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  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر  وحدة

 ج(. ب . فواج )أ األ السداسي الخامس 

 األستاذ: يوسف التب   

ة   مسطرة الوقاية الخارجية   :  تاسعةال المحاضر

ر يفتح مسطرة المصالحة وتع  )  (  المصالحي 

: مسطرة الوقاية الخارجية ي
ر
 الفصل الثان

 مسطرة المصالحةالثالث: فتح  المطلب   

تفتح مسطرة المصالحة  أمام رئيس المحكمة التجارية، إما بناء عىل طلب من رئيس 

حيث يعرض رئيس المقاولة من خالل الطلب   ،من  م ت 551وفق منطوق المادة المقاولة 

ي الصعوبات  رئيس المحكمة  المقدم إىل 
ض المقاولة والوسائل التر ي تعتر

 يمكن أن تواجه التر

 منطوق  وفق  من قبل رئيس المحكمة تلقائيا  تفتح ، أو بها هذه الصعوبات لتقويم المقاولة

لمحكمة لمعرفة وضعية حيث يستدىع رئيس المقاولة من قبل رئيس ام ت  549المادة 

ي لرئيس المحكمة  يجوز و  ،المقاولة
ي حالة تقديم الطلب من قبل رئيس المقاولة أو ف 

سواء ف 

ي المقاولة  ضعية و من  يتأكد  أنحالة  استدعائه لرئيس المقاولة تلقائيا 
بكل الوسائل التر

يد ، لذلك سنعمل من خالل هذا المطلب عىل تحد1تمكنه من ذلك بما فيها تعيي   خبت  

                                                             
قانون الخاص كلية عبد الحميد أخريف، الدور القضائي الجديد في القانون المغربي لمعالجة صعوبات المقاولة، دكتوراه الدولة في ال 1

 . 45-44، ص 2000-2001العلوم القانونية واالقتصادية وجدة، السنة الجامعية 
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(، ثم صالحيات المصالح الذي يعي   من الفقرة األوىلطبيعة صالحيات رئيس المحكمة )

  (الفقرة الثانية) قبل رئيس المحكمة

 المصالحة ة: صالحيات رئيس المحكمة التجارية خالل مسطر األوىل الفقرة

ع لرئيس المحكمة ال أوىل  المصالحة و  ارجيةخخالل مسطرة الوقاية التجارية المشر

صالحيات   -ن المصالحة هي جزء من مسطرة الوقاية الداخليةأعىل اعتبار -ل خاص بشك

صالحيات رئيس  تتوزعف ،قاذ المقاولة من الصعوبات دون التوقف عن الدفعنإتروم واسعة 

قبول فتح مسطرة   بي    م تمن  553و  551 تي   لمادوفق منطوق االمحكمة التجارية 

ي غت  قابل لطعن بذلك أمر إصدار و  ،المصالحة
 السلطة التقديرية المحكمة رئيسلف ؛قضائ 

ي فتح المسطرة أو المطلقة 
ي إطار مسطرة التسوية  لمحكمةعىل اإحالة األمر رفض فتحها و ف 

ف 

رئيس المحكمة حيث ذهب  ؛ميؤوس منها  وضعية المقاولة إذا تبي   له أن ،2القضائية

ي صادر بتاري    خ أالتجارية بفاس وفق 
ي  11 / 2008/4مر قضائ 

ودية ملف التسوية ال ف 

ي حيث اعتتر األ  (17/73المصالحة وفق القانون )
ن رئيس المقاولة لم يدىلي بما أمر القضائ 

ي يفيد الرغب
دالء ولم يعمل عىل ال  ،يجاد حل للمقاولةإو خراج المقاولة من الصعوبات إة ف 

ي غياب أث وحي الدائني   بالئحة 
احات من أنه وف  صبح أجل تصحيح وضعة المقاولة أية اقتر

ي ن المقاولة أمن كد أ المحكمة قصد الت الملف عىل إحالةمر يتطلب األ 
س و ميؤ  وضعيةف 

