتح مسطرة التسو

ية من خلال تحديد الأ شخاص الخاضعين لهذه المسطرة ،وبالتالي سنعمل على دراسة إجراءات التسو
الودية من خلال تقسيمها إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الإجراءات الموضوعية لفتح مسطرة 

ية الودية. ية الودية ثم نتناول في مطلب ثاني الإجراءات الشكلية لفتح مسطرة التسو  التسو
ية الوديةالمطلب الأول: ا  لشروط الموضوعية لفتح مسطرة التسو

ية الودية إلى شروط موضوعية شخصية )الفقرة  تنقسم الشروط الموضوعية لفتح مسطرة التسو
 الأولى( ثم شروط موضوعية مادية )الفقرة الثانية(.
 الفقرة الأولى: الشروط الموضوعية الشخصية

 ة نجدها تنص على ما يلي:من مدونة التجار 330بالرجوع إلى مقتضيات المادة 
ية أو حرفية على اعتبار أن كل مقاولة  ية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجار يكون إجراء التسو

يا بمدلول المادة  ية وأن النشاط الحرفي يعد نشاطا تجار من مدونة  1حرفية هي بالضرورة مقاولة تجار
اني من صعوبات قانونية واقتصادية أو التجارة، من دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، تع

يل يناسب إمكانات المقاولة.   مالية أو لها حاجيات لا يمكن تغطيتها بواسطة تمو
ية الودية يكون مفتوحا أمام كل  وبالتالي وباستقراء مقتضيات هذه المادة يتبين أن إجراء التسو

ية أو حرفية سواء كانت مقاولة فردية أو شركة، ولا  تجري تبعا لذلك على المقاولات المدنية مقاولة تجار
والجمعيات المدنية أو المجموعات ذات النفع الاقتصادي التي يكون غرضها مدنيا، والمهن الحرة كالمحاماة 

 وشركة المحاصة والتعاونيات المدنية. 330والتوثيق والطب
                                                 

ة للكتاب الخامس من مدونة التجار سمى المشروع الحالي المعد من طرف وزارة العدل والحريات المتمم والمغير  - 329 
 ة.حالصالمبمسطرة ه الذه
أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة ومساطر معالجتها  - 330 

 .333، الرباط، ص 8000الجزء األول الطبعة الثالثة 
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 الفقرة الثانية: الشروط الموضوعية المادية
فإن المشرع اشترط شرطا آخر يهم الذمة  331مدونة التجارةمن  330وفقا لما جاء في المادة 

المالية للمقاولة والمتمثل في مواجهتها لصعوبات من دون أن تكون متوقفة عن الدفع بالإضافة إلى 
يل.  حاجتها إلى التمو

 أولا: معاناة المقاولة من صعوبات 
ية إن المقاولة في إطار مزاولتها لنشاطها قد تعترضها صعوبات من شأنه ا الاخلال باستمرار

استغلالها منها ما هو اقتصادي كالركود في الأسواق أو صعوبة التزود بالمواد الأولية، أو ما هو قانوني 
يادة في الرأسمال أو  كتعطل سير أجهزة إدارة الشركة أو تعديل النظام الأساسي أو إعادة الهيكلة أو الز

يف أو نقص في الرأسمال أو تقهقر النقود خفضه، كما أن الصعوبات قد تكون مالية كارتفا ع المصار
المتداولة أو الخصاص في الفائض، أو اجتماعية كالنزاعات بين المقولة والمستخدمين أو التوقف عن أداء 

 العمل أو إضرابات متكررة.
وقد نص المشرع على أنواع الصعوبات بشكل عام على اعتبار أنها تكون متشابهة ومتداخلة في 

الأحيان إلى الحد الذي يصعب أو يستحيل معه الفصل بينها، كما لم يشترط المشرع أن تكون  كثير من
هذه الصعوبات على مستوى معين من الخطورة، وذلك بالرغم من أنه متى تعلق الأمر بصعوبات عابرة 

نت أو بسيطة فقط فإن اللجوء إلى مسطرة الوكيل الخاص يكون كافيا، بحيث يمكنها ذلك فقط متى كا
يع جديدة أو تحديث القديمة منها أو  يل مشار يل جديد أو قروض جديدة من أجل تمو في حاجة إلى تمو

ية وحديثة لذلك  .332شراء معدات أو أجهزة أو أدوات عصر
 ثانيا: أن لا تكون المقاولة متوقفة عن الدفع

وقفة عن من م.ت بصريح العبارة بقولها: "من دون أن تكون مت 330وهو ما جاءت به المادة 
، 333الدفع"، بحيث يعتبر هذا الشرط حاسما لانطلاق مساطر المعالجة والتمييز بينها وبين مساطر الوقاية

ية الودية متى رحلت المقاولة إلى هذا الحد وإلا  ولا تكون هناك فائدة ترجى من اللجوء إلى مسطرة التسو
                                                                                                                                                         

 لمسطرة.كما أن مشروع القانون المعدل والمتمم للكتاب الخامس من م.ت ضيق من األشخاص الخاضعين لهذه ا
يكون إجراء التسوية الودية مفتوحا أمام كل مقاولة تجارية أو حرفية من دون أن تكون في وضعية التوقف عن  - 331 

الدفع، تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو لها حاجيات ال يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب 
 إمكانات المقاولة.

 .15، ص 8033جة صعوبات المقاولة، الطبعة األولى نونبر الي: مساطر معالفعالل  - 332 
محمد قرطوم: التوقف عن الدفع وسلطة القضاء في االستجابة لطلبات التسوية القضائية مجلة المحاكم  - 333 

 .10، منشورات جمعية نشر المعلومات القانونية والقضائية، ص 8000المغربية، العدد األول 
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ية الودية، من هنا يبرز التدخل القضائي كنا امام مساطر المعالجة أو التصفية وبالتالي لا فائدة من ال تسو
ية الذي يتعين عليه أن يتأكد من الوضعية الصحية الحقيقية للمقاولة، وبحجم  لرئيس المحكمة التجار
ونوعية خطورة الصعوبات التي تواجهها أو تمر منها و أن لا يتقيد بتصريحات رئيس المقاولة التي قد 

تشائمة بشكل مبالغ فيه وكل ذلك من أجل ال كشف عن لوضعية تكون في بعض الأحيان متفائلة أو م
الحقيقية التي تمر منها المقاولة، ومتى اتضح له أن المقاولة متوقفة فعلا عن الدفع فإنه يصدر أمرا بإحالة 

ية من أجل البث فيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    القضية على المحكمة التجار
 واختيار الحل الملائم لقضية المقاولة.

ية بالدار البيضاء بتاريخ   1وفي هذا الإطار جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجار
"وحيث إنه اعتبارا للمعطيات المذكورة يتضح أن وضعية  99-11-9137في الملف عدد  9111نونبر 

المستأنفة وضعية سليمة وأنه ليس من الثابت أنها في حالة توقف عن الدفع بل إنها تتابع نشاطها بكيفية 
 عادية، ولا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد وجود أية مطالبة بالأداء في مواجهتها من قبل أي

ية بالرباط بتاريخ 334دائن "وحيث إن  9118دجنبر  81، وجاء في حكم آخر صادر عن المحكمة التجار
ما يؤكد اختلال الوضعية المالية للشركة بشكل لا رجعة فيه، هو أن منقولاتها ومعداتها كانت محل بيع 

 بالمزاد العلني إثر حجز تنفيذي من جراء الديون التي لم تستطع سدادها".
ية الوديةالمطلب   الثاني: الشروط الشكلية لفتح مسطرة التسو

ية الودية ببعض الشكليات التي لا غنى عنها، وذلك بمقتضى  أحاط المشرع مسطرة التسو
من مدونة التجارة والمتمثلة في تقديم رئيس المقاولة بطلب إلى رئيس المحكمة،  339و  330المادتين 

رئيس المحكمة رئيس المقاولة إلى مكتبه وهذا ما سنعالجه في  هذا ما سنوضحه في فقرة أولى، ثم استدعاء
 فقرة ثانية.

ية  الفقرة الأولى: تقديم طلب إلى رئيس المحكمة التجار
ية الودية إلى جهاز القضاء المتمثل في  أسند المشرع الاختصاص بالسهر على فتح إجراء التسو

ية الموجود بدائرة نفوذها مؤسسة ال تاجر الرئيسية، أو المقر الاجتماعي للشركة، رئيس المحكمة التجار
وبالتالي ففتح هذه المسطرة لا يكون تلقائيا من رئيس المحكمة بل لا بد أن يسبق ذلك تقديم طلب من 
رئيس المقاولة إلى رئيس المحكمة، هذا الطلب الذي يجب أن يكون مكتوبا وهو ما يستنتج ضمنيا وفقا 

ي تشترط على رئيس المقاولة أن يعرض في الطلب الوضعية المالية من مدونة التجارة الت 330للمادة 
يلية وكذا وسائل مواجهتها.  والاقتصادية والاجتماعية والحاجيات التمو

                                                 

 .50، ص 8002توقف عن الدفع بين الفقه والقانون والقضاء، الطبعة األولى عبد الواحد صفوري: ال - 334 
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ولم يحدد المشرع العناصر التي يجب أن تكون مدرجة في هذا الطلب مما يمكن معه لرئيس 
تهدد استغلالها وذلك من أجل إعطاء صورة المقاولة إدراج كافة العناصر التي تعترض سير المقاولة و

 عن وضعية المقاولة ويتمثل ذلك في:
 .كشف الوضع المالي للمؤسسة 
 .قائمة الديون وآجال حلولها 
 .برنامج لتدارك الصعوبات 

ولا يترتب عن تخلف بيان من هذه البيانات أو إدراجه ناقصا رفض الطلب، وبالتالي تبقى 
رقابة القانونية للإطلاع على الوضعية الحقيقية للمقاولة وإنجاز تقويم سليم الصلاحية لرئيس المحكمة في ال

ية الودية  .335لمركزها المالي والاقتصادي والاجتماعي الذي على ضوئه يقرر قبول أو رفض إجراء التسو
وبالتالي يظهر أن المشرع خول لرئيس المقاولة وحده دون غيرة صلاحية تقديم طلب إلى 

ذلك راجع إلى موقعه داخل المقاولة ودرايته وعلمه بالوضعية المالية للمقاولة ونوعية رئيس المحكمة، و
ية الودية يتضح أنه يمكن  الصعوبات التي تواجهها، ل كن بقراءة متأنية للمواد المنظمة لمسطرة التسو

وثائق او لرئيس المحكمة أن يقترح هذه المسطرة على رئيس المقاولة إذا تبين له من أحد العقود أو ال
ية استغلالها، أو يخبر بتلك الوضعية  الاجراءات أن المقاولة تواجه صعوبات من شأنها أن تخل باستمرار

 .336من طرف رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات
 الفقرة الثانية: الاستدعاء والاستماع إلى رئيس المقاولة

محكمة رئيس المقاولة إلى من مدونة التجارة ما يلي: "يستدعي رئيس ال 339جاء في المادة 
يق كاتب الضبط فور استلام الطلب قصد تلقي شروحاته".  مكتبه عن طر

باستقراء مضمون المادة يتبين أنه لا يكفي فقط إطلاع رئيس المحكمة على مضمون الطلب 
الذي يتقدم به رئيس المقاولة بل لابد أن يستدعي رئيس المحكمة رئيس المقاولة فور استلام ذلك 

ب قصد تلقي شروحاته واستفساره عن ما قد يفيد رئيس المحكمة في تكوين صورة صحيحة عن الطل
الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة، ويحدد نوعية الصعوبات التي تعاني منها قبل أن يتخذ الاجراءات 

التجارة من مدونة  339، والملاحظ أن المشرع من خلال المادة  337ال كفيلة بتصحيح وضعية المقاولة
                                                 

 .832أحمد شكري السباعي، مرجع سابق، ص  - 335 
 .12عالل فالي، مرجع سابق، ص  - 336 
عبد اللطيف هداية اهلل، محاضرات في مادة صعوبة المقاولة "ألقيت على طلبة األسدس الخامس، السنة  - 337 

 .30، ص 8033-8030الجامعية 
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لم يحدد الأجل الذي يتعين فيه على رئيس المحكمة أن يعمل على استدعاء رئيس المقاولة قصد تلقي 
ية الودية يفرض على رئيس المحكمة استدعاء رئيس  شروحاته، إلا أن الطابع الاستعجالي لمسطرة التسو

 لة.المقاولة فور تلقي الطلب وذلك للحيلولة دون تظهور الوضع بالنسبة للمقاو
وإذا لم تكف الشروحات والمعلومات التي يزود بها رئيس المقاولة رئيس المحكمة وبالمعطيات 
يعية  المضمنة بالوثائق التي يضعها رهن إشارته، أمكن لهذا الأخير على الرغم من أية مقتضيات تشر

نها إعطاؤه صورة أن يطلع على المزيد من المعلومات التي من شأ -كالتي تتحدث عن السر المهني–مخالفة 
صحيحة عن الوضعية الاقتصادية والمالية للمقاولة سواء لدى مراقب "أو مراقبي الحسابات" أو لدى ممثلي 
الأجراء من خلال معرفة وضعية الأجراء وما إذا كانوا لا زالوا يتوصلون بأجورهم أو إذا كانت هناك 

عن حسابها، أو حساباتها المفتوحة إضرابات، أومفتشية الشغل أو لدى الأبناك من خلال ال كشف 
لديها أو لدى بعض الإدارات العمومية كإدارة الضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما 
يمكن لرئيس المقاولة أن يكلف خبير لإنجاز تقرير عن الوضعية الاقتصادية للمقاولة، وبالتالي بناء على 

لتي من خلالها يكون قد أخد صورة واضحة حول المقاولة المعلومات التي حصل عليها رئيس المحكمة وا
إما أن يقبل طلب رئيس المقاولة بناء على ما تم استجماعه من معلومات، وإما أن يرفض الطلب لعدم 
جديته، وإما أن يقوم بإحالة الملف على المحكمة إذا تبث له أن المقاولة متوقفة عن الدفع مما يؤدي بها 

 راءات الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة.إلى إجراء آخر من إج
 

 
ية الودية  المبحث الثاني: الآثار المترتبة عن فتح مسطرة التسو

من  330بعد أن يتلقى رئيس المحكمة طلبا من رئيس المقاولة طبقا للفقرة الثانية من المادة 
ية الودية والاس تفادة من أحكامها، يقوم بتعيين مدونة التجارة يعبر فيه عن رغبته في سلوك مسطرة التسو

ية الودية وهذا ما  برام اتفاق التسو ية والسعي إلى إ مصالح لمباشرة الإجراءات والقيام بالتدابير الضرور
ية الودية.  سنعمل على توضيحه في مطلب أول، لنخصص المطلب الثاني لمعالجة آثار اتفاق التسو

ية الودية  المطلب الأول: اتفاق التسو
ية الودية تمر عبر مسطرة تعيين المصالح وذلك ما سنتطرق إليه في فقرة أولى، إن مسطرة  التسو

ية الودية. برام اتفاق التسو  على أن نخصص الفقرة الثانية لإ
 الفقرة الأولى: مسطرة تعيين المصالح ومهامه

 في هذه الفقرة سنوضح كيفية تعيين المصالح ثم مهام المصالح ومدة قيامه بها.
 ين المصالحأولا: تعي
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ية يتضح أن تنظيم المشرع لمسطرة تعيين  331338من خلال قراءة المادة  من مدونة التجار
المصالح شابته عدة مظاهر للقصور أهمها أنها لم تشترط شروط معينة أو كفاءات محددة في المصالح، 

ية لرئيس المحكمة في تعيينه.  وإنما تركت السلطة التقدير
من خارج المحكمة أو موظفا من موظفيها ومبدئيا يجب أن تتوفر فيه هذا المصالح إما أن يكون 

بعض الشروط حتى يتمكن من القيام بمهامه على أحسن وجه، من بين هذه الشروط أن تكون له خبرة 
بقاء المقاولة مسايرة لنشاطها وكذا أن يتوفر فيه فن  قانونية وملما بالجانب الاقتصادي حتى يسعى إلى إ

برام عقود مع الدائنين، ول كن مثل هذه الأمور من الصعب  المصالحة وعلم النفس حتى يستطيع إ
إيجادها في الواقع العملي، ففي أمريكا مثلا نجد أن المحامي يتقمص شخصية المصالح عوض شخصية 

 المحامي وإذا لم يفلح في ذلك يمكن أن ينوب عن طرف من الأطراف.
من مدونة التجارة الفرنسية منع  891 – 199ادة وفي فرنسا نجد أن المشرع الفرنسي في الم
يقة  81التعيين في مهمة مصالح كل شخص تلقى خلال  شهرا السابقة على تعيينه لأي سبب كان بطر

مباشرة أو غير مباشرة أجرا أو مكافأة أو أداء من المدين أو عند أحد الدائنين أو من يتولى مراقبة 
مقتضى الذي لم يشر له المشرع المغربي ولم يحدد حالات التنافي مع هذا ال 339المقاولة أو يخضع لمراقبتها

 مهمة المصالح.
 
 

 ثانيا: مهام المصالح ومدة قيامه بها
إن المصالح في إطار قيامه بمهامه لا تطول مهمته فهي على أبعد تقدير أربعة أشهر وهذا ما حدده 

، 340اثة اشهر قابلة للتمديد لشهر واحدمن مدونة التجارة بحيث حددها في ثل 330المشرع في المادة 
ية لرئيس المحكمة الذي  أما فيما يخص استبدال المصالح وأتعاب المصالح وطبيعته تخضع للسلطة التقدير
يتمتع بسلطات واسعة في هذا الصدد، وبالنسبة لهذه الأخيرة اي الطبيعة القانونية لوظيفة المصالح فقد 

اعدين القضائيين العرضين وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية في اعتبره القضاء الفرنسي من بين المس
والذي جاء فيه: "لما كان المصالح لا يزاول مهمته إلا بواسطة قرار  9118فبراير  97قرارها المؤرخ في 

                                                 

رئيس المحكمة أن اقتراحات رئيس المقاولة من شانها أن تسهل تصحيح وضعية المقاولة، فتح إجراء إذا تبين ل - 338 
 التسوية الودية وعين مصالحا لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر قابلة للتمديد شهرا على األكثر بطلب من هذا األخير.

 .01عالل فالي، م.س، ص  - 339 
بمهامه محددة  المصالح قيام مدة جعلقد  331كتاب الخامس في المادة أن مشروع تعديل ال هنالذكر جدير با و - 340 

 .ماثلة بطلب من هدا االخيرم في ثالثة اشهرقابلة للتمديد لمدة 
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 Un Auxiliaire de justice a titre occasionnelقضائي، فإنه يعتبر بشكل عرضي مساعدا قضائيا 
 . 341من قانون المسطرة المدنية 791ة بمفهوم الماد

بقاء  بالنسبة لمهام المصالح والتي حصرها المشرع المغربي في شيئان اثنان وهما أن يسعى إلى إ
برام اتفاق بين الدائنين وهذا ما أكدته المادة  من مدونة التجارة  331المقاولة مسايرة لنشاطها، وثانيها إ

بقاء المقاولة مسايرة لنشاطها يحتاج إلى المراقبة، فالمصالح هاتين المهمتين ليستا من السهولة بحي ث أن إ
يطلب من رئيس المحكمة أن  بمجرد أن يجد أن المقاولة يستحيل عليها مواصلة نشاطها هنا تتوقف مهمته و

 يغير هذا الإجراء إلى إجراء آخر.
ي ابرام صلح مع والمهمة الثانية ليست سهلة وهي بالأساس التي عين من أجلها المصالح و ه

الدائنين ، وهذا الصلح يحتاج إلى شروط أي تتوفر في المصالح عدة شروط اسلفنا ذكرها حتى يستطيع 
 تأدية مهمته خير أداء.

والمصالح في إطار قيامه بمهامه عليه أن يلتزم بالحفاظ على المعلومات المقدمة الخاصة بالمقاولة 
يلتزم بالحفاظ على السر المهني ليس فقط في المدة التي يزاول فيها مهامه بل حتى بعدها، وأن يقوم  و

بأداء مهمته على أكمل وجه وأن يبدل الجهد الكافي والعناية اللازمة من أجل التوصل إلى الاتفاق 
 ، للمسؤولية.342ويسأل مبدئيا عن الأخطاء المضرة بالمدين والدائن إعمالا للقواعد العامة

اب صريح لنص يفسر هذه المسائلة في حين اعتبر جانب من الفقه أما المسألة الجنائية فهناك غي
الفرنسي أن مسؤولية المصالح لا تنحصر في الجانب المادي وإنما تتعداه إلى الجانب الجنائي وذلك تطبيقا 

من القانون الجنائي الفرنسي المتعلقة بإفشاء السر المهني فحسب هذا  881.91لمقتضيات المادة 
من القانون التجاري على كل شخص استدعي  199.3المشرع يفرض بمقتضى المادة لما كان  343الفقه

ية المعلومات  ية الودية أو اطلع عليها بحكم وظيفته أن يلتزم بالحفاظ على سر للمشاركة في إجراءات التسو

                                                 
341 - cour de cassation « arrêt commercial 17 février 1998, note bernard soinne la 
semaine juridique édition entreprises et affaires n° 31 du 30 juillet 1998, page 1247 
et suivi. 