رئيس المحكمة من  كد أ تما إذا أ ؛ و بها خلل يمكن تداركه بفتح احدى مساطر المعالجةأ منها 

ي حالة التوقف عن ا أن
  ا مصالح التجارية رئيس المحكمة ي   علدفع المقاولة ليست ف 

conciliateur ي  له مهمة وأتعاب  د وحد
لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد  بمقتض  أمر قضائ 

 تشملكما ،   من م ت 554و  553ق منطوق المادتي   وفمرة واحدة  وفق طلب من المصالح 

وضعية المقاولة عداد تقرير حول تكليف خبت  من أجل إ المحكمة التجارية رئيس صالحيات 

ي ، من م ت 552منطوق المادة  وفقبناء قناعته من اجل والتأكد من وضعية المقاولة 
وف 

جل التوصل التفاق المصالحة منح أالصالحيات المخولة لرئيس المحكمة من  نفس إطار 

                                                             
 من م ت 553 دةالماانظر  2
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ع رئيس المحكمة إمكانية  ي  أمر  إصدار المشر
ي من شأبا قضائ 

نها لوقف المؤقت لإلجراءات التر

اح من قبل المصالح أو رئيس المقاولة اتفاق بي   الدائني   والمدين  إبرامتسهيل  وفق  باقتر

ي بوقف  األمر من م ت، ويرتب  555منطوق المادة 
ثار عىل ال جملة من  الجراءاتالقضائ 

  : كل من المدين والدائني   

 بالنسبة للمدين  أوال: 

ي بالوقف المؤقت لإلجراءات 
ة المصالحة وهي خالل مدة مسطر  يمنع األمر القاض 

سداد الكامل ين تحت طائلة البطالن من الالمدعىل يمنع  قابلة لتمديد مرة واحدة أشهر ثالثة 

ي ألي دين سابق لهذا األمر، أو األداء للضامني   الذين يوفون بالديون المؤسسة 
أو الجزئ 

هن ر  أو  منح رهن رسمي أو  ؛ترصف خارج عن التسيت  العادي للمقاولةي أوكذا القيام ب ،سابقا 

   . 3دون ترخيص من رئيس المحكمة مع استثناء من المنع الديون الناجمة عن عقود الشغل

ر  ثانيا:   بالنسبة للدائني 

ي المتعلق بالوقف المؤقت لإلجراءات كل ا األمر يوقف  
لدعاوى القضائية القضائ 

ي يقيمها  لدين سابق لألمر 
  موضوعها: كل دائن يكون   القضائ 

 د مبلغ ماىلي الحكم عىل المدين بسدا  -1

 فسخ عقد لعدم سداد مبلغ ماىلي  -2

لعقارية للمدين يقوم ااألموال المنقولة أو دعوى تهدف التنفيذ عىل منع كل إجراء أو   -3

ي لم يشملها  صفيما يخ ما أ، م ت 555 ةبه الدائنون وفق منطوق الماد
الديون التر

 الجال الجديدةفاق والذين يهمهم االتفاق وجب إعالم الدائني   غت  المشمولي   باالت

 من م ت.  556وفق منطوق المادة التجارية ذي يحدده رئيس المحكمة ال

ع     -4 ي ساهموا  لدائني   الذينامنح المشر
ي خزينة  ة ددج نحمب  طار اتفاق المصالحةإف 

 ف 

)امتيازات حق األفضلية ن تستمر المقاولة أجل أمات من و خدأبسلع  و أ ؛لمقاولةا

                                                             
، ة الحقوق وجدة، كليروحة الدكتوراه في القانون الخاص، أطفي ظل نظام صعوبات المقاولةحكيمة أنفة، الحماية القانونية لألجراء  3

 . 26، ص 2008-2009السنة الجامعية 
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ي نشأت قبل أو بعد االتفاق عىل كل الديون  ة(المصالح
وفق منطوق المادة   األخرى التر

ي  558
كاء الذين يساهمون ف  من  ت، م ويستثت  من هذه األفضلية المساهمي   أو الشر

ي رأس المال 
ي حاول من خالل المقتضياتالزيادة ف  ع المغرئر

المتضمنة  ، ولعل المشر

ي 
إخراج المقاولة ل جأمن ة مساهمللمكانية للدائني   إ من م ت إعطاء 558المادة  ف 

ضها، من الصعوبات ي تعتر
حق األفضلية عىل الدائني    هموهو بذلك يكون قد منح التر

  الذين قد تكون لهم ضمانات قانونية أخرى. 

فقط رص تالمصالحة ال تق ةحية رئيس المحكمة التجارية خالل فتح مسطر غت  أن صال 

تبة عنه، فصالحي  من م إىل المصادقة 556ته تمتد وفق المادة اعىل ما تم ذكره والثار المتر

م بي   جميع الدائني    ع لرئيس كما    ؛والمدينالدائني   الرئيسيي    أو عىل االتفاق المتر منح المشر

ي حالة عدم إو  4تحديد اتعاب المصالحمحكمة التجارية ال
امامكانية فسخ االتفاق ف   لتر 

ي غت  قابل للطعن
، وهو ما يجعل من م ت  559وفق المادة  األطراف باالتفاق وفق أمر قضائ 

ي حالة توقف عن الدوقوع قد يرتب ، مما الجال الممنوحة لألداء تسقط
فع، المقاولة ف 

 إحالة الملف إىل المحكمة لفتح مسطرة التسوية القضائيةبوبالتاىلي يلزم رئيس المحكمة 

أو التصفية  من م ت، 575المادة  وفق خالل ثالثون يوما من تاري    خ التوقف عن الدفع

من  651وضعية المقاولة مختلة بشكل ال رجعة فيه وفق منطوق المادة القضائية إذا كانت 

    م ت. 

ر و :  ةالثاني الفقرة  المصالحةصالحيات المصالح خالل مسطرة تعيي 

ر المصالح : وال أ  قبل رئيس المحكمة التجارية  منتعيي 

ع لرئيس بالموازاة  ي منحها المشر
مع صالحيات فتح وتحريك مسطرة المصالحة التر

وفق منطوق  مصالح عند فتح مسطرة المصالحة ي   تعي إمكانيةفقد خوله  المحكمة التجارية

ا  م ت 549و  553المادة  لتمديد مرة واحدة لقابلة  أشهر لمدة ثالثة  ح من رئيس المقاولةباقتر

 أو صفات امو  يحدد  أن، دون م ت 553ادة مسطرة الصلح وفق الم وهي مدة (ستة اشهر)

                                                             
 من م ت  549االمادة  4
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ي لهذا  أو كفاءات 
ع عكس ؛األخت  حالة التناف   من 611.13 المادة خالل من الفرنسي  المشر

 خاصة conciliateurمصالح ك  تعينهم يمنع الذين األشخاصحدد  الفرنسية التجارة مدونة

 مقابل تسلموا  أو  سلطته تحث عملوا  أو  قرابة أو  عمل بعقد  إما  بالمدين المرتبطي    األشخاص

ع أن كما    ، المدين قبل من ي  الشكاالت من مجموعة عن يجب لم المشر
 عالقة ظلت التر

ي  والحق ؛مصالحال استبدال أو  بتعيي    القرار  استئناف خاصة
 أتعاب تحديد  قرار  استئناف ف 

ي  األستاذ  ومنهم الفقه بعض ذهب  حيث المدين؛ قبل منمصالح لا  رئيس قرار  أن  لفروجر

 لسلطة تجسيد  وهو  الطعن يقبل ال  خاص نوع من قرار  هو  مصالح بتعيي    التجارية المحكمة

 الصواب يجانب الرأي هذا  أن نعتقد  والذي التجارية، المحكمة لرئيس الواسعة التقديرية

ي  ت م من 549 المادة وروح
اح حق تمنح والتر وفق  المقاولة رئيس قبل من المصالح اقتر