زكرياء العماري "المسؤولية الجنائية والمدنية للمصالح المعين في إطار التسوية الودية، مقال منشور بمجلة  - 342 
 .10، ص 8030سنة  3القضاء المدني، عدد 

343 - Rebain Depoix : le règlement amiable des difficulté des entreprises éd : de 
l’A.N.R.T lille – cedex France 1997 p 238. 
- Paul le connu. Pratique des affaires entreprises en difficulté, présentation 
redressement  et liquidation judicaires, édition 24 GIN joly. Paris 1994, p 100.  
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يجوز التي انتهت إلى علمه بخصوص المسطرة، وفي الحالة التي يعمل فيها على إفشاء تلك المعلومات فإنه 
يع المغربي لغياب مثل هذا المقتضى في  متابعته بجنحة إفشاء السر المهني وهذا لا يطبق للأسف في التشر

 مدونة التجارة.
مدونة التجارة أن  333وحتى يسهل على المصالح القيام بمهامه أجاز له المشرع من خلال المادة 

ا الدائنون من أجل الحصول على ديونهم يطلب من رئيس المحكمة أن يوقف جميع الإجراءات التي يتخذه
أثناء عملية الصلح لأنه لا يعقل أن يبدل المصالح مجهودا للتوفيق بين الدائنين والدائن له وجهان وجه 
يقوم بإجراءات أمام المحكمة، فمادام  يقف به أمام المصالح ليفاوض ووجه يقف به أمام المحكمة و

ات التنفيذ كذلك إلى حين انتهاء وتأدية المصالح لمهامه، المصالح موجود كل الدعاوى توقف وإجراء
ففي حالة وجود المصالح لن يستفيد الدائنون إلا من إجراء واحد هو التفاوض ل كن من حقهم قبول 

 ذلك أو رفضه.
ية الودية    الفقرة الثانية: ابرام اتفاق التسو

الدائنين تحت رعاية المصالح يصير بمجرد التوقيع على الاتفاق بين رئيس المقاولة المدين وجميع 
ملزما ومنتجا لكافة آثاره القانونية بحيث يضمن حقوق جميع الأطراف سواء الموقعين أو غير الموقعين 
ية وفق إجراءات محددة  ية الودية لمصادقة رئيس المحكمة التجار عليه، وقد تم إخضاع اتفاق التسو

 لإعطائه القوة التنفيذية.
ي  ة الوديةأولا: أطراف التسو

برام كلي مع جميع الدائنين  331لقد ميزت المادة  من مدونة التجارة بين الحالة التي يتم فيها إ
 حيث يخضع الاتفاق وجوبا لمصادقة رئيس المحكمة.

وهنا نميز بين نوعين من الدائنين لاسيما أن الدائنين قد يكون عددهم كثيرا وكل دائن له نظرته 
يقته الخاصة في التفاوض فالمصالح يجب عليه أن يتعامل مع كل دائن حسب تكوينه، إلا  الخاصة وطر

أن هذا قد يؤدي الى صعوبة وهي عدم القدرة على استمالة كل الدائنين وإقناعهم كلهم بالتنازل عن 
بعض الحقوق أو بعض الديون أو بعض الآجال لذلك المشرع يتفهم الوضعية الصعبة للمصالح فيقول له 

لتمييز بين نوعين من الدائنين دائنون لهم ديون كبرى ودائنون صغار لهم ديون قليلة والمصالح أنه بإمكانه ا
هنا ليس ملزم بإقناع كل الدائنين، بل فقط من لهم ديون كبرى التي تشكل النسبة الأكبر فإن اقتنع 

ية المقاولة في مما رسة نشاطها، وقد يكون هؤلاء نجح في مهمته لأن الدائنين الصغار لن يؤثروا على استمرار
دائن واحد كبير وباقي الدائنين صغار، فقد تكون مثل إدارة الضرائب أو الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي دائن كبير فإن امتنع هؤلاء فهذا يكفي أما إذا استطاع إقناع كل الدائنين فهذا سيكون 

 قيمة الدين وليس بعدد الأشخاص.أفضل فإن لم يستطع فالدائنون الكبار هم الأهم فالعبرة هنا ب
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ويرى الأستاذ أحمد شكري السباعي أنه يمكن أن يتم الاتفاق مع بعض الدائنين الرئيسيين ولا 
يشترط أن يتم معهم كلهم وإن كان من شأن ذلك أن ينقذ المقاولة أو يوفر لها الأموال اللازمة لسد 

 .344حاجياتها
ية الودي  ةثانيا: المصادقة على اتفاق التسو

برام اتفاق مع الدائنين يصادق عليه رئيس المحكمة  331نصت المادة  من مدونة التجارة "عند إ
برام الاتفاق مع الدائنين الرئيسيين أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق  يودع لدى كتابة الضبط، إذا تم إ و

 عليه ايضا".
يو قع عليه الدائنون،أما رئيس وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المبرم مع الدائنين يكون مكتوبا و

المحكمة لا يقوم بالتوقيع لأنه ليس طرفا في العقد هو يصادق على الاتفاق وبهذا يعطي قيمة لهذا المحرر 
يداعه لدى كتابة الضبط وهذه القيمة الثانية التي أعطاها المشرع  المكتوب من جهة، ومن جهة أخرى إ

القضائي ولها مفعولها لأنها تعتبر جزء مما انتجته المحكمة من  لهذا الاتفاق بمعنى أن يصبح وثيقة لها وزنها
 الوثائق وبالتالي اصبحت لها قيمة قانونية.

وهنا الحديث عن الدائنون الموقعون على الاتفاق فهم ملزمون بتنفيذ بنود الاتفاق أما الدائنون 
 الغير موقعون فيستمرون في المطالبة بديونهم ولا يلزمون بالاتفاق.

ية الودية المبرم مع الدائنين الرئيسيين تعتبر المصادقة عليه بال إضافة إلى ذلك فإن اتفاق التسو
ية، لأن المشرع استعمل أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه، غير أن  ية لرئيس المحكمة التجار اختيار

ثر استعجالا، المشرع لم يبين الأطراف الذين يقومون بطلبه اي التصديق لذلك قد يكون الطرف الأك
وقد يكون رئيس المقاولة أو مسيرها إن اتخذت شكل شركة وقد يكون أحد الدائنين وقد يكون 

ية نجاح له شخصيا  .345المصالح نفسه باعتباره موقعا على الاتفاق ونجاح التسو
 في حين إذا تم الاتفاق مع جميع الدائنين يلزم رئيس المحكمة بالمصادقة على الاتفاق.

ية الوديةثالثا: فسخ   اتفاق التسو
نلاحظ أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات  338من خلال قراءة الفقرة الثانية من المادة 

الناجمة عن الاتفاق تقضي المحكمة بفسخ الاتفاق وهذا الاتفاق لن ينتج أي أثر كأن شيء لم يكن، 
ة ولا المحرر وهنا الجهد إذن حينما نقول كأن شيء لم يكن كأن المصالح لم يكن ولا رئيس المحكم

والوقت الذي بذل ضاع سدا، إلا أنه يجب أن نميز بين عدم تنفيذ الالتزامات من طرف الدائنين وبين 
 عدم تنفيدها من طرف المدين أي المقاولة.
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فإذا التزم الدائن في الاتفاق بأن يتنازل عن نصف دينه أو بتأجيل أداء الدين وأراد التراجع 
النص الذي يقول من التزم بشيء لزمه، أما في الحالة التي لا تقوم فيها المقاولة المدينة عن ذلك نواجهه ب

برام  يطالب الدائنون بديونهم وتعود الحالة إلى ما كانت عليه قبل إ بتنفيذ التزاماتها فهنا يتم فسخ العقد و
ية الودية وبالتالي سقوط كل الآجال الممنوحة.  اتفاق التسو

حتى يزول  338إلى أنه يجب إعادة النظر في صياغة هذه المادة أي المادة "وتنبغي الإشارة 
اللبس بحيث كان من الأجدر القول في حالة عدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناجمة عن الاتفاق تقضي 

 المحكمة بفسخ العقد ...".
ية الودية والرقابة القضائية عليه  المطلب الثاني: آثار اتفاق التسو

ية الودية صورة من صور العقود المبرمة في نطاق الفصل يعتبر اتف من ق.ل.ع لا  810اق التسو
يلزم إلا من كان طرفا فيه على مبدأ نسبية العقود وهو كسائر العقود يرتب التزامات على عاتق 

ن الأطراف الموقعة عليه ذلك أنه لا يلزم به إلا هذه الأطراف، وبعبارة أخرى فإن الدائنين غير الموقعي
ية الودية سواء كانوا عاديين أم رئيسيين لا يلتزمون ببنود هذا الاتفاق وبإمكانهم  على اتفاق التسو
المطالبة بديونهم بمجرد حلول آجالها إما وديا وإما قضائيا، غير أنه في حالة عدم تنفيذ الالتزامات الناجمة 

منوحة ،وبالتالي فإنه يترتب على عن الاتفاق تقضي المحكمة بفسخ هذا الأخير وتسقط كل الآجال الم
ية الودية آثار قانونية هامة .  اتفاق التسو

ية الودية وحالة عدم تنفيذ ذلك.  سنميز في هذا الإطار بين حالة تنفيذ اتفاق التسو
ية الودية على المدين  الفقرة الأولى: آثار التسو

ية الودية من قبل رئيس المحكمة يتوجب عل برام اتفاق التسو ى المدين تنفيذ هذا الاتفاق، بمجرد إ
قد يعمل الدائنون إلى إقرار شروط في الاتفاق تروم ضمان السير الجيد للمقاولة من حيث فرض تعيين 

يعلمه المدين ويرجع إليه في الحالات المنصوص عليها في الاتفاق دون أن يجعل من 346مراقب للتسيير
قد لا يقبل الدائنون الانضمام إلى اتفاق الصلح  تعيين هذا الشخص وضع المقاولة تحت الوصاية إلا أنه

يه نوع من الإخلال، ففي هذه الحالة يكون من المنطقي  الودي إذا لاحظوا أن تسيير المقاولة المدينة يعتر
أن يفرضوا على رئيس المقاولة اتخاذ المصالح لتحسين سير المقاولة وأن يوجبوا تضمين ذلك في صلب 

 الاتفاق.
 تفاق صار ملزما لهم والتزموا بتنفيذ بنوده.فإذا قبلوا الا
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من مدونة التجارة في حالة عدم تنفيذ  338وفي حالة عدم تنفيذ الاتفاق جاء في المادة 
الاتفاق تحمل المدين المسؤولية العقدية حيث يكون ذلك كافيا لطلب فسخ هذا الاتفاق من قبل المحكمة 

ية وسقوط الأجل لفائدة الدائنين المن ظمين للاتفاق، وكذلك أولائك الدين حدد لهم رئيس التجار
من مدونة التجارة وبذلك تجب الإشارة إلى أن الجهة المختصة بالبث في  331المحكمة آجالا طبقا للمادة 

ية ية وليس رئيس المحكمة التجار ية الودية هي المحكمة التجار  .347طلب فسخ اتفاق التسو
ية في تقد ية وتبقى للمحكمة السلطة التقدير ير عدم تنفيذ المدين لالتزاماته طبقا لاتفاق التسو

 الودية موجب للفسخ من عدمه.
ية الودية والمصادقة  برام اتفاق التسو وبالتالي فإن صلاحية رئيس المحكمة تنحصر في مجرد تسهيل إ

 عليه دون أن يتعداه إلى مراقبة تنفيذه وفقا لمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة.
ية الودية لا ينبغي النظر  وتجدر الإشارة إليه هو أن إخلال المدين بالتزاماته في إطار اتفاق التسو

إليه فقط من الجانب المالي فقد يكون ذو طبيعة قانونية كعدم تقديم ضمانة معينة متفق عليها أو ذو 
يقة تسيير المقاولة طبقا  ية تهم التراجع عن ضوابط وترتيبات خاصة بطر ية طبيعة تسيير لبنود اتفاق التسو

 الودية.
 
 
 

ية الودية على الدائنين   الفقرة الثانية: آثار التسو
ية الانضمام اليها بالنسبة للدائنين إلا  ية الودية مسطرة رضائية من حيث حر تعتبر مسطرة التسو

لمسطرة أن ما يلاحظ في هذا الإطار هو أن المشرع المغربي عمل على دفع الدائنين إلى الانضمام لهذه ا
بناء على ما تم الاعتراف به من سلطات أو من خلال النتائج القانونية التي تترتب في حالة رفضهم 
ية الودية على الدائنين المنظمين إليها والدائنين الغير  الانضمام إليها، وبالتالي ينبغي التمييز بين آثار التسو

 المنظمين أو الذين رفضوا الانضمام إليها.
ية الوديةأولا: الدائن  ون المنضمون لاتفاق التسو

برام اتفاق بين المقاولة والدائنين، هذا  قد يتمكن المصالح من إنهاء المهمة التي عين من أجلها بإ
الاتفاق إما أن يبرم مع جميع الدائنين أو يبرم فقط مع الدائنين الرئيسيين لمصلحة الضرائب والصندوق 

يصادق عليه رئيس المحكمة، يمنح هذا الأخير آجالا الوطني للضمان الاجتماعي والبنوك وال موردين و
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من مدونة التجارة وهي أن  338للمدين قصد الأداء وتترتب على ذلك آثار أساسية نصت عليها المادة 
ية الودية يوقف اي دعوى تهدف إلى التنفيذ على أموال المدين أو أي إجراء فردي في  اتفاق التسو

قولات المدين أو عقاراته بهدف الحصول على سداد الديون موضوع مواجهته سواء كان يخص من
 الاتفاق.

وبوقف الآجال المحددة للدائنين تحت طائلة سقوط أو فسخ الحقوق المتعلقة بهؤلاء الدائنين، 
وتجدر الإشارة إلى أن هاذين الأثرين لا ينسحبان على الدائنين الموقعين على الاتفاق ولم تكن ديونهم 

وحيث يمكن لهؤلاء رفع الدعاوى والقيام بالإجراءات الفردية على منقولات المدين  مشمولة به
 وعقاراته.
 
 

 ثانيا: الدائنون غير المنضمين للاتفاق
قد لا ينظم بعض الدائنين إلى الاتفاق وبالتالي فإن اقتضائهم لديونهم يتم إما في الآجال 

 331ناء على طلب هذا الأخير وفقا لأحكام المادة الأصلية أو في آجال يمنحها رئيس المحكمة للمدين ب
ية الودية فإن  من مدونة التجارة وهذا يعني أنه وحتى فيما يخص الدائنين الغير مشاركين في اتفاق التسو
ذلك لا يعني أنه بامتناعهم عن المشاركة سيحصلون على ديونهم في آجالها، حيث أن المشرع المغربي 

ية الودية.أجاز لرئيس المحكمة أن يم  نحهم آجال أخرى حسب ما تقتضيه مصلحة المقاولة الخاضعة للتسو
 

 خاتمة :
ية الودية تعتبر الية أقرها المشرع لإنقاد المقاولة  من خلال ما سبق نخلص الى أن مسطرة التسو
من شبح التوقف عن دفع الديون، ما دامت هذه الأخيرة في حالة مستقرة من مواجهة الصعوبات و 

اوزها بعد الى مرحلة التوقف عن الدفع، و لقد جعل المشرع المغربي جهاز ممثلا في رئيس المحكمة لم تتج
ية على هذه المسطرة، مند تقديم طلب فتح المسطرة الى حين قفلها ، و تبقى المسطرة رهينة بنجاح  التجار

ية الودية المتوقف على مدى استحضار المصالح للطابع التفاوضي و ا لرضائي للمسطرة أثناء اتفاق التسو
استمرار الحياة الاقتصادية للمقاولة و تفهم المدين لحق الدائنين في استيفاء ديونهم أو في تنفيد المقاولة 

 لالتزاماتها مما يعني أن المقاولة وصلت درجة من التأزم مما يبرر بالتالي فتح مسطرة المعالجة .
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 لائحة المراجع
 ال كتب :

، الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر أحمد شكري السباعي -
 ، الرباط  .8007معالجتها ، الجزء الأول الطبعة الثالثة  

، الطبعة 89.91عبد الرحيم شميعة ، إجراءات الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة طبقا للقانون -
 .8093الأولى سنة 

  8008قف عن الدفع بين الفقه و القانون و القضاء ، الطبعة الأولى عبد الواحد الصفوري، التو-
  8093علال فالي ، مساطر معالجة صعوبات المقاولة ، الطبعة الأولى نونبر -

 المقالات :
 

محمد كرام ، وضعية ال كفيل أثناء مساطر الوقاية و المعالجة من صعوبات المقاولة ،مجلة المنتدى العدد - 
  8008سنة  1

ية الودية ، مقال منشور بمجلة ز - ياء العماري ، المسؤولية الجنائية و المدنية للمصالح المعين في إطار التسو كر
 . 8090القضاء المدني ، العدد الأول سنة 

 مراجع باللغة الفرنسية:ال
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redressement et liquidation judicaires ,éd 24 GIN joly ,paris 1994 
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ية القضائية دراسة على ضوء  مصير التسهيلات البنكية خلال مسطرة التسو
ئيالعمل القضا  

ياء صمود  زكر
 طالب باحث بسلك الماستر قانون الأعمال 

 جامعة الحسن الثاني الدارالبيضاء 
 

ية القضائية ذخول المقاولة مرحلة جديدة من  يترتب عن صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التسو

باشر من حياتها يمكن تصنيفها من بين الأزمات التي تعترض المقاولة ، وتتميز هذه المرحلة بتدخل م

الجهاز القضائي بغية إيجاد الحلول ال كفيلة لتجاوز الأزمة التي تعترض المقاولة المثعترة، فالقضاء في هذه 

ية القاضائية  المسطرة يلعب دورا اقتصاديا أكثر مما هو قانوني صرف ، غير أن المحكمة لا تقضي بالتسو

مختلة بشكل لارجعة فيه حيث تكتفي المحكمة إدا تبين لها أن وضعية المقاولة الاقتصادية والاجتماعية 

ية القضائية و مسطرة  في هذه المرحلة بترتيب مراسيم جنازة المقاولة وتصفيتها ،وبين مسطرة التسو

التصفية القضائية يلعب مفهوم التوقف عن الدفع والوضعية المختلة بشكل لا رجعة فيه دورا مهما في 

ية أو التصفية القضائية ، ومايهمنا في هذا التأثير على موقف المحكمة بإختيارها  احد الحلول إما التسو

الموضوع هو حالة التوقف عن الدفع وتذخل القضاء من أجل إنقاد المقاولة المثعثرة باعتبارها العمود 

الفقري للاقتصاد الوطني ، ومن أجل ذلك خول المشرع للمقاولة من خلال الكتاب الخامس من 

ية ما أمكن ،بل خولها  مدونة التجارة مجموعة من الصلاحيات للحفاظ على نشاطها و أمولها الضرور

إمكانية الحصول على تخفيضات وتنازلات من الدائنين ،ل كن رغم كل هذه الصاحيات فلقد طفت 

على السطح إشكالية تتعلق بمدى إمكانية البنك الذي قام بفتح إعتماد لفائدة المقاولة في إطار تسهيلات 

رسة نشاطها أن يقوم بالعدول عن هذه التسهيلات الممنوحة للمقاولة طبقا للإجرائات من أجل مما
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من مدونة التجارة ،خاصة وأن هذا الإجراء يتناقض مع طبيعة مسطرة  383المنصوص عليها في م 

ية  للمقاولة من أجل  ية القضائية والتي يحاول من خلالها القضاء الحفاظ على الأموال الضرور التسو

ية نشاطها من خلال الصلاحيات المخولة للقاضي المنتدب والسنديك ،مع العلم أن هذه  ضمان استمرار

التسهيلات البنكية الممنوحة للمقاولة إذا ماتم العدول عنها في هده المرحلة قد تعصف بالمقاولة الى 

لسنديك في مسطرة التصفية القضائية ،وهذا ما يثير مجموعة من الإشكاليات أهمها ماهي صلاحية ا

المطالبة بمواصلة تنفيد عقد فتح الاعتماد الممنوح للمقاولة وذلك في إطار صلاحيته في مواصلة العقود 

ية طبقا للمادة  من مدونة التجارة ؟ وماهي صلاحية المؤسسة البنكية في فسخ التسهيلات  371الجار

مل القضاء مع هذه الإشكالية من نفس المدونة ؟ وأخيرا كيف تعا 383اعتمادا على مقتضيات المادة 

 في سبيل تكريس حماية المقاولة المثعترة ؟  

 وللإجابة عن هذه الإشكالات نقترح إعتماد خطة البحث الأتية : 

  383المبحث الأول : مفهوم التوقف  البين عن الدفع الموجب لقفل الإعتماد طبقا للمادة 

ية القضائية للمقاولة المستفيدة المبحث الثاني :مصير عقد فتح الإعتماد بعد صدور   الحكم القاضي بالتسو

 

  383المبحث الأول : مفهوم التوقف  البين عن الدفع الموجب لقفل الإعتماد طبقا للمادة 

من م ت نجدها حددت مجموعة من الشروط التي يجب على  383من خلال استقراء مقتضيات المادة 

اد كما سنرى ذلك بالتفصيل من خلال الشق الثاني من المؤسسة البنكية احترامها قبل قفل الاعتم

 الموضوع ،

غير أن الفقرة الرابعة من نفس المادة تخول للبنك وضع حد لهذه التسهيلات دون احترام تلك الشروط 

وذلك في حالة التوقف البين للمستفيد من هذه التسهيلات عن الدفع ، الشيئ الدي طرح مجموعة من 
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توى الواقع او القانون جعلت الأبناك تتعسف في استعمال هذا الحق مما يؤثر سلبا المشاكل سواء على مس

ية القضائية خاصة وأنها تكون في أمس الحاجة لهذه  على المقاولات المثعترة والتي تمر من مسطرة التسو

التسهيلات من أجل إنجاح هذه المسطرة وتجنب التصفية القضائية،وفي هذا الصدد كان  مصطلح 

من م ت  383قف البين عن الدفع قطب الرحى في هذا الإشكال ، فهذا المصطلح الوارد في م التو

ية القضائية  اكتنفه الغموض  مما يستوجب التمييز بينه وبين التوقف الدفع الموجب لفتح مسطرة التسو

ية القضائية   المطلب الأول :مفهوم التوقف عن الدفع الموجب لفتح مسطرة التسو

ية القضائية أن تكون  310مقتضيات المادة  بالرجوع الى من مت نجده تشترط لفتح مسطرة التسو

المقاولة غير قادرة على سداد ديونها المستحقة عند الحلول ،في حين اشترطت المواد 

التوقف عن الدفع كشرط لفتح هذه المساطر ،والحقيقة ان عدم القدرة على  313. 311، 318. 319

 عند الحلول ماهو إلا مؤشر واضح عن التوقف عن الدفع سداد الديون المستحقة 

للتوقف عن الدفع ،فلقد تجسد في  9191وبالرجوع إلى التفسير الذي كان يعطيه التقنين التجاري لسنة 

الواقعة المادية المتمتلة في امتناع التاجر عن أداء ديونه الحالة والمستحقة ،دون النظر إلى اي اعتبارت 

صدد طرح الإشكال المتعلق بالتمييز بين التوقف عن الدفع الذي يكون بسبب اعسار أخرى،وفي هذا ال

التاجر والتوقف عن الدفع الدي يكون بسبب طبيعة النشاط التجاري ودون البحث فيما ادا كانت 

 ديون المقاولة تفوق اصولها ،حيث قد تتعلق هذه الواقعة بصعوبات مؤقتة قد تحتمل الزوال بسرعة.

هذا الموقف مع ما اصبحت تنص عليه مدونة التجارة الجديدة ، يلاحظ أن هناك تطورا جليا  وبمقارنة

ية تنسجم مع طبيعة النشاط التجاري ولا  ية عصر في موقف المشرع في هذا لإطار ،حيث تم تبني رؤ

قنين تقرر التوقف عن الدفع إلا بعد الوقوف على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمقاولة ،عكس الت

ير افلاس كل مقاولة عاجزة عن أداء ديونها بغض النضر عن  التجاري السابق الدي كان يكتفي بتقر
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اي اعتبارات اخرى،مما كان يؤدي غالبا الى الحكم على مقاولات بالإفلاس والتصفية رغم أن اموالها 

 تفوق ديونها وبالتالي العصف بمقاولات في حالة اقتصادية جيدة أو متوسطة.

ية الضيقة لمفهوم التوقف عن الدفع ،وتعارضه مع مصلحة المقاولة والنظام العام ونتي جة لهذه الرؤ

الإقتصادي ككل  تبنى المشرع المغربي المعيار الاقتصادي لتحديد مفهوم التوقف عن الدفع ،وذلك من 

عترض خلال الوقوف على الرأس مال الاقتصادي للمقاولة كأساس لمعرفة نوعية الصعوبات التي ت

المقاولة ،وبما إذا كانت مجرد صعوبات وقتية تستلزم نذخل القضاء لتدليلها ،أو أن وضعية المقاولة مختلة 

بشكل لارجعة فيه مما يستلزم تصفيتها،لأن المعرفة الحقيقة لوضعية المقاولة تتم بالأساس بدراسة وضعيتها 

ية الضيقة التي المالية والاقتصادية والاجتماعية وتحديد ما إدا كانت خصوم ها تفوق اصولها ،عكس الرؤ

 تكتفي بالوضع الظاهر للنطق بإفلاس المقاولة 

و  381المطلب الثاني :مفهوم التوقف عن الدفع الموجب لإنهاء التسهيلات الممنوحة في إطار المادة 

 من مدونة التجارة 383

ية القضائية وكيف  بعد أن بينا في المطلب الأول مفهوم التوقف عن الدفع الموجب لفتح  مسطرة التسو

إنتقل المشرع من المعيار التقليدي الصرف إلى المعيار الإقتصادي ،وواضح من هذا المفهوم الحديث 

ية من نوع  للتوقف عن الدفع أن المقاولة تكون قادرة على الإستمرار في  ممارسة نشاطها ل كنها إستمرار

ية خاص تتطل مجموعة من التضحيات سواء من طرف الم قاولة نفسها أو دائنيها،كما تحتاج هذه الاستمرار

يل المقاولة المثتعترة ،وهذا مالا ينسجم مع مفهوم التوقف عن الدفع الوارد في الفقرة الرابعة من  الى تمو

الدفع وهو مالا  عن البين من مدونة التجارة،حيث أن المشرع إستعمل مصطلح التوقف 383المادة 

عن الدفع  البين،فشتان بين التوقف  من مدونة التجارة  313و311و318و319و 310نجده في المواد 

والتوقف عن الدفع المنصوص عليه في الكتاب الخامس،فالتوقف البين عن الدفع يعني ان المقاولة 
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المستفيدة من التسهيلات وضعيتها مختلة بشكل لارجعة فيه مما يصبح معه التزام البنك بمواصلة منح 

قاولة غير ذي فائدة،ويجوز لها قفل الاعتماد دون احترام أجل الستين يوم المنصوص التسهيلات للم

من م ت ،ل كن ذلك لايعفي المؤسسة البنكية من إثبات واقعة  383عليه في الفقرة الثانية من المادة 

تي قد التوقف البين عن الدفع فالبينة على المدعي،تحت طائلة تحملها المسؤولية المدنية عن الأضرار ال

 .383تلحق بالمقاولة المستفيدة في حال قفل الإعتماد طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 

فإذا كان دور التسهيلات الممنوحة للمقاولة هو في الحقيقة خدمة تقدمها المؤسسة البنكية لتوفير السيولة 

ن نفس مفهوم اللازمة من اجل ان تمارس المقاولة نشاطها التجاري على احسن وجه،فكيف يعقل ا

ية القضائية  383التوقف عن الدفع الوارد بالمادة  هو نفسه الدي يجعل المقاولة تذخل مسطرة التسو

،لذا كان على المشرع أن يستعمل مصطلحا أكثر دقة وهو مصطلح الوضعيىة المختلة بشكل لارجعة فيه 

من شبح التصفية وليس مجرد للمستفيد من التسهيلات ،أي تعذر كل الحلول ال كفيلة بانقاد المقاولة 

ية بالدارالبيضاء عدد   30/800صعوبات ظرفية ،وفي هذا الصدد جاء قرار لمحكمة الإستئناف التجار

توقف المقاولة عن الدفع وتعرضها لصعوبات ظرفية بحكم عدم توفرها جاء فيه" 80/09/8000بتاريخ 

ية القضائ مما يعني أنه في ية وليس التصفية القضائية،"على مبلغ السيولة الاحتياطي يبرر فتح مسطرة التسو

ولايجوز  383مثل هذع الحالة أن واقعة النوقف البين عن الدف غير متوفرة حسب مفهوم المادة 

 للمؤسسة البنكية في مثل هذه الحالة العدول عن التسهيلات الممنوحة.

يلة يعتبر مبررا للنطق بالتصفية ا لقضائية من جهة،ومبررا لقفل كما أن توقف نشاط المقاولة لمدة طو

ية بفاس  الإعتماد و العدول عن التسهيلات الممنوحة للمقاولة ،حيث جاء قرار لمحكمة الاسئناف التجار

من مدونة  383وحيث أن المادة حيث جاء فيه " 89/99/8008/ الصادر بتاريخ 9819قرار رقم 

مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه يمك التجارة تنص في فقرتها ما قبل الأخيرة سواء كان الإعتماد 
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للمؤسسة البنكية قفل الإعتماد بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع، ومن خلال إطلاع 

المحكمة على كشوفات الحساب المستدل بها من البنك تبين لها أن الشركة المستأنفة فرعيا قد توقفت 

إلى غاية  9117ائنيتها لم تطعم ولم تعرف الحركية مند دجنبر فعلا عن الدفع وأن الخانة المتعلقة بد

 "9118أكتوبر 

ية القضائية   المبحث الثاني :مصير عقد فتح الإعتماد خلال مسطرة التسو

ية  يل المقاولة المثعترة والحفاظ على العقود الضرور ية القضائية بنجاعة تمو يرتبط نجاح مسطرة التسو

من م  371دد خول المشرع للسنديك وحده من خلال مقتضيات المادة لمواصلة نشاطها ،وفي هذا الص

ية والمتعلقة بتقديم خدمة والتي قد يكون من بينها  ت إمكانية المطالبة بمواصلة تنفيد العقود الجار

التسهيلات البنكية الممنوحة للمقاولة ،غير ان المؤسسة البنكية قد لا ترى فائدة من مواصلة هذه 

ية القضائية فتعمد للعدول عنها وفسخها طبقا للشروط المنصوص عليها  التسهيلات خلال مسطرة التسو

،فكيف يمكن إذا حماية المقاولة المثعترة والحفاظ على هذه التسهيلات البنكية الممنوحة؟  383في المادة 

ية   وكيف يمكن للقضاء التوفيق بين صلاحية السنديك في الإبقاء على العقود الجار

،خلال مسطرة 383أول :إنهاء التسهيلات البنكية الممنوحة للمقاولة طبقا لشروط المادة المطلب ال

ية القضائية :  من مدونة التجارة يتبين أن المشرع وضع أحكاما خاصة بإنهاء  383بالرجوع للمادة التسو

ة لعقود فتح كل نوع من العقود المتعلقة بفنح الاعتماد أو مايطلق عليه بالتسهيلات البنكية ،فالبنسب

الاعتماد المححدة المدة فقد نص المشرع على ان الاعتماد ينتهي بانتهاء المدة المحددة له بقوة القانون من 

غير أن يكون البنك ملزما بتوجيه إشعار للمستفيد، أما إدا كان الاعتماد لمدة غير محددة فلا يمكن 

 يد ومرور أجل لا يقل عن ستين يوم.فسخه ولا تخفيض مدته إلا بعد تبليغ إشعار كتابي للمستف
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يطة احترام تبليغ  ل كننا نرى أنه لايمكن للبنك أن يقوم بفسخ الإعتماد الممنوح لمدة غير معينة شر

المستفيد ومرور الأجل المذكور،بل لابد من وجود أسباب جدية تبرر لجوء البنك إلى فسخ هذه 

بر تعسفا في إستعمال الحق سيؤدي حتما الى التسهيلات ،لأن الفسخ في أي وقت وبدون أي مبرر يعت

الإضرار بالمقاولة المستفيدة من التسهيلات وقد يعصف بها التصفية القضائية ،خاصة وأن المقاولات 

تعول كثيرا على هذه التسهيلات البنكية من أجل ممارسة نشاطها على احست وجه ،لذلك ففسخ هذه 

برر هذا الفسخ، غير أنه جاء حكم صادر عن المحكمة التسهيلات يستلزم حصول خطأ من المقاولة ي

ية للدار البيضاء تحت رقم  من " 8781/97/8008ملف رقم  90/08/8001بتاريخ  9799التجار

يطة التقيد بالإشعار واحترام مهلة الإخطار  حق البنك فسخ الاعتماد ولو بدون سبب وفي أي وقت شر

 ( أو في العقد 383المنصوص عليها في المادة المذكورة )المادة 

وحيث أن تعليق المدعية الفسخ على حصول خطأ منها غير مطلوب بمقتضى النص المذكور مما يكون 

  383حيث يلاحظ أن المحكمة  اسائت تطبيق مقتضيات المادة معه ما استدلت به غير مؤسس.." 

ون له محل إلا في حينما خولت للبنك فسخ التسهيلات في أي وقت ولو بدون بسبب،لأن الفسخ لا يك

حالة إخلال الطرف الأخر بالتزاماته التعاقدية وبالتالي فإن اللجوء الى الفسخ دون مبرر يعتبر خطأ من 

يض للمقاولة المتضررة من هذا الفسخ غير المبرر ،وهذا ما أكدته محكمة الاسئناف  البنك يوجب التعو

ية بفاس في قرار صادر عنها رقم  حيث  9381/8090ملف عدد  87/1/8098بتاريخ  318التجار

فتح الاعتماد من طرف البنك لمدة غير محددة وفسخه بارادته المنفردة دون التقيد جاء فيه:" 

من م ت، التي تفرض على البنك العازم على فسخ الاعتماد تبليغ زبونه اشعارا  383بمقتضيات المادة 

يبرر ذلك الفسخ،يلزم البنك مسؤولية يوم دون ثبوت أي خطأ من الزبون  10مكتوبا لايقل عن اجل 

يضه"  الضرر اللاحق بالزبون وضرورة تعو
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أما الفقرة الرابعة من المادة المذكورة فإنها تخول للبنك إمكانية العدول عن التسهيلات الممنوحة دون 

مفهومه  التقيد بالأجل المذكور في الفقرة الثانية وذلك في حالة التوقف البين عن الدفع كما قمنا بتوضيح

من خلال الشق الأول من الموضوع ،وفي الحقيقو فنحن لا نلمس أي تعارض بين مقتضيات المادة 

ية القضائية ،والمادة  573 ية في إطار مسطرة التسو في فقرتها الرابعة ،لأن  383المتعلقة بالعقود الجار

لة في وضعية مختلة بشكل لا المشرع خول للبنك العدول عن التسهيلات في الحالة التي تكون فيها المقاو

رجعة فيه ولايبقى للتسهيلات البنكية الممنوحة أي دور في مساعدة المقاولة المتعترة،لذا فإن الفسخ 

المنصوص عليه في الفقرة الرابعة هو نتيجة حنمية للتوقف البين عن الدفع ،إلأ أن محكمة النقض لاتساير 

في الملف التجاري عدد  8099مارس  81ادر بتاريخ الص 111هذا التوجه إذ جاء في قرار لها عدد 

يكون المستفيد من التسهيلات في حالة توقف عن الدفع ،إذا لم يؤدي الأقساط " 301/9/1/8090

المستحقة ،أو يستمر في الإستفادة من سقف الإعتماد دون تزويد حسابه بالدفعات المثبتة لسلامة 

 مركزه المالي.

دون أجل في حالة توقف المستفيد عن الدفع أو في حالة إرتكابه لخطأ يمكن للبنك قفل الإعتماد ب

 383من القانون البنكي و المادة  11جسيم في حق البنك ،وعند إساءة استعماله للاعتماد طبقا للمادة 

حيث أن محكمة النقض في هذا القرار لم تصادف الصواب لمجموعة من الاعتبارات من مدونة التجارة" 

مالها لمصطلح التوقف عن الدفع في حين أن المشرع ينص على التوقف البين عن الدفع في ،أولها إستع

حين أن هناك إختلاف كبير بين المفهومين كما سبق توضيح ذلك ،فمحكمة النقض في هذا القرار لم 

يلية لها ،كما أن ا لمحكمة إعتبرت تساير فلسفة المشرع في حماية المقاولة المثعترة  والحفاظ على المصادر التمو

مجرد عدم أداء المقاولة لبعض الأقساط المستحقة وعدم تزويد حسابها بما يفيد سلامة مركزها المالي يعتبر 

 مبررا للقفل الإعتماد وهو مالاينسجم بتاتا مع مفهوم التوقف البين عن الدفع.
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ي عدد ملف تجار 01/90/8099المؤرخ في  9917وفي قرار أخر صادر عن محكمة النقض عدد 

من مدونة التجارة  383"ل كن حيث إنه بمقتضى الفقرة الرابعة من المادة جاء فيه  9791/1/9/8090

فإنه "سواء كان الإعتماد مفتوحا لمدة معينة أو غير معينة فإنه  يمكن للمؤسسة البنكية قفل الإعتماد 

جسيم في حق المؤسسة  بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع أو في حالة ارتكابه لخطأ

المذكورة أو..." ولما ثبث للمحكمة من الخبرة المنجزة وباقي الوثائق المدلى بها خاصة كشوف الحسابات 

غير المنازع فيها أن الطالبة توقفت عن سداد مابذمتها ،اعتبرت وعن صواب "أن البنك  لما منح للمدينة 

درهم لم يتم الوفاء بتنفيده ،وأن  80.000.000.00الأصلية تسهيلات جعلها تستفيد من قرض بمبلغ 

البنك بعد تراكم لأقساط غير المؤداة وتجاوز الطاعن لسقف التسهيلات قام بوقف الإعتماد ،فلم 

بونه ،ومن تم  يرتكب أي خطأ لأأنه في هذه الحالة لأنه في هذه الحالة لا يكون ملزما بتوجيه إشعار لز

مادامت الطاعنة في حالة توقف بين عن الأداء ،فتكون قد  يكون تحميله المسؤولية عديم الأساس

أبرزت ما اعتمدته من عدم ثبوت مسؤولية البنك بخصوص وقف الإعتماد الدي كان ممنوحا للطالبة 

يقضي الأمر خلافا لما جاء بالوسيلة أن تكون أزمة البنك مزمنة ،وإنما يكفي توقفه عن سداد ما ،ولا 

 هيلات."بذمته بعد تجاوز سقف التس

حيث يوضح هذا القرار تكريس محكمة النقض لموقفها الذي نجد فيه حماية أكثر للمؤسسات البنكية على 

حساب المقاولات المتعثرة و الأجذر بهذه الحماية ،فمن خلال هذا القرار إستعمل المحكمة مصطلح 

تضي أن تكون أزمة زبون التوقف البين عن الدفع ل كنها أساءت تفسيره حينما عللت قرارها بأنه لا يق

 البنك مزمنة إنما يكفي توقفه عن سداد ما بذمته بعد تجاوز سقف التسهيلات .
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لذلك نرى ضرورة توحيد مواقف القضاء سواء محاكم الموضوع او محكمة النقض في هذا الصدد،من 

جل مواصلة ممارسة أجل تكريس حماية المقاولة  المثعترة والحفاظ على السيولة المالية الكافية لها من أ

 نشاطها الإقتصادي وقيامها لدورها الإجتماعي

 المطلب الثاني:مطالبة السنديك للبنك بمواصلة تنفيد عقد فتح الإعتماد

يا عند صدور الحكم القاضي  يكون أثرها سار ية تلك العقود المتعلقة بتقديم خدمة و يقصد بالعقود الجار

ية القضائية وفي هذا ال من م   371صدد خول المشرع للسنديك من خلال المادة بفتح مسطرة التسو

ية إما بمواصلتها أو فسخها في حالة عدم حاجة المقاولة  ت كامل الصلاحية في تقرير مصير العقود الجار

 لها .

ية يجب على المتعاقد أن يفي بإلتزاماته التعاقدية  وفي حالة مطالبة السنديك بواصلة تنفيد العقود الجار

ية تجاه المقاو لة رغم عدم وفاء هذه الأخيرة بالتزاماتها للفترة السابقة على صدور الحكم القاضي بالتسو

القضائية،وتطبيقا لهذه المقتضيات يمكن للسنديك مطالبة البنك الذي قام بتقديم تسهيلات للمقاولة  في 

للبنك أن يحتج  من مدونة التجارة من أجل مواصلة تقديم هذه التسهيلات ولا يمكن 381إطار المادة 

ية القضائية إذ لا يخولها ذلك سوى التصريح بديونها  بعدم وفاء المقاولة لالتزاماتها قبل فتح مسطرة التسو

 .في قائمة الديون

من م ت أن يتمسك  381كما لايسعف البنك الذي قام بتقديم هذه التسهيلات المنصوص عليها في م 

لها لاختلاف مفهوم التوقف البين عن الدفع عن  بشأن إمكانية وضع حد 383بمقتضيات المادة 

من مدونة التجارى في فقرتها  371مفهوم التوقف عن الدفع كما أوضحنا ذلك سابقا،كما أن المادة 

ية القضائية بناء على شرط  الأخيرة تنص على أنه لايمكن فسخ أي عقد بمجرد فتح مسطرة التسو

 ك وحده صلاحية فسخ هذه العقود أو مواصلتها.تعاقدي أو أي مقتضى قانوني ،حيث أن للسندي
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من مدونة التجارة لا تتضمن اي تناقض مع مقتضيات المادة  383في الأخير يمكن القول أن المادة 

لم  371، لختلاف مفهوم التوقف البين عن الدفع عم مفهوم التوقف عن الدفع ،كما أن المادة  371

حول اي مقتضى قانوني او شرط تعاقدي دون تطبيق تدع أي مجال للشك عندما نصت على انه لاي

مقتضيات هذه المادة  ،لذلك نرى أن السنديك تبقى له الصلاحية في مطالبة البنك بمواصلة تقديم هذه 

ية القضائية،أما المادة  في فقرتها الرابعة تكون قاصرة على الحالة  383التسهيلات خلال مسطرة التسو

 وضعية مختلة بشكل لا رجعة فيه.التي تكون فيها المقاولة في 
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  مجموعة من الاحكام والقرارات الصادرة في اطار مساطر صعوبات المقاولة
 
 مصطفى الفوركي 
 دكتور في الحقوق

 
 القاعدة

 

يل بمجرد يده تغل القضائية التصفية *سنديك ية الى التصفية تحو  عليه الابقاء يتم لم ما قضائية تسو
 كسنديك.

 .87/7/9111 بتاريخ 1899/11 رقم القرار
  

 التعليل
  

 محكمة عن الصادر القرار منطوق تفسير وي شركة للمستأنفة القضائية التصفية سنديك بصفته …. السيد التمس حيث
ية الاستئناف  بتاريخ الصادر الحكم بإلغاء والقاضي 331/11/99 عدد الملف في 83/3/11 بتاريخ البيضاء بالدار التجار

ية لمحكمةا عن 91/8/11  مخطط تنفيذ قصد إليها الملف بإرجاع جديد من والحكم 11/11 عدد الملف في بالبيضاء التجار
ية ية التسو  أن أساس على  الصائر في البت وبحفظ المنتدب القاضي إشراف تحت 88/90/18 في المؤرخ والاستمرار

ية مخطط أي يتضمن لا السنديك تقرير  ولم تحصره لم المحكمة فان وجوده فرض على وانه اقتراحات مجرد بل للاستمرار
 تنفيذه. لامكانية المذكور القرار تفسير يتعين لذلك وانه ، التجارة مدونة من 311 و 318 للفصلين طبقا مدته تحدد
 بالتصفية القاضي الابتدائي الحكم بإلغاء قضى حينما تفسيره المطلوب الاستئنافي القرار فان ، جهة من انه حيث ل كن

ية وضعية إلى الأطراف ارجع فانه ضائيةالق  القرار من الأخيرة الحيثية خلال من واضح هو كما ، القضائية التسو
ية جديد من الحكم " على تنص والتي ، تفسيره المطلوب الاستئنافي ية باستمرار  وإرجاع الطاعنة حق في القضائية التسو

ية المحكمة إلى الملف يةال مخطط تنفيذ على للعمل التجار  ، 88/90/18 بتاريخ ع  السنديك طرف من المقترح استمرار
 المنتدب". القاضي اشراف وتحت المقاولة رئيس بمساعدة وذلك

 حدا وضع الذي النازلة في الصادر الاستئنافي القرار بمقتضى يده غلت قد  خ  السنديك فان ثانية جهة من انه وحيث
ية وسنديك …  السيدة المنتدب القاضي هما المذكور القرار اتمقتضي بتنفيذ المعني وان ، القضائية للتصفية  التسو

 ع السيد القضائية
ية لمحاولة مخططا وضع قد ع السيد السنديك فإن المقال في جاء لما خلافا فانه ثالثة جهة ومن  لشركة المادية الوضعية تسو
ية". الخبير اقتراحات عنوان" تتح فيها جاء التي تقريره من الثامنة الصفحة خلال من واضح هو كما وي،  للتسو
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 قانونا. المطلوب الحد إلى الشركة مال راس بإعادة الشركاء التزام   -9
 بالسيارات. الخاصة الإيجار بائتمان المتعلقة العقود فسخ   -8
 الشركة. لمقر المجاور بالمكتب الخاص ال كراء عقد فسخ   -1
 سنتين. يتعدى لا اجل في بالتسديد الشركة والتزام المستحقة الديون دولةج إعادة الموردين جميع قبول على الحصول -1

 المذكور. المخطط تطبيق يتعين فانه وبالتالي
  

ية لمخطط الاستئناف محكمة حصر بعدم الدفع يخص وفيما  اتخاذ صلاحية لها التي الجهة فان مدته تحديد وعدم التسو
ية مسطرة عن المترتبة الإجراءات ية المحكمة هي ئيةالقضا التسو  والتي المذكورة المسطرة بفتح القاضي الحكم مصدرة التجار

ية. مخطط تنفيذ على للعمل إليها الملف إرجاع الاستئناف محكمة قررت  الاستمرار
 الأسبــــاـب ل هذه

ية الاستئناف محكمة فان يا علنيا انتهائيا تبت وهي بالبيضاء التجار  تصرح:. حضور
 الطلب قبول : الشـــكل في
 القاضي للحكم بإلغائه  119/11 عدد تحت 83/3/11 بتاريخ المحكمة هذه عن الصادر القرار أن باعتبار : ال جوهــر في

ية مسطرة إلى الأطراف ارجع قد 11/11 عدد الملف في 91/8/11 بتاريخ والصادر القضائية بالتصفية  القضائية التسو
ية مخطط تنفيذ اجل من وذلك مكرر 13/18 عدد ملفال في 83/1/18 بتاريخ الصادر الحكم موضوع  من المقترح التسو

 قرار وان ، امينة ذكير السيدة المنتدب القاضي إشراف تحت 88/90/18 في المؤرخ العزيز عبد الذهبي السنديك طرف
 الهدى. ابو خالد السيد القضائية التصفية حكم في المعين السنديك يد غل قد الإلغاء
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في ارالقر صدر وبهذا

 الضبط كاتب                  المقرر المستشار                    الرئيس
 

  

 القاعدة
 

 مسطرة فتح يبرر الاحتياطي السيولة مبلغ على توفرها عدم بحكم ظرفية لصعوبات وتعرضها الدفع عن المقاولة توقف
يةالت  القضائية. التصفية وليس مواجهتها في القضائية سو

 .80/09/8000 بتاريخ 930/8000 عدد القرار
  

 الاستئناف محكمة
 إلى الاستماع يتم لم أنه كما الابتدائية، المرحلة أمام قانونية بصفة تستدع لم بكونها استئنافها في الطاعنة تمسكت حيث
 حكم على بناء قدم القضائية التصفية طلب فإن ذلك إلى إضافة م.ت من 731 الفصل عليه نص ما وفق المقاولة رئيس
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 ملتمسة السيولة مبلغ انعدام في تكمن تواجهها التي الصعوبة وأن القانونية، بالطرق تنفيذه ضدها المستأنف بإمكان كان
ية مسطرة بفتح جديد من الحكم  مواجهتها. في القضائية التسو

 93/7/9111 في المؤرخة التسليم شهادة ذلك تؤكد كما الابتدائية المرحلة في استدعاؤها مت الطاعنة أن الثابت من حيث
 أساس أي على يرتكز لا به التمسك الطاعنة تحاول ما يكون مما تبليغه قصد أحد وجود عدم بملاحظة أرجعت والتي

 رده. ويتعين
 النازلة في بحث بإجراء أمرت 89/90/11 بتاريخ صادرال التمهيدي الحكم بمقتضى الاستئنافية المحكمة أن الثابت من حيث

براء على ويتوفر بانتظام العمال أجور يؤدي بأنه  صرح الذي المقاولة رئيس إلى الاستماع تم أساسه على والذي  من إ
 ذلكب مؤكدا الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق مع المقاولة وضعية سوى أنه كما مالية، موازنة لآخر الضرائب إدارة

 الاستئنافي. المقال في جاء ما
 الاحتياطي. السيولة مبلغ على تتوفر لا كونها المقاولة تعترض التي الوحيدة الصعوبة بأن أضاف كما

 في تجاوزها في تأمل وأنها ظرفية، صعوبة مجرد هي الصعوبة هذه بكون التوضيحية مذكراتها في الطاعنة أكدت وحيث
 فتح بعد المقاولة لدائني متعددة امتيازات تمنح والتي التجارة، مدونة إطار في بها عمولالم القانونية المقتضيات إطار

ية مسطرة  القضائية. التسو
 الناشئة الديون تسديد يتم يلي: ما على تنص التي م.ت من 373 المادة ومقتضيات يتماشى الطرح هذا فإن بالفعل وحيث

ية فتح حكم صدور بعد قانونية بصفة  أو بامتيازات لا أم مقرونة كانت سواء أخرى ديون كل على بقيةبالأس التسو
 قروضا المقاولة منح على الأبناك يشجع أن شأنه من المذكور الفصل في الوارد الامتياز هذا فإن وبالتالي بضمانات،

 المالية. صعوباتها تجاوز بموجبها تستطيع
ية مسطرة فتح بخصوص للمحكمة نظرال فيها يسند بمذكرة أدلى فقد للسنديك بالنسبة إنه وحيث  على يدل مما القضائية التسو

ية على تؤثر أن شأنها من التي أو بالبيع المتعلقة الإجراءات من إجراء بأي يقم لم أنه  المقاولة. استمرار
 الأصل دون المقاولة من جزء قوم   ….  السيد الخبير أن الملف وثائق من الثابت فإن أخرى جهة من إنه وحيث

 شركة أن كما (،8/7/17 بتاريخ المحرر تقريره )راجع درهم( مليون )أربعين درهم 10.000.000 يفوق  بمبلغ لتجاريا
 المذكور. المبلغ يفوق بمبلغ الأخرى هي قومتها قد المقاولة شراء تريد التي ( )هولدينك

 إذا الديون مجموع كون من فليكس وبريم شركة )الدائنة( ضدها المستأنف به تقدمت الذي الدفع يخص فيما إنه وحيث
 قانوني. أساس على يستند لا فإنه تصفية، حالة في يجعلها الشركة رأسمال أرباع ثلاث من أكثر استغرقت

 المذكور الفصل فإن المساهمة، شركات قانون من 137 الفصل مقتضيات من مستمدا الدفع هذا كان إذا جهة فمن
 المستأنف ذلك إلى نحت كما الديون وليست للشركة، الصافية الوضعية أرباع ثلاثة تفوق أصبحت التي الخسائر عن يتحدث
 ضدها.

 الخسارات بفعل الشركة رأسمال ربع عن تقل أصبحت الذاتية الأموال رؤوس أن افتراض على وحتى ثانية جهة ومن
 الواردة المقتضيات إلى استنادا تجاوزها نيمك الوضعية هذه النازلة(فإن في مثبتا ليس ما )وهو المحاسبية الوثائق في المثبتة

 م.ت. من 381 المادة في
 وإن فيه رجعة لا بشكل مختلة ليست المستأنفة المقاولة بأن والقانونية الواقعية المعطيات هذه خلال من يتبين إنه وحيث
 الإخباري. المحضر إنجاز تاريخ وهو 91/08/9111 تاريخ منذ الدفع عن متوقفة كانت
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 مساطر فتح أساسه على تم الذي الحكم بمقتضى الأداء المستحق الدين خلال من ثابت الدفع عن التوقف إن وحيث
 بها تمر التي الظرفية للصعوبة نظرا الديون سداد يمكنها لا فإنه للمقاولة التوضيحية المذكرة في جاء ما خلال ومن المعالجة

يق عن الصعوبة هذه بمعالجة إلا ذلك تجاوز يمكنها لا نهوأ الاحتياطي، السيولة مبلغ على توفرها عدم جراء من  فتح طر
ية مسطرة ية في آملة مواجهتها في القضائية التسو  التفويت. أو الاستمرار
 حرفي وكل تاجر كل على تطبق المقاولة صعوبات معالجة مساطر فإن م.ت من 310 الفصل لمقتضيات طبقا إنه وحيث

ية شركة وكل  الحلول. عند عليهم المستحقة الديون ادسد بمقدورهم ليس تجار
 . 91/8/9111 أعلاه ذكر ما حسب هو الدفع عن التوقف تاريخ بأن ترى المحكمة إن وحيث
 مسطرة بفتح جديد من والحكم المستأنف الحكم وإلغاء الاستئناف اعتبار يتعين فإنه أعلاه، ذكر لما استنادا إنه وحيث
ية  ة.الطاعن مواجهة في القضائية التسو

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فإن يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور

 بالقبول. فيه البت سبق : الشـــكل في
 جديد: من والحكم قضائية تصفية من به قضى فيما المستأنف الحكم وإلغاء باعتباره : ال جوهــر في

يةا مسطرة بفتح        .9        طاف. روبنتري والخردوات الصنابر صناعة شركة الطاعنة مواجهة في القضائية لتسو
 .91/8/11 من ابتداء  الدفع عن التوقف تاريخ بتحديد        .8      
 منتدبة. كقاضية حليمة مالك بن الأستاذة بتعيين        .1      
 للفقرة طبقا التسيير جلسات بمراقبة يقوم أن عليه والذي طرةالمس في سنديكا  …. السيد الخبير بتعيين        .1      

 ونحدد التجارة مدونة من 371 الفصل في عليها المنصوص بالإجراءات القيام وكذا م.ت من 371 الفصل من الأولى
 القرار. بهذا توصلها تاريخ من أسبوع أجل داخل المستأنفة تؤديها درهم 90.000 مبلغ في أتعابه
ية المحكمة إلى الملف بإرجاع        .3        للقانون. طبقا ومتابعتها اللازمة بالإجراءات للقيام بالبيضاء التجار
 الصائر. في البت بحفظ        .1      
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 

يل على *الاقدام ية تحو ية مخطط تطبيق محاولة دون قضائية تصفية الى القضائية التسو  مخالف الاستمرار
 التجارة. مدونة لمقتضيات

 .83/3/11 بتاريخ 119/11 القرار
   

 الاستئناف: محكمة
ية ملف على الاطلاع وبعد الملف وثائق خلال من الثابت إن حيث  شركة الطاعنة أن مكرر 13/18 عدد القضائية التسو

 التجارة، مدونة من يليها وما 310 المادة نطاق في مواجهتها في المقاولة صعوبة معالجة مسطرة فتح بطلب تقدمت وي
ية المحكمة وإن  والدائنية المديونية وجدول ،9117 لسنة التركيبية القوائم وخاصة الملف مستندات على اطلاعها بعد التجار

 زالت لا واي شركة أن لها اتضح المشورة بغرفة المقاولة رئيس لشروحات استماعها وبعد الشركة، اتممتلك ولائحة
 القناة عن الناتجة الديون تأجيل إلى فقط يرمي الطلب وأن بأجورهم، يتوصلون لازالوا مستخدميها وأن نشاطها تمارس
 جزئيا، لتسويتها حل إيجاد تم الديون باقي أن حين في أقساط. شكل على وتأديتها الضرائب، وكذا الإشهار مادة في الأولى

ية المحكمة اعتبرت لذلك وتبعا  في محقة بالتالي وأنها فيها، رجعة لا بصفة مختلة وضعية في ليست وي شركة أن التجار
ية مسطرة من الاستفادة ية مسطرة بفتح حكمها 83/1/18 بتاريخ وأصدرت القضائية، التسو  في القضائية التسو

 اجهتها.مو
ية مسطرة فتح حكم أن أيضا الثابت إن وحيث  الموازنة حول مفصل تقرير وضع في السنديك مهمة حدد القضائية التسو

 من 371 المادة نطاق في الملائم الحل إعداد مع المقاولة رئيس بمشاركة وذلك للشركة والاجتماعية والاقتصادية المالية
 التجارة. مدونة

 منذ عرفتها التي الخسارات عن ناتجة خانقة مالية أزمة تعرف وي شركة أن السنديك أعده لذيا التقرير في جاء وحيث
 اعتبر لذلك وتبعا الشركة، مال رأس تقريبا أضعاف بستة يفوق 19/8/18 حدود إلى الخسارة حجم وأن سنوات عدة

 يستوجب: الشركة توازن لإعادة الناجع الحل أن السنديك
 قانونا. المطلوب الأدنى الحد إلى الشركة مال رأس بإعادة الشركاء مالتزا               -9
 بالسيارات. الخاصة الإيجاري بالإئتمان المتعلقة العقود فسخ                -8
 الشركة. لمقر المجاور المكتب كراء عقد فسخ                -1
 المستحقة. ديونهم جدولة إعادة الموردين جميع قبول على الحصول               -1

 أن مع قضائيا بتصفيتها والحكم المنتدب القاضي لاقتراح مسايرته المستأنف الحكم على تعيب واي شركة الطاعنة إن وحيث
بناء استقطابها بفضل تحسنت قد المادية وضعيتها  للضمان الوطني الصندوق لدى المستحقة الديون وجدولة جدد لز

 الحكم على تعيب كما الديون، من  %80 نسبة واحدة سنة ظرف في وأدائها والصناعة ارةللتج المغربي والبنك الاجتماعي
 مخطط تطبيق بخصوص التجارة مدونة مقتضيات الأخير هذا خرق رغم السنديك تقرير على اعتماده المستأنف

ية.  الاستمرار
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ية المحكمة إلى رفعه الذي التقرير في المنتدب القاضي فإن بالفعل وحيث  إلى ترمي السنديك مقترحات أن اعتبر التجار
يل والتمس إنهاضها إلى وليس الشركة تصفية ية تحو  أن دون الدائنين حقوق على حفاظا قضائية تصفية إلى القضائية التسو
ية، مخطط تنفيذ السنديك من يطلب ية مسطرة فتح منذ بدينه يتقدم لم دائن أي بأن علما التسو  لما تبعا القضائية التسو

 .99/3/11 بجلسة استئنافيا بها المدلى القضائية التصفية سنديك خ للسيد الجوابية المذكرة يف جاء
ية مخطط اقتراح السنديك يعتزم حينما أنه في صريحة التجارة مدونة من 381 المادة مقتضيات إن وحيث  على للاستمرار
 حسب المسير من أو الجماعية الإدارة مجلس من أو الإدارة مجلس من يطلب فإنه المال، رأس تغيير إلى يهدف المحكمة

 الأشكال حسب الجمعية بنفسه يستدعي أن ويمكنه الشركاء، جمعية أو العادية غير العامة الجمعية استدعاء الأحوال،
 الاقتضاء. عند الأساسي النظام في عليها المنصوص

 تسديد مقترحات للمراقبين يبلغ أن السنديك على التجارة، مدونة من 383 المادة من الأولى الفقرة لأحكام طبقا أنه كما
 المنتدب. القاضي مراقبة تحت وذلك الديون،
ية سنديك أن يتضح الملف مستندات بمراجعة إنه وحيث ية مخطط تنفيذ يحاول لم وي لشركة القضائية التسو  التسو
 التجارة. مدونة مقتضيات بذلك مخالفا طرفه من المقترح
 تجاوز على المقاولة مساعدة إلى بالأساس ترمي المقاولة صعوبات معالجة مساطر من المشرع وخاهات التي الغاية إن وحيث

 التنمية في والمساهمة الشغل مناصب على حفاظا نشاطها مزاولة في الاستمرار من وتمكينها تعترضها التي المالية الصعوبات
 الاقتصادية.

 الملف معطيات أن رغم فيه لارجعة بشكل مختلة وي شركة عيةوض أن اعتبر حينما الأولى الدرجة قاضي إن وحيث
يل وأمر بذلك، لاتجزم ية بتحو  في عليها المنصوص الآمرة القانونية المقتضيات يراع لم قضائية، تصفية إلى القضائية التسو
 جديد من والحكم المستأنف، الحكم إلغاء معه يتعين الذي الأمر التجارة مدونة من الخامس الكتاب من الثاني القسم

ية باستمرار ية المحكمة إلى الملف وإرجاع ، الطاعنة حق في القضائية التسو ية مخطط تنفيذ على للعمل التجار  الاستمرار
 إشراف وتحت المقاولة رئيس بمساعدة وذلك 88/90/18 بتاريخ الذهبي عبدالعزيز السيد السنديك طرف من المقترح
 المنتدب. القاضي

  

 اـبالأسبــــ ل هذه
ية الاستئناف محكمة فإن يا علنيا انتهائيا تبت وهي بالبيضاء التجار  تصرح: حضور

  

 الاستئنــــاـف. قبــــــول : الشـــكل في
ية المحكمة عن 91/8/11 بتاريخ الصادر المستأنف الحكم وإلغاء باعتباره، : الموض وع في  الملف في البيضاء بالدار التجار

ية مخطط تنفيذ قصد إليها الملف بإرجاع يدجد من والحكم 11/11 عدد ية التسو  تحت 88/90/18 في المؤرخ والاستمرار
 الصائر. في البت وبحفظ المنتدب، القاضي إشراف

 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا
 الضبط كاتب                    المقرر المستشار                  الرئيس
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 القاعدة
 

 للمقاولة. كرئيس القضائية التصفية طلب تقديم في له صفة لا نظامية بصفة يعين لم الذي النائب *المدير
 .8/7/9111 بتاريخ 9001/11 رقم القرار

  

 : المحكم ة
 معالجة لمسطرة لمنظمةا المقتضيات وبخرق القضائية التصفية طالب صفة بانعدام يتمسك الطاعن الطرف إن حيث-

 القضائية. الحراسة نظام تحت الشركة بوضع حكم وصدور النازلة في البت سبقية وكذا المقاولة صعوبة
 ، المقاولة صعوبات معالجة مسطرة فتح طلب فإن التجارة مدونة من 311 و 319 المادتين بمقتضيات عملا إنه وحيث-

 تلقائيا يدها تضع أن للمحكمة يمكن كما ، الدائنين لأحد للدعوى افتتاحي لبمقا أو المقاولة رئيس طرف من تقديمه يتعين
 العامة. النيابة من بطلب أو
  ج  السيد أن حين في ، لها القانوني والمدير للشركة العام المدير هو ن ف الهالك أن الملف وثائق من الثابت إن وحيث-

 لعام.ا مديرها وفاة بعد وتسيرها الشركة إدارة تولى إنما
 ما أو ، العام المدير منصب ج السيد تولي على للشركة الإداري المجلس موافقة يتبت ما بالملف يوجد لا إنه وحيث-

 التأسيسي القانون إلى بالرجوع انه كما ، لها السابق القانوني المسير وفاة بعد ، الغرض لهذا العامة الجمعية انعقاد يتبت
 هو كما الأصلي المدير وفاة حالة في خاص كخلف تلقائيا يعين النائب المدير أن يفيد ما تتضمن لا نصوصه فإن ، للشركة

 7171/18 عدد الملف في 97/1/11 بتاريخ الصادر الاستئنافي القرار ايضا عليه سار ما وهو النازلة، في الأمر عليه
 القضائية. الحراسة تحت الشركة وضع بخصوص

 يتعين مما ، ذكر لما استنادا المقاولة رئيس صفة له ليس للشركة القضائية التصفية طالب فإن ، هذه والحالة إنه وحيث-
 الصائر. رافعه تحميل مع الطلب قبول بعدم جديد من الحكم التصدي وبعد المستأنف الحكم إلغاء بالتالي معه

 التجارة. مدونة من 311 و 319 و 310 الفصول بأحكام وعملا
 الأسبــــاـب ل هذه

ية الاستئناف ةمحكم فإن  بالبيضاء التجار
يا. علنيا انتهائيا تبث وهي  حضور

 الاستئناف قبول : الشـــكل في
ية المحكمة عن الصادر الحكم وإلغاء باعتباره : ال جوهــر في  177/18/1 عدد الملف في 81/98/18 بتاريخ بالرباط التجار

 الصائر. رافعه تحميل مع الطلب قبول بعدم جديد من والحكم
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر هذاوب

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 وليست سليمة وضعية في المقاولة مادامت خللا يشكل لا التنفيذ وقت نقدية سيولة وجود *عدم

 الدفع. عن متوقفة
 الاخيرة هذه توقف بالضرورة منه يستفاد لا متزايد أي حضور دمع بسبب استئنافي قرار تنفيذ *عدم

يق عن دينه استخلاص الدائن بامكان مادام الدفع عن  للاحكام. الجبري التنفيذ طر
 .10/99/11 بتاريخ 9813/11 رقم القرار

 :الاستئناف محكمة
ية مسطرة بفتح قضى كونه المستأنف الحكم على الطاعنة تعيب حيث  تنفيذ عدم أن معتبرا مواجهتها في ةالقضائي التسو

 المالية الموازنة في خللا يشكل نقدية سيولة وجود عدم بسبب ضدهما المستأنف لفائدة الصادرين الاستئنافيين القرارين
 موازنتها. في خلل أي وجود تبرز لا النازلة معطيات أن مع للشركة،
يةا المحكمة أجرته الذي البحث خلال من بالفعل يتضح وحيث  للطاعنة المنتدب المدير حضره والذي المشورة بغرفة لتجار

 مصلحة إزاء وضعيتها وأن عامل، 9700 حوالي تشغل وأنها الفنادق، وتسيير إدارة في متخصصة الأخيرة هذه أن
 تنفيذ عدم وبخصوص الدفع، عن توقف أي هناك ليس وأنه سليمة، وضعية الاجتماعي الضمان وصندوق الضرائب

 القانوني الممثل صرح الحالية، الدعوى في عليها المستأنف قبل من المعتمدين الاستئنافيين، القرارين وضوعم الديون
 حاليا. الديون هذه استخلاص يمكن وأنه سيولة وجود عدم عن ناتج ذلك بأن للطاعنة
 المالية الموازنة في خلل وجود يفيد ما المقاولة رئيس تصريحات ضمن يوجد لا فإنه المذكورة للمعطيات اعتبارا إنه وحيث

 وأنه مالية  صعوبات من تعاني المستأنفة أن على البرهنة شأنها من حجة بأية يدليا لم عليهما المستأنف أن كما الأخيرة، لهذه
 معالجة مساطر افتتاح شروط تحدد التي التجارة مدونة من 310 المادة لمقتضيات وفقا الحالة ديونها سداد بمقدورها ليس

 الطاعنة مواجهة في التنفيذ بإجراءات قيامها تفيد حجة بأية تدل لم ش ح السيدة عليها المستأنف إن بل المقاولة، عوباتص
 تخص وإنما لاتهمها، للدعوى الافتتاحي مقالها رفقة الشأن هذا في بها أدلت التي الوثائق أن إذ الأخيرة، هذه وامتناع

 حضور عدم بسبب لفائدته الصادر الاستئنافي القرار تنفيذ من الأخير هذا كنتم عدم فإن أخرى جهة ومن ،  رم السيد
 أو الدفع، عن الأخيرة هذه توقف بالضرورة منه يستفاد أن لايمكن المحجوزة، الطاعنة منقولات بيع لعملية متزايد أي

يق عن دينه استخلاص بإمكانه أن طالما الأداء، عن عجزها  الجبري بالتنفيذ الخاصة ىالأخر الوسائل إلى اللجوء طر
 المدنية. المسطرة قانون في عليها والمنصوص للأحكام

 مقتضيات إلى بالاستناد المقاولة صعوبات معالجة مسطرة إلى اللجوء المدعيين حق من يكن لم لذلك اعتبارا إنه وحيث
 سايرهما حينما المستأنف الحكم وإن ،المسطرة هذه إلى اللجوء تبرر التي الشروط توفر لعدم التجارة مدونة من 311 الفصل

ية مسطرة بفتح وقضى ادعاءاتهما في  دون المالية موازنتها في خلل وجود أساس على الطاعنة مواجهة في القضائية التسو
 برفض جديد من والحكم إلغاؤه، معه يتعين الذي الأمر الصواب، جانب قد يكون الخلل، هذا وجه بتدقيق يبرز أن

 أساس. على رتكازهماا لعدم الطلبين
 الأسبــــاـب ل هذه
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ية الاستئناف محكمة فإن يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور
 الاستئناـف. قبــــ ول : الشـــكل في
ية المحكمة عن الصادر الحكم وإلغاء باعتباره، : ال جوهــر في  رقم ملفال في 91/1/11 بتاريخ البيضاء بالدار التجار

 الصائر. عليهما المستأنف وتحميل الطلبين برفض جديد من والحكم 1001/11
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
   

 القاعدة
ية مسطرة فتح يمكن اعليه التغلب يمكن مالية صعوبات تجتاز المقاولة كانت *اذا  في القضائية التسو

 القضائية. التصفية بدل جديد من حقها
 .1/9/8000 بتاريخ 18/8000 رقم القرار

  

  

 المحكمــــة:
ية المعالجة مسطرة إلى إخضاعها ملتمسة مالية صعوبات من تعاني بكونها الطاعنة تتمسك حيث  كل مع القضائية والتسو

 التجارة. مدونة في عليها المنصوص القانونية إجراءاتال من قانونا عنها يترتب ما
 أن عاين أنه 93/90/9111 بتاريخ  د س السيد الخبير طرف من المنجزة الخبرة تقرير إلى بالرجوع الثابت من وحيث
 لسنة التركيبية الميزانية في المسجل الأجور حجم وأن الأحذية صنع في متخصصين كلهم شخصا 91 بها يشتغل الشركة
يا، درهم 80071 هو 9118  مبلغ من المعاملات رقم لمرور مستمرة بصفة تطور المبيعات رقم أن لاحظ كما سنو

 وبذلك المضافة، القيمة على الضريبة دون 9118 سنة درهم 98،181.177 مبلغ إلى 9111 سنة درهم 18800
 مالية صعوبات تجتاز وإنما المستأنف ئيالابتدا الحكم تضمنه ما حسب فيه رجعة لا بشكل مختلة ليست الشركة فوضعية

 والمساهمة نشاطها مزاولة من تتمكن حتى وذلك الموضوع في المنجز الخبير تقرير تضمنه ما إلى بالاستناد عليها التغلب يمكنها
 لىالأو الفقرة مقتضيات وفق وذلك لمستخدميها الشغل مناصب على المحافظة وكذا الاقتصادية التنمية في إيجابي بشكل

 التجارة. مدونة من 318 المادة من
 عليها التغلب يمكنها مالية أزمة لاجتياز ديونها سداد عن متوقفة الطاعنة أن المعطيات هذه خلال من يتبين إنه وحيث

ية مدونة من 180 المادة لمقتضيات واستنادا معه يتعين مما  تاريخ تحديد يتعين المسطرة فتح عند أنه على تنص التي التجار
 يتعين النازلة في فإنه لذا المسطرة، فتح قبل شهرا عشر ثمانية الأحوال جميع في يتجاوز لا أن يجب الذي الدفع عن لتوقفا

 المسطرة. هذه فتح قبل شهرا 98 في ديونها دفع عن الطاعنة توقف تاريخ تحديد
يةالت مسطرة بفتح جديد من والحكم المتخذ الحكم إلغاء لذلك تبعا يتعين إنه وحيث  الطاعنة. مواجهة في القضائية سو

 الأسبــــاـب ل هذه
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ية الاستئناف محكمة فإن  البيضاء بالدار التجار
يا. علنيا انتهائيا تبث وهي  حضور

 بالقبول. فيه البت سبق : الشـــكل في
 جديد من والحكم قضائية تصفية حالة في الطاعنة جعل من به قضى فيما المستأنف الحكم وإلغاء باعتباره : ال جوهــر في

ية حالة في بجعلها  محمد السيد وتعين المسطرة في منتدب كقاضي بشار عمر السيد تعيين مع مواجهتها في قضائية تسو
 تضع أن الطاعنة وعلى المسطرة لفتح السابقة شهرا 98 مدة في الدفع عن التوقف تاريخ وبتحديد سنديكا بصفته الزرهوني

يف درهم 3000 مبلغ ية المحكمة إلى الملف وبإرجاع مسبقة كمصار  الصائر. في البت وبحفظ بالإجراءات للقيام التجار
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
 
 
 

 القاعدة
ية مسطرة فتح اعادة امكانية عم يتنافى لا القضائية التصفية عملية بقفل القاضي *الحكم  القضائية التسو

 المقاولة. حق في
 .80/9/8000 بتاريخ 911/8000 رقم القرار

  

 المحكمــــ ة:
 رئيس إلى الاستماع يتم ولم الابتدائية المرحلة أمام قانونية بصفة تستدع لم بكونها استئنافها في الطاعنة تتمسك حيث

 على بناء منعدم القضائية التصفية طلب فإن ذلك على علاوة التجارة مدونة من 317 الفصل عليه نص ما وفق المقاولة
 الطلب برفض أساسا والحكم المستأنف الحكم إلغاء ملتمسة الآن حد إلى وبانتظام اعتيادية بصورة عملها تمارس أنها

ية الحكم واحتياطيا  مواجهتها. في القضائية بالتسو
 بشهادة مدون هو ما وفق الابتدائية المرحلة في استدعاؤها تم الطاعنة أن الملف أوراق إلى بالرجوع التابت من وحيث
يد ما منذ مغلق محل بعبارة ارجع إليها الموجه الاستدعاء أن غير 8/1/9111 في المؤرخة التسليم  ونصف سنة عن يز
 المثار. الدفع رد يتعين مما عبدالرحيم السريتي السيد القضائي العون إفادة حسب وذلك الجيران تصريح حسب تقريبا

 بإجراء 93/1/9111 بتاريخ الصادر التمهيدي القرار بمقتضى أمرت الاستئنافية المرحلة في المحكمة أن الثابت من ذوحيث
 الذي بالحكم المتعلقة التنفيذ إجراءات بأن صرح الذي المقاولة رئيس إلى الاستماع تم أساسه على والذي النازلة في بحث
 بالحكم متعلق استدعاء بأي تتوصل ولم بالأمر المعنية الشركة مواجهة في تتم لم وإجراءاته التصفية قاضي يهعل  ارتكز

 عن صادر وصل بآخر وأدلى عامل، 980 ب يقدر عمالها عدد وأن نشاطها تمارس لازالت الشركة وأن المذكور،
 الصندوق عن صادر العمال بأجور يتعلق ولبجد أدلى كما ، …. شركة اسم في 10/8/9111 في مؤرخ الضرائب مصلحة
 على أخيرا لحصوله مختلة وضعية في ليست الشركة بأن مضيفا 88/1/9111 بتاريخ مودع الاجتماعي للضمان الوطني
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 المغربي التجاري البنك لفائدة بتصفيتها قام أخرى ديون هناك أن كما  SDI   مجموعة من 8000 سنة نهاية حتى عمل عقد
 درهم. ملايين 1 موعهامج في بلغت

 عن 1810/11/90 عدد الملف في 98/7/9111 بتاريخ حكم بصدور الطاعنة سنديك بصفته غ السيد صرح وحيث
ية المحكمة  لكل الحق وبحفظ الطاعنة – …الشركة مواجهة في القضائية التصفية عمليات بقفل قضى البيضاء بالدار التجار

 لمقتضيات طبقا يقبلهم عاديين دائنين وجود لعدم وذلك أمواله أو لمدينا الشخص ضد فردية دعاوى إقامة في دائن
 التجارة. مدونة من 187 المادة
 مسطرة مع يتنافى لا ل كونه النازلة في له تأثير لا القضائية التصفية عملية بقفل والقاضي به المدلى الحكم إن حيث ل كن

 وأنه خاصة بها، المتعلقة المادية المعطيات ضوء على المقاولة وضعية دتحدي في المختصة هي المحكمة تبقى إذ المقاولة معالجة
 الوطني الصندوق ديون خاصة بذمتها، العالقة الديون كافة بأداء قامت الطاعنة أن يفيد ما الملف وثائق ضمن يوجد لا

 وإن المقاولة فإن وبذلك درهم 80،971.319 مبلغ وكذا درهم 98،11731191 إلى تصل التي الاجتماعي للضمان
 مدونة من 310 الفصل لمقتضيات طبقا وأنه ديونها، أداء عن متوقفة لازالت فإنها فيه رجعة لا بشكل مختلة غير كانت

ية شركة وكل حرفي وكل تاجر كل على تطبق المقاولة معالجة مساطر فإن التجارة  الديون سداد بمقدورهم ليس تجار
 الحلول. عند عليهم المستحقة

ية لمسطرة تخضع الطاعنة أن والقانونية الواقعية المعطيات هذه خلال من يتبين إنه وحيث  متوقفة لأنها القضائية التسو
يلة مدة منذ ديونها سداد عن  الحكم عند أنه على تنص التي التجارة مدونة من 180 المادة لمقتضيات واستنادا لذا طو

ية مسطرة بفتح  ثمانية الأحوال جميع في يتجاوز لا أن يجب الذي الدفع عن قفالتو تاريخ تحديد يتعين القضائية التسو
 هذه فتح قبل شهرا 98 في ديونها دفع عن الطاعنة توقف تاريخ تحديد يتعين فإنه لذا المسطرة، فتح قبل شهرا عشر

 المسطرة.
ية مسطرة بفتح جديد من والحكم المتخذ الحكم إلغاء لذلك تبعا يتعين إنه وحيث  مع الطاعنة مواجهة في القضائية التسو

 أعلاه. ذكر لما بالاستناد أساس أي على ارتكازه لعدم الفرعي الاستئناف رد
 الأسبــــاـب ل هذه

ية الاستئناف محكمة فإن  البيضاء بالدار التجار
يا. علنيا انتهائيا تبث وهي  حضور

 الاستئنــــاـف. قبــــول : الشـــكل في
ية مسطرة بفتح (9 جديد من والحكم قضائية تصفية من به قضى فيما المستأنف الحكم وإلغاء باعتباره : ال جوهــر في  التسو

 المسطرة لفتح السابقة أشهر 98 مدة في الدفع عن التوقف تاريخ بتحديد (8 أزافيل" " شركة الطاعنة مواجهة في القضائية
 يقوم أن عليه والذي المسطرة في سنديكا الشقروني خالد الخبير بتعيين (1 منتدبة كقاضية بنمالك ذة/ بتعيين (1

 من أسبوع أجل داخل الطاعنة تودعها درهم 90.000 مبلغ في أتعابه تحدد م.ت من 371 للفصل طبقا بالإجراءات
ية المحكمة إلى الملف وبإرجاع القرار بهذا توصله تاريخ  وبحفظ للقانون طبقا ومتابعتها اللازمة بالإجراءات للقيام التجار
 الصائر. في البت
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 

 فيه رجعة لا اختلالا الشركة اختلال ثبوت وعدم الدفع عن التوقف عنصر انتفاء
 نعم. التصفية: طلب رفض

 .91/01/8000 خبتاري 310/8000 عدد القرار
   

 الاستئناف: محكمة
 قد المستأنف الحكم على للحصول عليه المستند الدين وان د ف ر شركة مع نزاع في كانت بأنها الطاعنة تمسكت حيث

 كما مهمة بمبالغ العمومية الإدارات لبعض دائنة الأخرى هي وأنها المتابعات جميع عن التصفية طالبة وتنازلت تسويته تمت
 ووطنية. أجنبية شركات مع جديدة صفقات بعدة زتفا أنها

 بخصوص للمحكمة النظر مسندا بذمتها المترتبة المبالغ أدت الطاعنة أن تفيد برسالة ضدها المستأنف نائب أدلى وحيث
 الاستئناف.

 اخرين. دائنين لوجود المقاولة صعوبة مسطرة على لايؤثر الدائنين احد تنازل بان السنديك أجاب وحيث
 به. مصرح هو مما بكثير اقل هي التي الديون جدولة قبل البنك بان المستانفة عقبت يثوح

 دائنة ح شركة وان عادية بصفة عمله يمارس لازال بأنه أفاد الذي المشورة بغرفة المقاولة لرئيس المحكمة استمعت وحيث
 دائنيتها. من بكثير اقل مديونيتها وان مليون 91 بمبلغ

 وضعية في ح شركة أن له تبين 18 سنة لميزانية دراسته بعد بأنه أوضح الذي الحسابات لمراقب أيضا الاستماع تم وحيث
 متوقفة. غير وأنها سليمة

 مالية أو اقتصادية أو قانونية صعوبة أية توجد لا انه إلى فيها خلص التي الخبرة بتقرير م ك السيد الخبير أدلى وحيث
 وان المستحقة المديونية من اكبر الدائنية وان الثابتة الخصوم من اكبر الأمد يلةالطو  الخاصة أموالها لان ح لشركة

ية يهدد خطر أي يوجد لا انه كما درهم 8171101,17 بمبلغ للشركة الاجتماعي الرأسمال تفوق العامة الوضعية  استمرار
 الشركة. استغلال

 اعتبار على الطلب برفض جديد من والحكم الابتدائي الحكم إلغاء إلى الرامية الكتابية بمستنتجاتها العامة النيابة أدلت وحيث
 الشركة. وضعية في اختلال أي وجود وعدم التجاري الائتمان فقدان وعدم ومستحق حال دين أي وجود عدم

 لةالمقاو صعوبة معالجة مساطر فتح عناصر أن  لها تبين ومستنداته الملف وثائق لكافة دراستها بعد المحكمة إن وحيث
 النازلة. هذه في متوفر غير الدفع عن التوقف عنصر وخاصة
 إلى ذهبت كما له تطرق القضائي الاجتهاد فان الدفع عن التوقف مفهوم تحدد لم القانونية النصوص كانت لئن انه وحيث

ية النقض محكمة ذلك  مضطرب ليما مركز عن ينبئ الذي هو الدفع عن فيها)التوقف جاء التي قراراتها أحد في المصر
 كل الاحتمال،فليس كبير أو محقق خطر إلى دائنيه حقوق بها وتتعرض التاجر ائتمان معها يتزعزع مستحكمة وضائقة

 الدين في لمنازعته يكون اقتدار،وقد مع المدين طرأعلى عذرا الامتناع هذا مرجع يكون اذ توقفا يعتبر الدفع عن امتناع
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 الإفلاس نظام كتاب الانقضاء)انظر اسباب من بسبب انقضائه أو استحقاقه اجل حلول أو مقداره أو صحته ناحية من
 (.19صف السباعي شكري للدكتور

 صفحة 9179 طبعة الثاني الجزء التجاري القانون في الوجيز كتابه في ذلك على يعلق طه كمال مصطفى الدكتور أن كما
 عن امتناعه واسباب مجموعه في المدين ركزم فحص الدفع عن الوقوف حالة لاستخلاص يجب ثم بقوله"ومن 370

ية ظل في الاعسار من الدفع عن الوقوف فكرة اقتربت وبذلك المالية وحالته تجارته على ذلك اثر الدفع،وتقدير  النظر
 الحديثة(

 المعالجة. مساطر تطبيق في أساسي شرط الحلول عند المستحقة الديون سداد على القدرة عدم إن وحيث
 لاوجود أن اعتبار على النازلة هذه في منعدم الشرط هذا أن يتجلى الخبرة وخاصة الملف مستندات حصبتف انه وحيث

 ضدها. المستأنف تنازل بعد ومطلوب ومستحق حال دين لاي
 تقرير أن عن فضلا وصحيحة سليمة مادية وضعية في توجد الشركة بان البحث جلسة في صرح المقاولة رئيس إن وحيث
 الاجتماعي راسمالها تفوق الصافية وضعيتها إن بل التجاري ائتمانها تفقد لم الاخيرة هذه أن على اكد تالحسابا مراقب

 درهم. 8171.101,17 بمبلغ
 فيه لارجعة اختلالا الشركة اختلال انعدام ولثبوت الدفع عن التوقف عنصر لانتفاء واعتبارا لذلك تبعا انه وحيث

 برفض جديد من والحكم الغاؤه معه يتعين مما الصواب يصادف لم الابتدائي الحكم فان السابقة المقتضيات على وبناء
 للمستانفة. الصائر وبتحميل الطلب

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فإن  البيضاء بالدار التجار

يا. علنيا انتهائيا تبت وهي  حضور
 الاستئناف. قبول : الشـــكل في
ية المحكمة عن الصادر الحكم غاءوإل باعتباره : ال جوهــر في  1181/11 عدد الملف في 01/90/11 بتاريخ بالبيضاء التجار

 الصائر. المستأنفة وبتحميل الطلب برفض جديد من والحكم
 أعلاه. والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 

 في بالنظر مختصة تكون امامها المعالجة مسطرة المفتوحة المحكمة فان التجارة مدونة من 311 للمادة *طبقا
 بها. المتصلة الدعاوى جميع

 الدعاوى كل والقضاء الفقه في السائد الرأي حسب المعالجة بمساطر المتصلة بالدعاوى *المقصود
 وكذا المقاولة، صعوبات معالجة مسطرة فتح بسبب الا لتنشأ كانت ما والتي المساطر هذه عن المتولدة

 بها. بالضرورة تتاثر التي الدعاوى
  .1/3/8000 بتاريخ 111/8000 رقم القرار

  

 المحكمة:
ية المحكمة رئيس اختصاص عدم من إليه ذهب ما المستأنف الأمر على الطاعنة تنعى حيث  للبت البيضاء بالدار التجار

 التي الجهة نفس أمام تقديمه ينبغي المذكور الطلب ان إلى استنادا أموالها على الواقع الغير لدى الحجز رفع طلب في
ية الاستئناف محكمة ان اعتبار على متجاوزا اصبح التعليل هذا ان حين في أصدرته،  المستأنف الأمر استند التي التجار

 الاستثنائي الاختصاص قاعدة ورجحت السابق موقفها في النظر أعادت قد 81/09/9111 بتاريخ الصادر قرارها على
 التجارة، مدونة من 311 المادة بأحكام عملا الصعوبة معالجة مسطرة محكمته أمام المفتوحة المستعجلات لقاضي المخول

 رفعه. المطلوب بالحجز الأمر مصدر المستعجلات لقاضي المسند العادي الاختصاص على
 تكون أمامها المعالجة مسطرة المفتوحة المحكمة ان التجارة مدونة من 311 المادة نص إلى بالرجوع بالفعل يتضح وحيث
 بها. المتصلة الدعاوى جميع في بالنظر مختصة

 الدعاوى كل الفرنسيين، والقضاء الفقه في السائد الرأي حسب المعالجة بمساطر المتصلة بالدعاوى المقصود إن وحيث
 التي الدعاوى وكذا المقاولة، صعوبات معالجة مسطرة فتح بسبب إلا لتنشا كانت ما التيو المساطر، هذه عن المتولدة

 بنذ 978 ص الثاني الجزء كيون لايف الأعمال قانون كتاب راجع )               المعالجة بمساطر بالضرورة تتأثر
9933 .) 
ية حالة في توجد الطاعنة ةالشرك كون على بالأساس مبني الحجز رفع طلب فان النازلة في إنه وحيث  وانه قضائية، تسو

 استرجاع من تمكينها الغير، يدي بين أموالها على الواقع الحجز رفع شان من وان  استمراريتها، مخطط بحصر حكم صدر
 متميز. بشكل نشاطها
ية بمسطرة الاتصال وثيقة الحجز رفع طلب عليها بني التي الأسباب ان البين من يكون لذلك اعتبارا إنه وحيث  التسو

ية، مخطط وبتنفيذ القضائية  رئيس إلى منازع بدون يرجع الطلب هذا في بالبت الاختصاص فان وبالتالي الاستمرار
ية المحكمة رئيس وهو أمامها المعالجة مسطرة المفتوحة المحكمة  بعدم صرح حينما الأخير هذا وان البيضاء، بالدار التجار

 إنما تعليله، في اعتمده الذي الاستئنافي القرار ان اعتبار على الصواب، جانب قد يكون الطلب في بالبت اختصاصه
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 المبدأ إن بل الحالات، كل في التطبيق واجبة قاعدة اعتباره ولا إطلاقه، على به الأخذ يمكن لا عاما مبدأ يكرس
 من 311 للمادة بالنسبة الالح هو مثلما معه تتعارض خاصة بنصوص يصطدم حينما التطبيق ممكن غير يصبح المذكور

 أعلاه. تحليلها وقع كما التجارة مدونة
ية الاستئناف محكمة فان الأحوال، جميع في إنه وحيث  ان بعد السابق موقفها عن تراجعت قد البيضاء، بالدار التجار

 للمحكمة الاختصاص تعطي التي التجارة مدونة من 311 المادة مقتضيات ورجحت السليم، الاتجاه يكرس لا انه لها تبين
 المحكمة لرئيس العادي الاختصاص على المسطرة بهذه المتصلة الدعاوى كل في للنظر امامها المعالجة مسطرة المفتوحة

 عدد: الملفات في 98/01/8000 بتاريخ الخصوص هذا في الصادرة القرارات راجع ) الحجز بإجراء الأمر اصدر الذي
 و 118/8000 و 119/8000 و 110/8000 و 181/8000 و 188/8000 و 187/8000 و 181/8000
 .311/8000 و 318/8000 و 111/8000

 عدد الملف في 3/9/9111 بتاريخ حقها في صدر قد الحسنية مطاحن شركة الطاعنة ان النازلة في الثابت إن وحيث
ية مسطرة بفتح قضى حكم 1811/18  الاقتصادي للإنماء الوطني كالبن ان أيضا الثابت ان كما حقها، في القضائية التسو

 والقطاني للحبوب المهني الوطني المكتب لدى أموالها على حجز بإجراء أمرا 83/01/9111 بتاريخ مواجهتها في استصدر قد
 درهم. 80.137,833,01 مبلغ حدود في

 يقيمه للتنفيذ إجراء كل ويمنع يوقف المسطرة فتح حكم فإن التجارة مدونة من 131 المادة بمقتضى إنه حيث ل كن
 قاعدة تقرر المذكورة المادة وان العقارات، على أو المنقولات على سواء المذكور الحكم قبل نشأت ديون أصحاب الدائنون

 الجماعي الطابع احترام ضرورة تمليها القاعدة وهذه الغير، لدى الحجز ذلك في بما التنفيذ إجراءات جميع تشمل عامة
ية ) فردية متابعات بمقتضى المقاولة لاصول الدائنين انتزاع كانيةإم دون والحيلولة للمسطرة،  القضائية والتصفية التسو

 (. 111 بنذ 911 ص مارتان فرانسوا لجان
يقاف إن وحيث  على وقع حجز كل رفع بالضرورة عنه يترتب المعالجة مسطرة بفتح حكم صدور بعد التنفيذ إجراءات إ

يل بعد بيعها بعد يقع لم لالأموا هذه ان طالما المدين اموال  لن الأموال تلك ان اعتبار على تنفيذي، حجز إلى الحجز تحو
 قانون من 17 المادة لمقتضيات تطبيقه، عند الفرنسي القضاء إليه ذهب لما وفقا بالبيع، إلا للمدين المالية الذمة من تخرج

 (. 170 بنذ 913 ص أعلاه رجعالم نفس انظر ) التجارة مدونة من 131 للمادة المماثلة 83/09/9183
ية مخطط تنفيذ ضرورة وتقتضيه أساس على مبنيا الغير لدى الحجز رفع طلب يكون لذلك اعتبارا إنه وحيث  الاستمرار

ية المحكمة قررته الذي  الغير لدى الحجز برفع والتصريح له الاستجابة معه يتعين مما ،08/08/9111 حكم بمقتضى التجار
 المبلغ تخصيص مع بالرباط والقطاني للحبوب المهني الوطني المكتب يدي بين درهم 01.833.13780, مبلغ على الواقع

ية. مخطط مقتضيات لتنفيذ المذكور  الاستمرار
 الأسبــــاـب ل هذه

ية الاستئناف محكمة فإن يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور
 الاستئناف. قبول : الشـــكل في
ية المحكمة رئيس عن الصادر  الاستعجالي الأمر وإلغاء باعتباره : ال جوهــر في  بتاريخ البيضاء بالدار التجار

 مطاحن شركة أموال على الواقع الغير لدى الحجز برفع جديد من والحكم 9-11-1019 عدد الملف في 07/08/8000
 به المأمور درهم 80.137.833,01 مبلغ حدود في لرباطبا والقطاني للحبوب المهني الوطني المكتب يدي بين الحسنية
ية المحكمة رئيس عن الصادر الامر بمقتضى  وبتخصيص 9/111/11 عدد الملف في 83/01/11 بتاريخ بالرباط التجار
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ية مخطط لتنفيذ المذكور المبلغ  عدد الملف في 08/8/9111 بتاريخ الصادر الحكم لمقتضيات وفقا الاستمرار
 الصائر. الاقتصادي للإنماء الوطني البنك بتحميلو  3091/11/90

 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا
 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس

 

  

 القاعدة
 

 الحكم. في طرفا كان ممن الا يصح لا *الاستئناف
 المقاولة. صعوبة مادة في الصادرة والاوامر الاحكام في للطعن اخرى طرقا المشرع لهم خول لاغيار*ا

 .1/7/8000 بتاريخ 9381/8000 رقم القرار
   

 المحكمة
  

 فلا وبالتالي المستأنف الحكم في طرفا تكن لم الطاعنة ان اعتبار على الاستئناف قبول بعدم عليها المستأنف دفعت حيث
 عن الخارج الغير تعرض أو بالتعرض التقدم سوى له يصح لا المستأنف لان وكذلك الاستئناف تقديم في اله صفة

يق عن الطعن اجل أيضا فاته الطاعن وان الخصومة،  عدم معه يتعين الذي الشيء الخصومة عن الخارج الغير تعرض طر
 استئنافه. قبول

يق الاستئناف ان قانونا الثابت ان حيث يقه عن يمكن الأحكام في طعنلل عادي طر  من تضرر لمن الفرصة إتاحة طر
 على التعليق انظر ) الاستئناف محكمة أمام ثانية مرة النزاع طرح يعيد ان درجة أول محكمة من ضده الصادر القضاء

 (. 337 ص الفكهاني لحسن الأول الجزء والقضاء الفقه ضوء في المغربي المدنية المسطرة قانون
 بالفصل عملا حقوقه لاثبات والأهلية والمصلحة الصفة له كانت ممن إلا الاستئناف يصح لا انه أيضا ابتالث ان وحيث
 المدنية. المسطرة قانون من الأول

 يجوز فلا وبالتالي المستأنف الحكم في طرفا يكن لم الفلاحي للقرض الوطني الصندوق الطاعن فان النازلة في انه وحيث
ية بشان مقررا يستأنف الطاعن ان على فضلا هذا الصفة إلى يفتقر انه طالما مصلحته كانت مهما استئنافه له  التسو

 داخل المحكمة ضبط كتابة لدى بتصريح يتم الاستئناف فان التجارة مدونة من 710 المادة بمقتضيات عملا وانه القضائية
 استئناف ان منه يستفاد الذي الشيء لذلك، فمخال مقتضى يوجد لم ما القضائي المقرر تبليغ تاريخ من أيام عشرة اجل

 خولهم والذين للاغيار يبلغ لا المقرر ان اعتبار على الحكم في طرفا كان ممن إلا يصح لا أعلاه إليها المشار المقررات
 القضائية. والتصفية الصعوبات معالجة مسطرة مادة في الصادرة والأوامر الأحكام في للطعن أخرى طرق المشرع
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 صفته لانعدام الاجتماعي للضمان الوطني الصندوق استئناف قبول بعدم التصريح يتعين فانه ذكر لما اعتبارا انه وحيث
 الطعن. هذا تقديم في

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فإن  البيضاء بالدار التجار

يا. علنيا انتهائيا تبت وهي  حضور
بقا مع الاستئناف قبول عدم : الشـــكل في  المستأنف. على الصائر ءإ

 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا
 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس

  

  

 القاعدة
 

ية مسطرة فتح بعد تنشأ التي *الديون  تصريح. دون اشرةمب بها المطالبة يمكن القضائية التسو
 .90/90/8000 بتاريخ 8018/8000 رقم القرار

  

 : التعليل
 بعد نشأ امتيازي دين هو الدائنين بلائحة وتسجيله به التصريح المراد الدين أن يعتبر بكونه استئنافه في الطاعن تمسك حيث

ية مسطرة فتح  الامر اعتمدها التي التجارة مدونة من 110 الى 181 من المواد لمقتضيات يخضع لا وانه القضائية التسو
 المدونة. نفس من 373 المادة لمقتضيات يخضع وانما المستانف

يا دينه يعتبر الطاعن كان اذا انه حيث ل كن  في عليه المنصوص الاسبقية حق عن تترتب التي الاثار اهم من فان امتياز
 قطعتها التي المرحلة كانت مهما استحقاقها تاريخ في ىتؤد الحق بهذا المشمولة الديون أن التجارة مدونة من 373 المادة

ية  مدونة من 110 الى 181 من المواد في عليها المنصوص بالديون التصريح لمسطرة تخضع لا فهي وبالتالي القضائية التسو
ية حفت حكم صدور بعد قانونية بصفة الناشئة الديون سداد يتم " يلي: ما على تنص 373 المادة أن ذلك التجارة  التسو

 ". بضمانات او بامتيازات لا ام مقرونة كانت سواء اخرى ديون كل على بالاسبقية
ية مسطرة فتح بعد قانونية بصفة الناشئة الديون فان لذلك انه وحيث  مثبتة فيه تكون الذي الوقت وفي القضائية التسو

 او تصريح الى حاجة دونما المسير هو كان إن يكالسند او المقاولة رئيس من مباشرة بها المطالبة يمكن الاداء ومستحقة
 تسجيل.

يان وقف لقاعدة ولا الفردية المتابعات وقف لقاعدة يخضع لا الدين هذا أن كما  التوالي على عليها المنصوص الفوائد سر
 قانونيةال الطرق وفق به المطالبة يمكن وبالتالي التجارة مدونة من 110 الى 131 ومن 131 الى 131 من المواد في

 العادية.
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 له داعي ولا مجال لا السنديك لدى وتسجيله بدينه بالتصريح والمتعلق الطاعن به تقدم الذي الطلب فان بالتالي وحيث
 اساس على يستند لا اعلاه المذكور بتعليله للطلب رفض من المستانف الامر به قضى ما أن كما اعلاه ذكر ما الى استنادا

 كذلك.
 قبول بعدم جديد من والحكم المستانف الامر والغاء جزئيا الاستئناف اعتبار يتعين اعلاه ذكر لما استنادا انه وحيث
 الطلب.

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فإن  غيابيا. علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار

 الاستئناف. قبول : الشـــكل في
ية بالمحكمة المنتدب القاضي عن الصادر الامر اءوالغ جزئيا باعتباره : ال جوهــر في  بتاريخ البيضاء بالدار التجار

 الصائر. المستانف وتحميل الطلب قبول بعدم جديد من والحكم 89/91/8000 عدد الملف في 81/03/8000
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
  

 

 القاعدة
 

 قانون من 18 الفصل مقتضيات وفق يكون ان يتعين المنتدب للقاضي المقدم السقوط رفع طلب
 المدنية. المسطرة

 المسطرة. بتصحيح الطالب انذار المنتدب القاضي على
 .8/98/8000 بتاريخ 8111/8000 رقم القرار

 

 التعليــل
 التصريح عدم على جزاء أي يرتب لم التجارة مدونة من 110 المادة في المشرع بكون  استئنافها في الطاعنة تمسكت حيث
 القاضي الحكم صدور تاريخ من سنة اجل داخل السقوط رفع دعوى ممارسة عدم عند الا المحددة الآجال داخل بالدين
 الاجل. من بينة على تكون حتى الرسمية بالجريدة تتوصل لم اخرى جهة من انها كما المسطرة بفتح
 ان حين في عليه المستانف الطرف دفاع اوجه استجلاء عليها يتعين الاستئناف اسباب على للرد المحكمة ان حيث ل كن

 المرحلة امام المستانفة ونفسها الابتدائية المرحلة امام السقوط رفع طالبة وهو واحد طرف الا بها يوجد لا المسطرة
يق عن يكون السقوط رفع طلب ان والحال الاستئنافية  التجارة. مدونة من 110 المادة لمقتضيات طبقا دعوى طر

 ق.م.م. من 18 الفصل مقتضيات فيه تحترم ان يجب الدعوى بهذه المتعلق المقال فان بالتالي وحيث
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 الدفاع بحقوق المساس شأنه من الدعوى في ادخالهم ودون المسطرة اجهزة وباقي المدينة غيبة في البث ان وحيث
 السقوط برفع المتعلق الامر واعتبرا ذلك من ابعد الى ذهبا الفرنسيين والقضاء الفقه ان بل للمسطرة العادي وبالسير

 قاضيال ان كما للمناقشة الفرصة واعطائهم المسطرة اجهزة وباقي والمدين الدائن باستدعاء المنتدب القاضي يقم لم اذا باطلا
 الشأن هذا في )انظر منها ويتتبث الاطراف حجج يناقش موضوع قاضي يكون المسطرة هذه اطار في المنتدب

 (.9898 الصفحة الثانية الطبعة Soinne Bernard صوان برنار لمؤلفه collectives procedure des Traité مؤلف
 في بت قد المنتدب القاضي فان الشكلية الناحية نم معيبا السقوط رفع لدعوى الافتتاحي المقال كان لئن انه وحيث

 الفقرة لمقتضيات طبقا اغفالها وقع التي او التامة غير البيانات تحديد السقوط رفع طالب من يطلب ان دون الموضوع
 ق.م.م. من 18 الفصل من الاخيرة
 في.الاستئنا المقال على وكذا المستانف الامر على انعكس الشكلي العيب هذا ان وحيث
 اعتبار يتعين فانه الطاعنة حقوق على وحفاظا المقاولة صعوبات معالجة لمساطر الصحيح السير على حفاظا انه وحيث

ية بالمحكمة المنتدب القاضي الى الملف وبارجاع المستانف الامر والغاء جزئيا الاستئناف  فيه للبت البيضاء بالدار التجار
  للقانون. طبقا

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة انف يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور
  

 الاستئناف. بقبول : الشـــكل في
ية بالمحكمة المنتدب القاضي عن الصادر الامر والغاء باعتباره : ال جوهــر في  في 81/1/8000 بتاريخ البيضاء بالدار التجار

 صائر. وبدون للقانون وفقا فيه للبت المحكمة بنفس المنتدب القاضي الى لفالم وبارجاع 78/8000 رقم الملف
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 يواجه لا بدينه التصريح اجل من السنديك طرف من شخصيا يشعر لم الذي ازيالامتي *الدائن

 بالسقوط.
 .93/98/8000 بتاريخ 8119/8000 رقم القرار

  

 التعليـــل
 المادة لمقتضيات طبقا متأخرة بصفة دينه تسجيل حقه من ويبقى امتيازي دائن بكونه استئنافه في الطاعن تمسك حيث
ية مسطرة بوجود يشعره لم السنديك ان الماط التجارة مدونة من 110  ان اعتبر المتندب القاضي ان كما القضائية، التسو

 ومن الامتيازي الدين صفة يفيد بما ادلى كما المديونية يثبت نهائي بحكم ادلى انه والحال دينه يثبت بما يدل لم العارض
 اشعاره يتم لم انه والحال اليه يرجع لا السقوط ببس كون يثبت لم العارض بان اعتبر المنتدب القاضي فان اخرى جهة
 ديون ضمن درهم 17،1.173.313 مبلغ في المحدد دينه بقبول الحكم ملتمسا التجارة مدونة من 181 للمادة طبقا

ية يك لشركة القضائية التسو ية بصفة وذلك سو  ذلك. بتسجيل السنديك السيد وامر امتياز
 تاريخ من ابتداء سنة اجل داخل الاحوال جميع في رفعها يتعين السقوط رفع دعوى بان اولا الاشارة يتعين انه وحيث
ية مسطرة بفتح القاضي الحكم ان اعتبار على النازلة في المتوفر الشيء وهو المسطرة فتح مقرر صدور  في القضائية التسو

 .1/1/0080 بتاريخ قدمت السقوط رفع دعوى وان 81/1/11 بتاريخ صدر المقاولة مواجهة
 الرهن عقد من بنسخة ادلى انه اعتبار على امتيازي دائن هو الطاعن ان الملف وثائق من كذلك الثابت ان وحيث

 الرهن. تقييد تجديد شهادة من وبنسخة الرهن تقييد شهادة من وبنسخة
 من ابتداء ينشهر  اجل داخل بالديون التصريح تقديم يجب التجارة مدونة من 187 المادة لمقتضيات طبقا انه وحيث

 المغربية. الممل كة داخل القاطنين للدائنين بالنسبة الرسمية بالجريدة المسطرة فتح حكم نشر تاريخ
 يقبل لا المذكور الاجل داخل بالتصريح القيام يتم لا فحينما التجارة مدونة من 110 المادة لمقتضيات طبقا انه وحيث

يعات في الدائنون  عدم سبب ان يثبتون عندما السقوط هذا عنهم المنتدب  القاضي رفع اذا الا توزع لم التي والمبالغ التوز
 مدونة من 181 المادة لمقتضيات خرقا شخصيا يشعروا لم الذين الدائنون بالسقوط يواجه لا انه الا اليهم يعود لا التصريح
 التجارة.
 يقم لم انه وباعتبار السنديك طرف من ارهاشع يتم لم انه وباعتبار امتيازي دائن هو الطاعن ان باعتبار انه وحيث

 السقوط رفع بقصد المنتدب القاضي الى الدعوى بهذه التقدم حقه من يبقى فانه الشهرين اجل داخل بدينه بالتصريح
 مدونة من 110 المادة من الثانية الفقرة بمقتضيات عملا بالسقوط مواجهته يمكن لا وانه بدينه بالتصريح له والاذن عنه
 اعلاه. المذكورة ارةالتج

 بالاذن جديد من والحكم المستانف الامر والغاء اعتباره يتعين مما مبررا يبقى الاستئناف فان ذكر لما استنادا انه وحيث
ية ديون ضمن دينه بتسجيل للطاعن  مرتهنا بصفته السنديك لدى "… والتجارة للمقاولة وفاق لشركة القضائية التسو
 قانونية. آثار من ذلك عن يترتب ما مع لمذكورةا للشركة التجاري للاصل

 الأسبــــاـب ل هذه
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ية الاستئناف محكمة فان يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور
 الاستئناف. بقبول : الشـــكل في
ية بالمحكمة المنتدب القاضي عن الصادر الامر والغاء باعتباره : ال جوهــر في  الملف في 90/1/8000 بتاريخ لرباطبا التجار

يقيا المغربي للبنك بالاذن جديد من والحكم 3/93/11 رقم ية ديون ضمن دينه بتسجيل والشرق لافر  القضائية التسو
يك" والتجارة للمقاولة وفاق لشركة  آثار من ذلك عن يترتب ما مع المذكورة للشركة التجاري للاصل مرتهنا بصفته "سو
 المستانف. على ائرالص وترك قانونية
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
  

  

 القاعدة
 

يك عند المحكمة *  بإمكانها يصبح بل فالأطرا بطلبات مقيدة تعد لم المقاولة صعوبة معالجة مساطر تحر
 القضية. على تلقائيا يدها تضع أن

 المقاول. مصلحة وليس المقاولة مصلحة الاعتبار بعين الأخذ يتعين الجماعية المساطر إطار في *
 88/98/80 بتاريخ 8710/8000 عدد: قرار *

  

 التعليـــل
 ان حين في المعالجة مسطرة فتح بطلب لقيتع للدعوى الافتتاحي المقال موضوع بكون استئنافه في الطاعن تمسك حيث
 بين الشاسع للفرق نظرا وانه القضائية التصفية مسطرة فتح بمقتضاها تلتمس اصلاحية بمذكرة تقدمت المسطرة فتح طالبة

يين ية المحكمة فان الموضوع يخص فيما وانه الشكلية الناحية من معيبة تبقى الدعوى فان الدعو  مسطرة بفتح قضت التجار
 المحاسبية الوثائق الى استنادا المالية وضعيتها تقويم لإعادة امكانية هناك ان مع المقاولة مواجهة في القضائية صفيةالت

 المحكمة. طرف من بها المامور الخبرة الى واستنادا يديه بين الموجودة
ية من كلا تشمل المعالجة مساطر بان القول يتعين فانه الاول للسبب بالنسبة انه حيث ل كن  القضائية والتصفية التسو

ية تقضي المحكمة وان  بالتصفية وتقضي فيه رجعة لا بشكل مختلة ليت المقاولة وضعية ان لها تبين اذا القضائية بالتسو
 التجارة(. مدونة من 191و 318 )المادتان فيه رجعة لا بشكل مختلة المقاولة وضعية ان لها تبين اذا القضائية

يك عند المحكمة فان الثاني ببللس بالنسبة انه وحيث  يصبح بل الاطراف بطلبات مقيدة تعد لم المعالجة مساطر تحر
 المساطر اطار في المشرع ان كما النازلة ومعطيات الملف وثائق الى استنادا وتقضي القضية على تلقائيا يدها تضع ان بامكانها
 الغير الى تفويتها لمسطرة تنظيمه بدليل المقاول لحةمص وليس بالاساس المقاولة مصلحة الاعتبار بعين اخذ الجماعية
ية. حلول من كحل التفويت واعتبار  التسو
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 تسايره لم المحكمة فان القضائية التصفية الى رام بطلب تقدم قد كان وان النازلة في المقاولة رئيس فان بالتالي وحيث
 واسباب تعترضها التي والصعوبات للمقاولة المالية يةالوضع على للوقوف خبرة باجراء تمهيديا امرت بل طلبه في مباشرة
 ذلك.

 التقويم لاعادة قابلة المقاولة بان تقريره بمقتضى افاد  …. السيد المحكمة طرف من المعين الخبير كان لئن انه وحيث
 جهة. من المالية لوضعيتها تحليله الى استنادا
 الدائنين احد هو الذي الطاعن البنك ان بدليل بعد التجاري هاانتماء تفقد لم المقاولة فان اخرى جهة من انه وحيث

ية قابلة بانها يرى معها والمتعاملين  قبل فيه رجعة لا بشكل مختلة وضعيتها بكون جازم بشكل القول يصعب فانه للتسو
 التجارة. مدونة من 371 المادة مقتضيات اطار في السنديك طرف من الحل اقتراح

 المقاولة مواجهة في قضائية تصفية من به قضى فيما المستانف الحكم والغاء الاستئناف اعتبار يتعين لذلك انه وحيث
ية مسطرة بفتح جديد من والحكم ضدها المستانف  مواجهتها. في القضائية التسو

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فان ّ ه فتح حق في غيابيا علنيا تب وهي البيضاء بالدار التجار يا الجداري وجمال لجداريا الل  وحضور

 تصرح: الباقي حق في
 الاستئناف. قبول : الشـــكل في
ية المحكمة عن الصادر الحكم والغاء باعتباره : ال جوهــر في  فيما 19/11/3 الملف في 89/1/8000 بتاريخ بالرباط التجار

 بفتح جديد من والحكم قضائية تصفية نم "ايكوكونصاك" والفلاحة للبناء التجاري الفضاء شركة مواجهة في به قضى
ية مسطرة  طبقا الحل اعداد وعليه التسيير عملية بمراقبة السنديك وتكليف المذكورة الشركة مواجهة في القضائية التسو

 باقي في المستانف الحكم تاييد مع المادة نفس في عليه المنصوص الاجل داخل التجارة مدونة من 371 المادة لمقتضيات
 والشهر والنشر التقييد واجراءات والسنديك المنتدب القاضي وتعيين الدفع عن التوقف تاريخ بتحديد المتعلقة ياتالمقتض

ية المحكمة الى الملف وبارجاع الصائر عليها المستانف الشركة وتحميل والاتعاب  الاجراءات. لمتابعة بالرباط التجار
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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  القاعدة
 الدائن توصل رغم الدين وحصر التحقيق، مناط الديون حول المقاولة لرئيس السنديك استماع عدم

ية دعوى ووجود الدين من بجزء  الباقي بشأن جار
 من 111و 111 م مقتضيات لمخالفته جديد من للبت المنتدب القاضي الى والارجاع الالغاء        

 المدونة.
 .8111/8000/99 بتاريخ 78/8009 عدد القرار

  

 الاستئناف محكمة
 الاصلي: الاستئناف مقال في

 تتمثل خروقات عدة شابتهو م.ت من 111و 111 الفصلين لمقتضيات مخالفته المستانف الامر على  الطاعنة تعيب حيث
 او الديون قبول حول ملاحظاته اعداد وكذا الديون تحقيق بنتيجة واعلامه المقاولة لرئيس السنديك استدعاء عدم في

ية دعوى وجود رغم دين في بت المنتدب القاضي وان رفضها،  دين وان درهم، مليون منه ادت انها ورغم بشأنه جار
 المستانف الامر الغاء اساسا ملتمسة الجودة وانخفاض الاثمنة لارتفاع نظرا ثابت غير مارسود وشركة لوموان شركة

 حسابية. خبرة اجراء واحتياطيا
 مخالفا جاء قد الطاعنة ذلك ادعت وكما نجده الاستئناف مناط الديون بتحديد المتعلق الامر الى بالرجوع انه حيث

 الديون حول المقاولة لرئيس استمع السنديك ان يفيد ما ملفبال يوجد لا اذ م.ت من 111و 111 الفصلين لمقتضيات
 هذه اقرار رغم درهم 81،9.889.718 مبلغ في  ك  ن ش  شركة دين حصر ذلك عن ترتب وانه التحقيق مناط

 دعوى محل لازال المتبقي المبلغ وان السنديك من درهم مليون بمبلغ توصلت بانها جوابها خلال من نفسها الاخيرة
 رائجة.

 رفضه يبرر لم رفضه تم الذي الجزء وان منها جزء في فقط قبلت الديون بعض ان الديون قائمة خلال من تبين وكذلك
 آخر. لشيء ام الاجل لسقوط هل

 بالغاء التصريح يتعين اعلاه الفصلين لمقتضيات مخالفة جاءت الديون تحقيق مسطرة ول كون ذكر لما اعتبارا انه وحيث
 للقانون طبقا فيه البت قصد المنتدب القاضي السيد الى الملف بارجاع جديد من والحكم الديون يقبتحق المتعلق الامر
 صائر. بدون

 وارجاع الاستئناف مناط الامر الغاء من تقرر لما اعتبار على فانه  م ب شركة به تقدمت الذي الفرعي الاستئناف في
 موضوع. ذي غير اصبح قد يكون فانه لقانونل طبقا فيه البت قصد المنتدب القاضي السيد الى الملف

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فان يا، علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور

 الضم. طلب دون والفرعي الاصلي الاستئنافين قبول : الشـــكل في
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ية المحكمة لدى المنتدب القاضي عن الصادرة الديون قائمة بحصر الامر والغاء باعتبارهما : ال جوهــر في  بالرباط التجار
 للقانون طبقا فيه للبت المنتدب القاضي نفس الى الملف وبارجاع 3-11-81 عدد الملف في 91/7/8000 بتاريخ

 صائر. وبدون
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
  

  

 القاعدة
 المنتدب. القاضي يلزم صعوبة لوجود التنفيذ بايقاف القاضي الاستعجالي الامر

 .8/8/8009 بتاريخ 819/8009 القرار
  

 التعليـــل
 الاصلي: الاستئناف حول-اولا

 عن الطرف غض قد المنتدب القاضي السيد كون استئنافهما في عنانالطا بها تمسك التي الاسباب بين من ان حيث
ية المحكمة رئيس السيد عن الصادر الاستعجالي الامر بينها ومن معطيات عدة  بتاريخ البيضاء بالدار التجار
 التصفية مسطرة بفتح القاضيين الحكمين تنفيذ في صعوبة بوجود والقاضي 8730/8000 رقم الملف في 10/90/8000

 القضائية.
 اطار في المقاولة اصول تصفية على والاشراف السهر صلاحيات المنتدب للقاضي خول قد المشرع كان لئن انه وحيث
 مدونة من يليها وما 188 المادة الى استنادا وذلك المنقول او العقار بيع يخص فيما سواء القضائية التصفية مسطرة
 من فيها البت يبقى التي الصعوبات هذه بالتنفيذ، المتعلقة والاستشكالات باتالصعو  بعض تثار قد بالمقابل فانه التجارة

 من 89 المادة وكذا ق.م.م من 178و 118و 111و 911 الفصول اطار في وذلك المحكمة رئيس السيد اختصاص
ية. المحاكم احداث قانون  التجار

ية المحكمة رئيس السيد فان بالفعل وحيث  رقم الملف في 10/90/8000 بتاريخ امرا اصدر قد البيضاء بالدار التجار
 مواجهة في القضائية التصفية مسطرة بفتح القاضيين الحكمين تنفيذ في صعوبة بوجود بمقتضاه صرح 8113/8000/9
ية الشركة  3111/11 رقم الملف في 81/7/11 بتاريخ والصادرين    س م السيد الى وبتمديدها للامارات الدولية التجار
 ضدهما. المرفوع الطعن في يبت ان الى تنفيذهما اجراءات بايقاف وامر 7188/11 رقم الملف في 38/90/11 وبتاريخ
 والحالة يسعه لا كان الخصوص بهذا اليه طلب تقديم او المذكور بالامر تبليغه بمجرد المنتدب القاضي فان بالتالي وحيث

 الصعوبة ازالة حين الى السابقة البيوعات من المتحصلة لمبالغا تسليم فيها بما التنفيذ اجراءات بوقف يأمر ان الا هذه
 جهازا هناك وان خاصة المسطرة سير حسن على والمشرف الساهر وانه سيما المذكور الاستعجالي الامر في عليها المنصوص

يعمل التنفيذ يتولى آخر  السنديك. وهو واشرافه امرته تحت و
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 من موقف اتخاذ بقصد مصلحة له ممن او السنديك طرف من سواء المنتدب القاضي الى الرجوع فان وبالتالي وحيث
 يبرره. ما له المحكمة رئيس عن الصادر التنفيذ بايقاف القاضي الامر

 اجراءات متابعة بعدم والتصريح واضح موقف اتخاذ عليه لزاما كان المذكور للامر معاينته بعد المنتدب القاضي ان وحيث
 ت الشركة مواجهة في الصادر القضائية التصفية بحكم والمتعلقة السابقة البيوعات من المتحصلة المبالغ يمتسل فيها بما التنفيذ

 حم. بن مسلم سالم مسلم السيد الى بتمديدها القاضي بالحكم وكذا  م
 الفرعي: الاستئناف حول-ثانيا

 ايقاف طلب في لها مصلحة لا  م ت الشركة ضدها المستانف بكون استئنافها في الفرعية المستانفة تمسكت حيث
 مسيرها. ملك على انصبت بل ممتلكاتها على تنصب لم لانها التنفيذ اجراءات

 مواجهة في الصادر القضائية التصفية لحكم نتيجة جاء المسير الى القضائية التصفية بتمديد القاضي الحكم ان حيث ل كن
 الشيء الطرفين بين مشتركة تبقى المصلحة فان تم ومن ومرتبطة متداخلة تبقى المسؤوليات فان وبالتالي  م ت الشركة

 القضائية التصفية بحكمي يتعلق ومادام والموضوع السبب نفس اجل ومن ومشترك واحد بطلب التقدم لهما يخول الذي
 اعلاه. اليهما المشار

 الاصلي واعتبار الفرعي رد يتعين هفان الفرعي او الاصلي الاستئناف يخص فيما سواء اعلاه ذكر لما استنادا انه وحيث
 بعدم جديد من والحكم 38/37/8000 رقم الملف في 89/99/8000 بتاريخ المنتدب القاضي عن الصادر الامر والغاء
 والمشار القضائية بالتصفية المتعلقين الحكمين تنفيذ بمناسبة الواقعين البيعين من المتحصلة المالية المبالغ من مبلغ أي تسليم

 رقم الملف في 83/90/11 بتاريخ 3111/11 رقم الملف في 81/7/11 بتاريخ الصادر الاستعجالي الامر في هماالي
 المذكورين. الحكمين ضد المرفوع الطعن في البت يقع ان الى 7188/11

 الأسبــــاـب ل هذه
ية الاستئناف محكمة فان يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  ح:تصر وحضور

  

 والفرعي. الاصلي الاستئنافين قبول : الشـــكل في
 بتاريخ المنتدب القاضي عن الصادر الامر والغاء الاصلي وباعتبار الصائر رافعته وتحميل الفرعي برد : ال جوهــر في

 من المتحصلة المالية المبالغ من مبلغ أي تسليم بعدم جديد من والحكم 38/37/8000 رقم الملف في 89/99/8000
 في 83/90/11 وبتاريخ 3111/11 رقم الملف في 81/7/11 بتاريخ الصادرين الحكمين تنفيذ بمناسبة الواقعين البيعين
 الصائر. ضدهما المستانف وبتحميل المذكورين الحكمين ضد المرفوع الطعن في البت يقع ان الى 1788/11 رقم الملف
 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا

 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 القاعدة
 

 ق.م.م. من 119 للفصل طبقا تكون ان يجب القيم الى التبليغ *مسطرة
 بالاستئناف. الطعن من يمنع لا النظر باعادة *الطعن

 حق وللطاعن والاستئناف، بالتعرض الطعن يقبل المقاولة صعوبات طرمسا في الغيابية *الاحكام
 قانونا. ذلك يمنع ما يوجد لا مادام يرتضيه ما اختيار

 المقاولة. صعوبة معالجة مساطر فتح طلب حق لصاحبه يعطي لا فيه المنازع *الدين
 .81/8/8009 بتاريخ 301/8009 رقم القرار

 

  

 التعليــل
 وان سبق التي  ت م  للشركة مسيرا باعتباره للطاعن القضائية التصفية مسطرة بتمديد قضى نفالمستا الحكم ان حيث
ية المحكمة عن 3111/11 رقم الملف في 81/7/11 بتاريخ حكم مواجهتها في صدر  بفتح يقضي البيضاء بالدار التجار

 القضائية. التصفية مسطرة
ية الاستئناف ةمحكم طرف من الغاؤه تم قد المذكور الحكم ان وحيث  النيابة طرف من به المدلى القرار الى استنادا التجار

 التالية: بالعلة اعلاه اليه والمشار العامة
ية المحكمة بكون استئنافها في الطاعنة تمسكت الموضوع في الواردة الاستئناف اسباب اطار في انه حيث  قضت التجار
 طالب ان عن فضلا فيه رجعة لا بشكل مختلة كونها من تتاكد نا دون مواجهتها في القضائية التصفية مسطرة بفتح
 لسنة يعود الدفع بعدم احتجاج بمحضر فقط ادلى وانه مالي مبلغ باي لها دائنا ليس ضده( )المستانف المسطرة فتح

 الامانة خيانة في المشاركة اجل من الاخير هذا بمقتضاها ادين جنحية مسطرة موضوع هو بشيك ويتعلق 9113
 النصب.و

 ذلك فان المقاولة صعوبات معالجة مساطر بفتح التقدم للدائن تبيح التجارة مدونة من 311 المادة كانت لئن انه وحيث
 المدونة. نفس من 310 المادة في عليه المنصوص الدفع عن التوقف وهو مهم موضوعي بشرط مرتبط
 الحلول. عند المستحقة الديون سداد لىع القدرة عدم هو المذكور الفصل حسب الدفع عن التوقف ان وحيث
 المقاولة. وضعية في اختلال وحصول العجز هو الديون سداد على القدرة عدم ان وحيث
 واستحقاقها المسطرة( فتح )طالب ضده المستانف دائنية من التاكد بقصد الملف لوثائق برجوعها المحكمة ان وحيث
 ويتعلق 9113 لسنة يعود الدفع بعدم احتجاج مجرد على طلبه في تنداس الاخير هذا ان لها تبين ادائها اجل وحلول

 في 91/9/11 بتاريخ البيضاء بالدار الاستئناف محكمة طرف من الغاؤه تم بالاداء لامر سندا كان وان سبق بشيك
 موضوع المذكور بالاداء الامر سند الشيك ل كون الدين في جدية منازعة هناك ان اعتبار على 8881/13 عدد الملف
 جنحية. شكاية
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 قرارا البيضاء بالدار الاستئناف محكمة لدى الجنحية الغرفة اصدرت الجنحية الشكاية هذه الى واستنادا بالفعل وحيث
 الامانة خيانة في المشاركة اجل من ضده المستانف بادانة قضى 8819/8/18 رقم الجنحي الملف في 1/1/11 بتاريخ

 قانونية. غير بكيفية تم الشيك هذا سحب بكون وعلمه واستعماله المذكور كللشي حيازته بسبب وذلك والنصب
 مسطرة فتح بطلب التقدم الى الطاعن بادر المذكور الجنحي القرار صدور على اشهر ثلاثة حوالي مرور بعد انه وحيث
 لازال الشيك ان العلم عم اجله من ادين الذي الشيك موضوع الدين الى استنادا الطاعنة مواجهة في القضائية التصفية

ية المحكمة امام اكتفى وانه الجنحي بالملف حاليا  الذكر. سبق كما 9113 لسنة يعود الذي الاحتجاج بمحضر بالادلاء التجار
 يعطي لا تم ومن الاداء مستحق وغير ثابت غير وبالتالي فيه منازعا لازال عليه المستانف دين فان بذلك انه وحيث

 بالنسبة الدفع عن التوقف شرط في البحث فبالاحرى المقاولة صعوبات معالجة مساطر فتح لبط في الصفة لصاحبه
 المالية. وضعيتها اختلال مدى وعن للمقاولة
 قرارا 1/90/8000 بتاريخ اصدر قد الاعلى المجلس كون من ضده المستانف به تقدم الذي الدفع يخص فيما انه وحيث
 القرار الى المحكمة برجوع فانه والنصب الامانة خيانة في المشاركة اجل من انهاد الذي الجنحي القرار بنقض يقضي

 المحكمة، نفس على جديد من القضية احال انه الا الجنحي القرار بنقض فعلا قام قد الاعلى المجلس ان لها تبين المذكور
 على يقفز ان اراد ضده المستانف فان ةثاني جهة ومن جهة، من نهائيا بعد يصبح لم لازال الجنحي القرار فان وبالتالي
 بحال تسعفه ان يمكنها لا اعلاه اليها المشار الوقائع ان الا مصداقية المسطرة بفتح المتعلق لطلبه يعطي ل كي الزمني العامل

 الجنحي بالملف الآن حد الى لاوال درهم 00،3.000.000 لمبلغ الحامل الشيك ان على التاكيد من الاحوال من
 الخصوص. بهذا المثار الدفع رد معه يتعين الذي الشيء المتابعة موضوع الجنحة في المادي الركن وه الذي

 ذلك فان تلقائيا المسطرة على يدها وضع امكانية للمحكمة تعطي التجارة مدونة من 311 المادة كانت اذا انه وحيث
 ول.الحل عند المستحقة ديونها سداد على قادرة غير المقاولة بكون رهين

 بسبب ادائها عن عاجزة المقاولة وان الاداء ومستحقة ثابتة اخرى ديونا هناك ان يفيد ما بالملف ليس انه وحيث
 المالية. وضعيتها اختلال
 الحكم والغاء الاستئناف اعتبار معه يتعين مما قانونا مبررة تبقى الاستئناف اسباب فان اعلاه ذكر لما استنادا انه وحيث

 الطلب. برفض جدرد من كموالح المستانف
 السابق". القرار تعليلات "انتهت
 نتيجة جاء حم بن مسلم سالم مسلم للسيد القضائية التصفية مسطرة بتمديد القاضي المستانف الحكم ان باعتبار انه وحيث

 الاستئناف. محكمة طرف من الغاؤه تم الذي السابق للحكم
 الحكم والغاء الاستئناف اعتبار يتعين فانه تم ومن قائمة تعد لم المستانف لحكما عليها بني التي الاسباب فان بالتالي وحيث

 الطلب. برفض جديد من والحكم المستانف
 الأسبــــاـب ل هذه

ية الاستئناف محكمة فان يا علنيا انتهائيا تبت وهي البيضاء بالدار التجار  تصرح: حضور
  

 الاستئناف. بقبول : الشـــكل في
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ية المحكمة عن الصادر الحكم والغاء باعتباره : ال جوهــر في  رقم الملف في 83/90/11 بتاريخ البيضاء بالدار التجار
 الصائر. عليه المستانف وتحميل الطلب برفض جديد من والحكم 7188/11/90

 المناقشة. في شاركت التي الهيئة بنفس أعلاه والسنة والشهر اليوم في القرار صدر وبهذا
 الضبط كاتب                 المقرر المستشار                    الرئيس
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 ....………ملف العدد..........
مؤتمر الدولي المنظم من طرف مختبر البحث قانون الأعمال جامعة تقرير حول أشغال ال

 الحسن الأول سطات، حول موضوع:

 " تعديل المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة :

 دات و الرهانات"المستج 

 8097دجنبر  87يوم الأربعاء 

 

 بقلم: عالي طوير 

 دكتور في القانون الخاص 

 عضو هيئة تحرير مجلة القانون والأعمال

بحضور خبراء مغاربة وعرب ،و  برحاب بيت علوم الإنسان جامعة الحسن الأول سطات
تعاون مع مختبر و أجانب في قانون الأعمال،نظم مختبر البحث قانون الأعمال سطات، ب

الأبحاث  في القانون والحكامة والتنمية بكلية الحقوق جامعة ابن زهر أكادير،وبشراكة مع 
مكتب فهد الرفاعي وشركاؤه للمحاماة و التحكيم التجاري بالممل كة العربية السعودية ومركز 

شمية،يوم الخطايبة للتحكيم و المحاماة وتصفية الشركات والتدريب بالممل كة الأردنية الها
 ، مؤتمرا دوليا في موضوع:8097دجنبر 87الأربعاء 

 " تعديل المقتضيات المنظمة لمساطر صعوبات المقاولة :

 المستجدات و الرهانات"
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،استهلها السيد رشيد السعيد عميد بجلسة افتتاحية تضمنت كلمات ترحيبيةافتتح المؤتمر  
بسطات الذي ثمن المجهودات المتواصلة كلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية 

يادته  والمتجددة لمختبر البحث قانون الأعمال في تعميق النقاش حول قوانين الأعمال و ر
على المستوى الوطني في هذا المجال،متمنيا لأشغال هذا المؤتمر الدولي النجاح،والخروج 

يع ببلادنا.  بنتائج وتوصيات تخدم صناعة التشر

ياض فخري أعرب في كلمته  مدير مختبر البحث قانون الأعمال ومنسق المؤتمر الدكتور ر
يادته وطنيا في سبق مناقشة مختلف قوانين الأعمال،وافتخاره بالتأسيس  عن اعتزاز المختبر بر

يا منذ   8001لأعراف وتقاليد أكاديمية علمية أصبحت قارة و مستمرة ومستدامة سنو
ولية أو المنشورات العلمية التي يصدرها المختبر،إضافة ،سواء عبر تنظيم الندوات الوطنية والد

إلى تسيير أقوى موقع إل كتروني قانوني في العالمين المغاربي والعربي يصدر عن المختبر 
مواكبة للتطورات التكنولوجية الحاصلة في إيصال المعلومات القانونية وتداولها، مؤكدا في 

لنهج في مواكبة النقاش العلمي القانوني عبر الوقت نفسه على عزم المختبر مواصلة نفس ا
يادة. يسا لهذه الر يع أفكار بحثية أخرى تكر  الاشتغال على مشار

الكلمات الافتتاحية تواصلت بكلمة السيد مدير مختبر الأبحاث في القانون الحكامة والتنمية 
لأعمال في بجامعة ابن زهر أكادير،حيث عبر عن سعادته بالشراكة مع مختبر البحث قانون ا

إخراج هذا المؤتمر إلى حيز الوجود، معبرا في الآن نفسه عن الراهنية ال كبيرة لموضوع 
 مشروع تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة.

الشركاء الأجانب للمؤتمر ،وهم مدراء كل من المركز الليبي للتحكيم التجاري الدولي،ومركز 
 lexis لممل كة الأردنية الهاشمية، فضلا عن ممثل الخطايبة للمحاماة والتحكيم والتدريب با

nexis ، عبروا من جهتهم عن اعتزازهم بتنفيذ بنود هذه الشراكة مع مختبر البحث قانون
الأعمال على مستوى تنظيم المؤتمر،خصوصا مع الجدوى ال كبيرة لتداول وتبادل الأفكار 

يعات المقارنة.   القانونية بين مختلف التشر
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الافتتاحية كان مع كلمة الدكتور مصطفى الفوركي مدير مجلة القانون  ختام الكلمات
يادة  والأعمال الإل كترونية قدم فيها عرضا تضمن أرقاما وإحصائيات مختلفة،تؤكد الر
يين الوطني والدولي في نسبة تصفحها خصوصا مع التجديد اليومي  ال كبيرة للمجلة على المستو

ائية ورسائل جامعية،حيث أكد الدكتور الفوركي أن لمواد المجلة من مقالات وأعمال قض
هذه الأرقام التي تبوأ الصدارة على مستوى المجلات القانونية تحفز على الاستمرار في نفس 

 النهج بغية إيصال المعلومة القانونية لجميع المهتمين.

مساطر  الجلسة العلمية العامة للمؤتمر،اتخذت موضوع لها " البحث عن فلسفة لإصلاح نظام
ياض فخري،استهلها الأستاذ طارق مصدق عضو  صعوبات المقاولة" تحت إدارة الدكتور ر
لجنة تعديل مشروع القانون الخاص بمساطر صعوبات المقاولة، تحدث فيها عن أبرز 
مستجدات هذا القانون وأبرز الإشكاليات التي حاول الإجابة عنها،فضلا عن مختلف 

 لغاية خروجه في صيغة مشروع.  المراحل التي تم المرور منها

ولتسليط الضوء عن التجربة التونسية في مجال نظام الإفلاس ،تحدث الدكتور لطفي 
عن أهم ميزات هذا النظام ،والإشكاليات التي -أستاذ بجامعة قرطاج تونس –الشاذلي 

اعترضت تطبيقه على مستوى تونس،خصوصا مع التعارض الحاصل بين البعد الدولي لهذه 
 مسطرة و بين القوانين المحلية التي لا تأخذ غالبا بعين الاعتبار هذه الإستراتيجية الدولية.ال

 –بسط التجربة التونسية في مجال المساطر الجماعية تواصل مع مداخلة الدكتورة نجاة براهمي 
ين قامت فيها بدراسة مقارنة ب -أستاذة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  تونس المنار

 هذا النظام وفقا لما هو مدرج في القانون التونسي وبين ماهو مضمن في القانون الفرنسي.

،تطرق في مداخلته إلى -أستاذ بكلية الحقوق سطات –الأستاذ الدكتور عبد ال كريم عباد
يز الأمن  البعد الدولي لمساطر صعوبات المقاولة المغربية،عبر الحديث عن رهانات تعز

ائي  للمقاولة،و تحديد نطاق التطبيق الحدودي لهذا النوع من المساطر وسرد القانوني و القض
مختلف مواقف الفقه والقضاء بخصوص هذه الإشكالية،إضافة إلى الجديد الذي أتى به 

 مشروع القانون الجديد في هذا الصدد.
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 -حكيممن المركز الليبي للت –التجارب المقارنة تواصلت بمداخلة الأستاذ خولة الزتايقي 
تحدثت فيها عن الإفلاس في نظام الجماعات المحلية،مقارنة بين القانونين الليبي 

 والتونسي،ومختلف المراحل التي مر منها إقرار هذا النظام،وخصوصيات كل مرحلة منها.

تطرقت للبعد الإجتماعي  -أستاذة بكلية الحقوق أكادير –الأستاذة الدكتورة صباح كوتو 
يث عن وضعية الأجراء في إطار مساطر صعوبات المقاولة،وأوجه الحماية للمقاولة،عبر الحد

التي يوفرها المشرع للأجراء خصوصا عندما تمر المقاولة بصعوبات،ومدى توفقه في خلق 
ية المقاولة وبين حماية هذه الفئة خصوصا عند التصريح بالديون.  توازن بين استمرار

أستاذ بجامعة فرانش كونطي  –لالي ومن جانبه،تحدث كل من الدكتور عصمان في
محامي بهيئة الدار البيضاء عن التحكيم والمساطر  –والدكتور شكيب كانوني حسني  -بفرنسا

الجماعية،حيث تطرق المتدخل الأول  عن العمل القضائي في مجال التحكيم في علاقته 
دي و بصعوبات المقاولة،خصوصا وأن هذه الأخيرة تتعلق بالنظام العام الاقتصا

 الاجتماعي.

واعتبر الأستاذ كنوني أن المنظومة القانونية المغربية الحالية مع التعديلات المرتقبة تبقى 
 قاصرة في غياب الجزاءات التي تحمي الدائنين في معالجة صعوبات المقاولة.

عرضا  -أستاذة بكلية الحقوق وجدة -ومن جهة أخرى،قدمت الدكتورة نادية قايدي
لية استرجاع الديون في إطار نظام مساطر صعوبات المقاولة التي تعتبر بسطت فيه إشكا

ية في حالة تعثر المقاولة،وذلك  لتهديدها مصالح الدائنين سواء كانوا دائنين  مسألة جوهر
عاديين أو ذوي امتيازات،خصوصا مع تعطل القواعد العامة في استيفاء الدين عند فتح 

 هذه المساطر.

الموالية ،تحدث الأستاذ عمر الخطايبة مدير مركز الخطايبة للمحاماة و وفي معرض المداخلة 
التحكيم والتدريب بالممل كة الأردنية الهاشمية عن مهارات المصفي في حل الإشكاليات 
يداع نسخة  العملية التي تواجه التصفية،عبر تشخيص مختلف مراحل التصفية ابتداء من إ
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كات يتضمن مختلف المعلومات المتعلقة بالمصفي قرار التصفية لدى دائرة مراقبة الشر 
 والشركة لغاية اكتمال إجراءات التصفية.

يمي  خبير محاسب وعضو  –آخر مداخلة في الجلسة العامة للمؤتمر كانت للدكتور محمد ل كر
تطرق فيها عن دور السنديك في مساطر صعوبات المقاولة،ومختلف  -الخبراء المحاسبيين

رسها في إطار هذه المساطر،وعلاقته بالمتدخلين الآخرين كالقاضي الاختصاصات التي يما
 المنتدب والمقاولة المتعثرة.

وقد آثار الأستاذ إشكالية إمكانية تحكم القاضي المنتدب في عمل السنديك خصوصا في 
ية .  الدعوى الجار

يما ن والجي جلسات المؤتمر المسائية قسمت إلى ورشتين إثنتين،الأولى أدارتها الدكتورة إ
رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق سطات،وخصصت لقراءات متقاطعة لورش 
إصلاح قانون مساطر صعوبات المقاولة،حيث استهل مداخلاتها الدكتور عصام رجب 

تحدث فيها عن حكامة الشركات في دولة فلسطين ،ودورها في  -محام بفلسطين –التميمي 
و إدارة المخاطر المحدقة بالشركات لتفادي  حماية المستثمرين،عبر حسن تدبير

يع السلطات بشكل معقلن  يز النظام الرقابي في الشق المالي للمقاولات وتوز الإفلاس،وتعز
 داخلها.

بدأ مداخلته المتعلقة بتمديد مسطرة  -أستاذ بكلية الحقوق سطات –الأستاذ أبو بكر مهم 
المشرع لوضع نظام مساطر صعوبات  التصفية للمسيرين بالحديث عن الحوافز التي دفعت

يك  المقاولة من خلال مذكرة تقديم مشروع القانون،حيث ركز هذا الأخير على مسألة تحر
يعية ال كبرى.  عجلة الاستثمار وتحفيزه في إطار الإصلاحات التشر

من مشروع القانون جاء للحد أو  703واعتبر الأستاذ مهم أن تعديل البند السابع من المادة 
ليص من حالات تمديد المسطرة للمسيرين،وهنا يتعين إثبات حسن أو سوء نية التق

 المسيرين لإعمال هذا التمديد.
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ية بالدار البيضاء –بعد ذلك استعرض السيد العربي فريس   -نائب رئيس المحكمة التجار
ر الطابع العقابي في مساطر صعوبات المقاولة والخصوصية التي تميزه عبر بسط مختلف المساط

التي تبناها المشرع في هذا المجال سواء في ما يتعلق بالعقوبات المالية منها أو العقوبات 
 الشخصية.

تناول في مداخلته قاعدة وقف  -محام بهيئة الدار البيضاء –الدكتور نبيل أبو مسلم 
المتابعات الفردية في مساطر صعوبات المقاولة،وذلك تكريسا للطابع الجماعي لهذه 

عبر التمييز بين نوعين من الدعاوى و الإجراءات ال كفيلة باستخلاص المساطر،
الديون،الأولى يمنع على الدائنين ممارستها ،وأخرى يتم وقف ممارستها لحين  استيفاء بعض 

 الشروط الشكلية.
-محام بهيئة سطات ودكتور في الحقوق –من جهته،تناول الكلمة الأستاذ محمد نشاط 

طبيقات للتوجهات الحديثة للقضاء التجاري في مساطر صعوبات ،تحدث فيها عن بعض الت
المقاولة،مؤكدا على جنوح القضاء التجاري لترجيح الطابع الاقتصادي في تفعيل بنود هذا 

 المساطر،بغية إيجاد الحل المناسب للمقاولة التي تعرف صعوبات.
ول يخص وقد استعرض الأستاذ نشاط هذه التوجهات الحديثة من خلال شقين،الأ

ية،والثاني يتعلق بحماية أصول المقاولة المتعثرة المفتوحة في مواجهتها  حصر مخطط الاستمرار
 المسطرة.

أستاذة بكلية الحقوق سطات وعضو  –الورشة الثانية للمؤتمر أدارتها الدكتورة منى المسلومي 
مال ،جمعت الدكاترة خريجي مختبر البحث قانون الأع-مختبر البحث قانون الاعمال

بسطات،استعرضوا فيها قراءتهم كمختصين في قانون الأعمال للتعديلات القانونية المرتقبة 
 لمساطر صعوبات المقاولة.

 
 -أستاذ بالمدرسة العليا للتكنولوجيا برشيد –في هذا الصدد،تحدث الدكتور رشيد الطاهر 

يق مساطر عن مسطرة الإنقاذ عبر عرض التجربة الفرنسية لهذه المسطرة،ونطاق تطب
 المعالجة في مرحلة الإنقاذ ومختلف الصعوبات التي تعترضها.
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يعة السمارة –الدكتور سعد بهتي  تناول في معرض مداخلته دعوى رفع  -أستاذ بكلية الشر
من مدونة التجارة ،حيث عرض ل كيفية  110أجل السقوط المنصوص عليها في المادة 

قتباس بعض القرارات القضائية الصادرة عن تعامل القضاء المغربي مع هذه المادة عبر ا
ية في هذا الإطار،وخلص إلى أن المبررات الموضوعية التي يدلي بها غير  المحاكم التجار

لا يتم قبولها  -هي مبررات –المصرحين بالديون كالمرض و الأمية وتغيير شعار الشركات 
ية.  من طرف أغلب قضاة المحاكم التجار

 -أستاذ بكلية الحقوق أكادير -الية،تطرق الدكتور هشام البخفاويوفي معرض المداخلة المو
لواقع مردودية المقاولة المغربية ورهان تنافسيتها في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة،عبر سرد 

من المقاولات المغربية  17%مجموعة من الأرقام التي تبرر هذا الواقع خصوصا أن حوالي 
 هي مقاولات صغرى أو متوسطة.

انتقد الأستاذ البخفاوي عدم إخضاع التعاونيات لمساطر صعوبات المقاولة،في   وقد
يع المغربي العديد من مبادئه.  تناقض واضح مع  المشرع الفرنسي الذي استلهم منه التشر

الدكتور يونس الأزرق الحسوني استعرض العلاقة الجدلية بين المساطر الجماعية وتحصيل 
الأساسي من الكتاب الخامس هو إحياء الاقتصاد الوطني  الديون العمومية،لأن الهدف

 الذي يعتمد في جزء كبير من مداخيله على الضرائب.

وقد دعا الأستاذ الأزرق إلى الأخذ ببعض التطبيقات الإيجابية من القانون 
ية المقاولة عبر التنازل عن بعض الديون المترتبة  الفرنسي،كالنقطة المتعلقة بتشجيع استمرار

 المقاولات من أجل التنازل عن بعض الضرائب.عن 

آخر مداخلة كانت للدكتور عمر السكتاني،تطرق فيها عن الدور الجديد للدائنين في مسودة 
مشروع قانون مساطر صعوبات المقاولة،ومدى نجاعة المنظومة الحمائية التي جاء بها 

 المشروع،ودور الدائنين في تخليق هذه المساطر.
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يله وفق تطبيق واعتبر ذ.السكت اني أنه مهما كانت جودة النص القانوني،فإن ذلك رهين بتنز
 سليم يراعي مصالح كافة المتدخلين.

 

الجلسة الختامية عرفت نقاشا عميقا بين جميع المتدخلين و الحضور من المتخصصين و الطلبة 
قانون الباحثين والمهتمين، والتي انصبت على بعض الإشكالات التي سيطرحها مشروع ال
 في حال المصادقة عليه،قبل أن يخرج المؤتمر في نهايته بجملة من التوصيات يبقى أهمها:

 ضرورة إنشاء معهد أو مركز لتكوين مؤسسة السنديك،وجعلها هيئة مستقلة. -
العمل على إنشاء مؤسسة مالية مستقلة لإيجاد حلول مالية ناجعة للمقاولات  -

 المتعثرة.
 مشرع بدقة من مسألة تداخل الذمم.الدعوة إلى توضيح موقف ال -
 ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية في علاقتها مع المقاولة. -
الدعوة إلى إعادة تنظيم مهمة المصالح والاستئناس بالتجارب المقارنة الناجحة في هذا  -

 المجال.
يل المسطرة  -  البحث عن آلية لتمو
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