اح أن نعتقد  وعليه ،تم  549 ةالماد م أن يجب المقاولة رئيس اقتر  الهدف أن مادام يحتر

اع، فض وليس الصعوبات من المقاولة اخراج هو   يقبلالمصالح  تعيي    قرار  أن نعتقد  كما   الت  

ي  الطعن حق منح الذي الفرنسي  القانون غرار  عىل الطعن
، قرار  ف   االتعاب وتحديد  التعيي  

 التجاري القانون من 611.14 و  611.20 المواد  االستئناف لمحكمة األول الرئيس أمام

؛ ي  الطعن إمكانية أن أيضا  نعتقد   كما    ،2014 يونيو  30 بتاري    خ المعدل الفرنسي
 رئيس قرار  ف 

 بسط دون يحول أتعابه وتحديد  لمصالحا واستبدال بتعيي    المتعلقة التجارية المحكمة

 القضائية الرقابة دونمصالحة ال مسطرة عىل المطلقة سلطته التجارية المحكمة رئيس

  . 5األعىل

 صالحيات ومهام المصالح : ثانيا 

م ت  553و 549وفق المواد التجارية المصالح من قبل رئيس المحكمة تعيي   يتم 

وتذليل الصوبات االقتصادية والقانونية  اتفاق بي   المدين والدائني    إبراملعمل عىل اب يكلف 

ي تسيت  المقاولة،  للتدخدون ا للمقاولة واالجتماعية
تقترص فقط المصالح  صالحياتفف 

عىل تقريب وجهات نظر األطراف بهدف الموافقة عىل توقيع اتفاق المصالحة دون التدخل 

                                                             
 42مرجع سابق ص  ،كرام محمد  5
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ي تسيت  المقاولة وهو ما يخالف مهام السنديك خالل مسطرة التسوية ال
فتعي    ،قضائيةف 

دور ف ؛بل يحتفظ بكل صالحياته كرئيس للمقاولة رئيس المقاولة د المصالح ال يغل ي

ي ابرام وفق المهمة االمصالح يقترص 
ي يحددها له رئيس المحكمة ف 

 اتفاق مع الدائني   لتر

ي التسيت  وتذليل الصعوبات المالية واالقتصادية وا
ن من أكما   ،الجتماعية دون التدخل ف 

ي  أيضا تتمثل  le conciliateur لمصالح ل ةلوكالمالمهام 
احف  الوقف المؤقت لإلجراءات  اقتر

، وإقناع األطراف بقبول ذلك بهدف من م ت 555المادة منطوق  وفق  عىل رئيس المحكمة

 المادة  توقيع اتفاق المصالحة مع المدين والدائني   باعتباره جزء من االتفاقو  ،توقيع االتفاق

بكل المعلومات اتفاق المصالحة الوصول اىل  ألجل ويستعي   المصالح  ،ت من م 557

ي  المتوفرة لدى رئيس المحكمة التجارية
ة لكذبما ف    . تقرير الختر

 المصالحة: مآل مسطرة رابعال المطلب

ابرام ىل إسعيا مصالح  تعي   و طرة المصالحة من قبل رئيس المحكمة التجارية مسفتح 

الهدف هذا ن أغت   ؛المدين المقاولة والدائني    بي   وتقريب وجهات النظر ة اتفاق المصالح

ل مسطرة آفمهو  فما  ،ىل مسطرة معالجةإ من مسطرة وقاية تحوليالمنشود قد يتحقق وقد 

ي حالة ابرام المصالحة 
ي حالو أ (األوىلالفقرة ) االتفاقف 

  . (الفقرة الثانية)االتفاق فشل ة ف 

 اتفاق المصالحة   إبرام: الفقرة األوىل

اتفاق  إبرامب كل منهما   وأقنعالمدين والدائني    بي    استطاع المصالح التوفيق إذا 

ي و ؛، يحرر اتفاق المصالحةقابلة للتمديد مرة واحدة أشهر ثالث ب المحددة الجالخالل 
ف 

صادق عليه  الدائني   جميع ن قبل المدين و ماالتفاق وقيع هه الحالة يجب التميت   بي   ت

وفق المادة  االتفاق لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية إيداعيتم و رئيس المحكمة وجوبا 

جاز دون الثانويي   الرئيسيي    الدائني   ين و دبي   المفاق فقط االتذا تم إما أ   ،من م ت 556

ي الحالتي   ،  يس المحكمة اختياريبمعت  ان مصادقة رئ لرئيس المحكمة المصادقة علية
وف 

 ،بنوده التنفيذ  معن عد و مهنيةأعقدية  مسؤولية حملان يتدون  االتفاقالمصالح يوقع معا 
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يشي االتفاق  وال ، 557م ت  ة المادوفق منطوق بكتابة الضبط اتفاق المصالحة ويودع 

  . ا فيهطرافمن كان إال عىل 

كان   من ال إليه بحيث ال يطلع ع ،يحظ  بالشيةن اتفاق المصالحة الموقع إعموما ف

ة تقرير  ما أ ،طرفا فيه وهما المحكمة والدائني   الموقعي   والمدين المقدم لرئيس الختر

وفق منطوق رئيس المقاولة دون الدائني   الموقعي   عىل االتفاق ال إه ال يطلع عليفلمحكمة ا

    . من م ت 557المادة 

 المصالحة: فشل مسطرة ةالثاني الفقرة

 التوفيق بي   ىل إ لمصالحاتوصل إما لعدم مسطرة المصالحة حالة فشل  نكون أمام

 أن أو (، شهرأستة  أيمرة واحدة  قابلة للتمديد  أشهر ثالثة ) المحددة الجالخالل  األطراف

 ، ي هذه الحالة ضمام لمسطرة يسيي   رفضوا االنلرئالدائني   ا أو جميع الدائني  
المصالحة، وف 

حالوقف المؤقت  إجراءاتكل   توقف رئيس المقاولة من و أسواء من قبل المصالح  ةالمقتر

ي م ت  555وفق المادة عىل رئيس المحكمة 
جع الدائنون الحق ف  الدعاوى وطرق  إقامةويستر

 التنفيذ. 

ي 
امات الناتج أحد وامتناع  المصالحة تفاقإبرام احالة وف  ة األطراف عن تنفيذ االلتر 

ي األوامر الصادرة عغت  قا ا قضائي ا أمر رئيس المحكمة يصدر  ،التفاقاعن 
ن بل للطعن كبافر

 اتفاق المصالحة() األخت  بفسخ هذا خالل المساطر غت  القضائية رية التجا رئيس المحكمة

ي  المشمولة غت   و أللمدين سواء المشمولة باالتفاق  الممنوحةداء األ وبسقوط كل آجال 
والتر

باتفاق المصالحة وفق  المشمولي   ئني   غت  حددها للدان أسبق لرئيس المحكمة التجارية 

 إحالة ليتم  الديون كتخفيضاالتفاق  د كل بنو   أيضا بل يشمل  ،م ت 556المادة منطوق 

و التصفية أة التسوية كمة لفتح مسطر المح عىل ةمن قبل رئيس المحكمة التجاري الملف

ن المقاولة فعال أمن بت ثوتكد أ وان كان عىل المحكمة الت ،من م ت 559المادة منطوق وفق 

    . من م ت 575وفق المفهوم الذي قدمته المادة التوقف عند الدفع  قد وصلت اىل مستوى

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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القانونية المتعلقة بفشل اتفاق المصالحة تخضع للقواعد  الثار فإن  القولصفوة 

ي عالقة الدائني   بالمدين وال  لعامة للمسؤولية العقديةا
المتعلقة خضع للقواعد العامة تف 

ي ق
     . مل ع  بعقد الصلح المنظم ف 

ة  ة المحاضر ي  : العاشر
 الباب الثانر

 القضائيةالمساطر 

 لنقاذمسطرة ا  -

 القضائية التسوية مسطرة  -

 القضائيةلتصفية مسطرة ا -

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر


