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  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر وحدة

 السداسي الخامس 

 األستاذ: يوسف التبر 

 المحاضرة الثالثة: مسطرة الوقاية الخارجية

  

 مسطرة الوقاية الداخلية  

هم مراحل الوقاية التي نظمها المشرع المغربي في الكتاب ألسنتطرف خالل هذا الفصل  

من م ت،  548إلى  547؛ وهي الوقاية الداخلية وفق منطوق المواد من مدونة التجارة الخامس

كما أنها تسمية عن الفلسفة الوقائية واالستباقية للمشرع، ا وتعتبر مسطرة الوقاية الداخلية تعبير

الوقاية  مسطرة خالل هذا الفصل عند ماهية وخصوصية نتوقفلذلك ستعكس طبيعة المسطرة؛ 

لمقاوالت الخاضعة واآليات فتح هذه المسطرة سنعمل على بسط (؛ ثم المبحث األولالداخلية )

 .(المبحث الثانيلمسطرة الوقاية الداخلية )

 الوقاية الداخليةمسطرة المبحث األول: ماهية ومميزات 

يستشف من خالل تسمية مسطرة الوقاية الداخلية أنها مسطرة تدور رحاها بين األجهزة  

من م ت على  547المادة الداخلية للمقاولة دون اقحام أطراف خارجية، وهو ما أكدت عليها 

على تصحيح االختالل الذي من شأنه أن يؤثر سلبا نه " إذا لم يعمل رئيس المقاولة، تلقائيا، أ

على استغاللها، يبلغ إليه مراقب الحسابات، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع أو 

الصعوبات، خاصة الصعوبات ذات الطبيعة القانونية أو االقتصادية أو المالية أو االجتماعية، 

وذلك داخل أجل ثمانية أيام من اكتشافه لها التي من شأنها اإلخالل باستمرارية استغاللها، 

 برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل، يدعوه فيها إلى تصحيح ذلك االختالل".

، خالل خمسة عشر يوما من تاريخ استالم اإلشعار أو لم يتوصل 1إذا لم يستجب رئيس المقاولة

إلى نتيجة مفيدة، وجب شخصيا أو بعد تداول مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة، حسب الحالة، 

                                                             
من م ت حدد مفهوم ومدلول المقاولة؛ بحيث يقصد بالمقاولة في مدلول الكتاب  546المشرع المغربي من خالل المادة للتذكير فإن  1

بار الخامس من مدونة التجارة؛ الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية، وإن كان هذا المدلول ال يعتبر شامال بل انه ال يأخذ بعين االعت

ولة والذي يعتبر المقاولة وحدة اقتصادية واجتماعية لإلنتاج، أو باعتبارها أي المقاولة نشاطا اقتصاديا يتضمن المفهوم االقتصادي للمقا

مجموعة من العناصر البشرية والمادية والمعنوية الهادفة الى تحقيق فائض قيمة)أرباح(، كما ان التحديد الذي تضمنه المشرع المغربي 

ال يميز بين المقاولة والشركة على اعتبار ان الشركة ماهي إال لباس أو وعاء قانونيي يمنح للمقاولة ، كما أنه  546من خالل المادة  
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عليه العمل على عقد الجمعية العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد التداول في شأن ذلك، 

 بعد االستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد."

وقائية تتداول صعوبات المقاولة )االقتصادية أو مسطرة داخلية  الوقاية مسطرة وبهذا تكون

ينتمون للمقاولة دون تدخل من  شخاصأ وأالجتماعية( من قبل أجهزة القانونية أو المالية أو ا

قبل أطراف ال تنتمي للمقاولة )الجمعية العامة، مجلس اإلدارة، مجلس المراقبة، رئيس 

المقاولة، الشركاء، مراقب الحسابات(، بهدف تدليل الصعوبات ذات الطبيعة االقتصادية أو 

من م  548و  547التي تعرفها المقاولة، وفق منطوق المواد  القانونية أو المالية أو االجتماعية

  ت.

لحماية المقاولة من ذاتية  داخلية تعد مسطرة الوقاية الداخلية أول أليه قانونية وقائيةوبهذا،  

تعد مسطرة الوقاية ، بحيث، وتخل باستمرارها واستغاللها الصعوبات التي قد تعترض نشاطها

فهوم الحكامة الجيدة للمقاولة، ولهذا السبب كان من الضروري لموتجسيد تكريس الداخلية 

تخصيص مقتضيات مستقلة لمعالج مرحلة اعتبرها نظام وفلسفة صعوبة المقاولة أساسية لوقاية 

فتميزت مسطرة من السقوط في براثن ومتاهات التوقف عن الدفع، بشكل استباقي المقاولة 

 (.المطلب الثاني( والسرعة والمرونة )األول المطلب) الوقاية الداخلية بطابع السرية

 المطلب األول: السرية في مساطر الوقاية الداخلية 

سرية بغية تتميز بالتعد مسطرة الوقاية الداخلية مسطرة مبسطة من حيث اإلجراءات، 

تهدف إلى معالجة االختالالت ، والتنافسية الحفاظ على سمعة المقاولة وقدرتها االئتمانية

السرية خالل هذه المرحلة تفرض محدودية  اإلعالم ف؛ 2التوقف عن الدفع والصعوبات دون

 لمقاولةكل من له عالقة بالبيت الداخلي لالوقاية الداخلية واإلخبار، بحيث ال تتجاوز مسطرة 

من رئيس المقاولة ومراقب الحسابات والشريك أو الجمعية العامة أو مجلس اإلدارة وفق 

 ذلك إلى أشخاص ذاتيين أو اعتباريين تربطهم تجاوز من م ت، دون أن ي 547ة منطوق الماد

 إن السرية طالت حتىمع المقاولة، بل و تصرفات أمعامالت  وأعالقات تجارية أو ال تربطهم 

داخل المقاولة  جهاز التسيير نعسؤول خبار المإلم يخولهم المشرع حق الرصد وفاألجراء 

 . 3للمقاولة كما فعل مع الشركاء ومراقب الحسابات  تصحيح التلقائيبغية البوضعية المقاولة 

                                                             
في ملف مدني رقم  4834قرار رقم  1997/07/23الشخصية االعتبارية، وهذا ما أكد عليه المجلس األعلى في قرار صادر بتاريخ 

95/1253. 

كتاب الخامس على تحديد ما ذا يقصد برئيس المقاولة ورئيس المحكمة في مدلول ال546كما عمل المشرع أيضا من خالل نفس المادة  

لمحكمة في مدلول ؛ ورئيس ا.من م ت ، واعتبر رئيس المقاولة  هو الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص االعتباري المدين

تجاري في شارة الى االختصاص النوعي والحصري  للمحاكم الالكتاب الخامس، هو رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه وهي إ

 الدعاوى المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة. 
من م ت على انه تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها  575تنص المادة  2

 بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة.
 من م ت  548و 547لمواد انظر ا 3

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



      الثالثة  لمحاضرةا يوسف التبر           وحدة صعوبات المقاولة          السداسي الخامس     األستاذ

3 
 

بالصيغة التي جاءت بها المواد المنظمة للوقاية  هدف والغاية من الوقاية الداخليةفال 

)تدليل الصعوبات االقتصادية الداخلية تنم عن إرادة المشرع في تحقيق األهداف المنشودة التي 

 الداخلي للمقاولة. الوضعشرنا إليها مع الحفاظ على سرية أوالقانونية واالجتماعية( 

من م األشخاص والهيئات  547المادة خالل  حدد المشرع من على المستوى القانوني ف 

ع من المخاطبة بهذه المسطرة على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال بهدف تحقيق نو

ويمكن أن يتم حلحلتها من المقاولة  رضالسرية، كما حدد طبيعة المشاكل التي يمكن أن تعت

 548و  547وهذا ما يستشف من الصيغة التي جاءت بها المواد خالل مسطرة الوقاية الداخلية 

خاطبهم فهم من  ؛الحسابات والشريك فقطرئيس المقاولة ومراقب من م ت، فالمسطرة تخاطب 

؛ واخبار رصد الصعوبات أو االختالالت التي تعترض المقاولةعلى سبيل الحصر ل المشرع

رئيس المقاولة خالل ثمانية أيام من اكتشافهم للصعوبات برسالة مضمونة مع االشعار 

ورئيس المقاولة ال يبلغ أعضاء مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة إال إذا تعذر عليه  بالتوصل؛

التي رصدت  من قبل مراقب الحسابات أو الشريك، وللمزيد من تجاوز الصعوبات  كمسؤول

السرية والتحفظ فرئس المقاولة ال يبلغ باقي الشركاء الذين يشكلون الجمعية العامة إال عندما 

حسب الحالة إلى نتيجة   يتوصل شخصيا أو بعد تداوله مع مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابةال 

عندها يجب على رئيس المقاولة العمل على عقد الجمعية ، يكون مفادها اصالح االختالالت

العامة داخل أجل خمسة عشر يوما قصد تداول الصعوبات التي أبلغ عنها أحد الشركاء أو 

بعد االستماع إلزاما الى تقرير مراقب الحسابات وفق منطوق المادة ذلك مراقب الحسابات و

الجمعية العامة من االنعقاد أو لم تتداول من مدونة التجارة المغربية، وإذا لم تتمكن  547

الصعوبات أو لم تتمكن رغم كل ذلك من بسط حلول ناجعة إلخراج المقاولة  من الصعوبات 

التي تتخبط فيها، يحق لرئيس المقاولة أو الشريك أو مراقب الحسابات اخبار رئيس المحكمة 

من الوقاية الداخلية إلى الوقاية  ةمقاولالتجارية بالصعوبات التي تعاني منها المقاولة لننتقل بال

م ت لم تلزم أجهزة الوقاية الداخلية بإخبار رئيس المحكمة  548الخارجية، وإن كانت المادة 

من م ت منحت االختيار لكل من رئيس المقاولة  548وإنما وفق الصياغة التي تضمنتها المادة 

 ةيه استعمال عبارات تفيد اإللزاميومراقب الحسابات والشريك، ونعتقد أن المشرع كان عل

ووجوب اعالم رئيس المحكمة من قبل رئيس المقاولة بمجرد عدم توصل الجمعية العامة لحلول 

ناجعة بهدف تحقيق الغاية من مساطر الوقاية وهى السرعة والمرونة إلنقاذ المقاولة قبل أن 

 تسقط في براثن التوقف عن الدفع.
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 المطلب الثاني: السرعة والمرونة في مساطر الوقاية الداخلية

فلسفة نظام صعوبات المقاولة وبخالف نظام اإلفالس المنسوخ تقوم على مبدأ عالجي طبي 

وبكيفية  الذاتية بإعطاء المشرع األولية للوقايةقوامه الوقاية خير من العالج، وهو ما يفسر 

بكل المقاولة أن تقوم على من م ت  545المشرع المغربي من خالل المادة  نصحيث بسريعة، 

ما من شأنه منع وقوع الصعوبات؛ ووضع اآلليات الضرورية من قبل األجهزة المكلفة بالتسيير 

)مراقب  ، كما حث أجهزة الرقابةعن الدفع لكي ال تصل وضعية المقاولة إلى التوقف

 مإلى علمه تناهىكلما ؛ وتنبيه؛ واخبار؛ نذارإرسال رسائل إ على)الشركاء( الحسابات( وغيرها

ما يعني أن السرعة  هوو ،باستمرارية المقاولة أن تؤدي إلى االخاللوجود صعوبات من شأنها 

قاولة من الوصول إلى درجة في حماية الم تعد أوليةفي تشخيص ورصد االختالالت والتبليغ 

 يهتم التأكيد علهو ما م ت، و 545من منطوق المادة أيضا التوقف عن الدفع، وهو ما يستشف 

التي  إلخبار عن الصعوباتفعمل المشرع على حصر آجال  امن م ت،  547من خالل المادة 

وهي في ثمانية أيام؛ وخمسة عشر يوما ؛  4الشريكمراقب الحسابات أو تم رصدها من قبل 

زمنية قصيرة  دالوقاية، حيث حددها في مدالتدخل بهدف جال يهدف من خاللها إلى سرعة آ

أيام من تاريخ اكتشاف االختالالت، ثم إقراره وتنصيصه إلجراءات موازية يجب أن  8هي 

المحددة بفترة زمنية قصيرة  ، و)تداول مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة( يتخذها رئيس المقاولة

يجب  فيها على  يوما التي 15يوما من تاريخ التوصل باإلشعار، باإلضافة إلى مدة  15ب 

رئيس المقاولة  العمل على عقد الجمعية العامة عندما ال يتوصل إلى حلول ناجعة للمشاكل 

ولة، بقصد التداول في والصعوبات المالية أو االقتصادية أو االجتماعية التي تعاني منها المقا

 .شأنها وذلك  بعد االستماع لتقرير مراقب الحسابات، إن وجد

هدف تجنيب المقاولة خطر التوقف عن كانت بهذه المدد الزمنية القصيرة، إقرار ولعل  

وإن كان المشرع  الدفع،  وهي الغاية التي يسعى إليها المشرع من خالل مسطرة الوقاية الداخلية

الل المواد المنظمة للوقاية الداخلية على  مجموعة من اإلشكاالت والتي كنا لم يجب من خ

اإلجراءات التي يجب على رئيس تحديد  وخاصة 73-17نتمنى أن يتداركها  من خالل القانون 

خالل هذه المرحلة، باإلضافة إلى عدم تنصيصه على جزاءات بشكل دقيق المقاولة اتخاذها 

سواء كان ؛ الحسابات، أو الشريكأو مراقب  رئيس المقاولةمن قبل اإلخالل بهذه االلتزامات 

 فقط. أولم يكن عضو بل مجرد شريك مراقبةهذا الشريك عضو بمجلس اإلدارة أو مجلس ال

 هاالمبحث الثاني: المقاوالت الخاضعة لمسطرة الوقاية الداخلية وآليات فتح

مجموعة من األشخاص  من م ت نجدها تشير إلى 547مقتضيات المادة ل عودةبال

وبالتالي تحريك مسطرة الوقاية الداخلية  ؛ت التي منحها المشرع حق الرصد واإلعالمئاوالهي

في  الشركاء ومراقب الحسابات؛ كما ثم التنصيصرئيس المقاولة والحصر سبيل على وهم 

؛ س اإلدارةة ومجلبقارمعلى هيئات داخل الشركة بعينها كالجمعية العامة ومجلس ال نفس المادة

                                                             
من م ت عام ولعل المشرع قصد ذلك لكي يعني الشريك بالمفهوم العام أي كل من الشريك  547جاء مصطلح الشريك من خالل المادة  4

 في شريكات األشخاص والمساهم في شركات األموال.
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ال يصوغ  أو اآلليات بمفهوم المخالفة أن المقاوالت التي ال تتوفر على هذه الهيئاتوهو ما يعني 

تتشكل إال في الشركات  هذه األجهزة ال أن بحيث ،تحرك مسطرة الوقاية الداخليةلها أن 

المحاصة باستثناء شركات  ا؛والشركات ذات النفع االقتصادي إذا كان غرضها تجاريالتجارية 

األجهزة التي خولها المشرع وفق  ها هينأاكتسابها للشخصية االعتبارية على اعتبار لعدم 

، كما أن الشركات ذات 5 مسطرة الوقاية الداخلية وتحريك  إثارةمن م ت مهمة  547المادة 

وفق اآلليات التي المحدودة وذات الشريك الوحيد ال يمكن أن تخضع للوقاية الداخلية المسؤولية 

بتحريك ما  من م ت 547تلزمه حينها المادة إذا كانت تتوفر على مراقب الحسابات إال حددها 

 في الباب األول من الكتاب الخامس بالوقاية الداخلية.تم تسميته 

 مسطرة الوقاية الداخلية تحريك المطلب األول: هيئات 

يعمل رئيس المقاولة تلقائيا على تصحيح إذا لم فإنه من م ت،  547المادة منطوق وفق 

لى رئيس إ، يبلغ  مراقب الحسابات اؤثر سلبا على استغاللهتأن  اي من شأنهتاالختالالت ال

من مدونة م ت واإلخبار وفق المادة  19)مهمته البحث والتحري والرصد وفق المادة المقاولة 

بات ذات الطبيعة االقتصادية أو أو الصعو ، إن وجد أو أي شريك في الشركة، الوقائع(547

داخل ثمانية  ؛استغاللهاو هاالتي من شأنها اإلخالل باستمرارالقانونية أو المالية أو االجتماعية 

أيام من اكتشافه لها برسالة مضمونة مع اإلشعار بالتوصل تتضمن الدعوة إلى تصحيح ذلك 

أو لم  هتوصليوم شر يوما من إذا لم يستجيب رئيس المقاولة لذلك خالل خمسة عف ؛اإلخالل

أو مجلس  conseil d’administration يصل شخصيا أو بعد تداول مجلس اإلدارة 

، حسب األحوال، إلى نتيجة مفيدة، وجب عليه  « conseil de surveillance»المراقبة

يوما قصد  15داخل أجل  «l’assemblée générale» الجمعية العامة  عقدالعمل على 

 les commissaire aux  الحسابات  تقرير مراقباالستماع إلى ي شأن ذلك بعد ف التداول

comptes   الوقاية الداخلية إن وجد، وهو ما يؤشر أن األشخاص المخاطبين بفتح مسطرة

                                                             
للحسابات  على أنه" يجب أن يتم في كل شركة مساهمة تعيين مراقب أو مراقبينمن قانون شركات المساهمة  159لمادة تنص ا 5

 ة مراقبة وتتبع حسابات الشركة وفق الشروط واألهداف المنصوص عليها في القانون.يعهد إليهم بمهم

بالنسبة للشركات  غير أنه يجب على الشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب أن تعين مراقبين اثنين للحسابات على األقل، وكذلك الشأن

 البنكية وشركات القرض واالستثمار والتأمين والرسملة واالدخار".

 مراقبا أو أكثر للحسابات. باألغلبية أن يعين الشركاء على أنه " يمكن من قانون الشركات 12تنص المادة كما 

رائب تلزم بتعيين الض اعتبار عند اختتام السنة المحاسبية، خمسين مليون درهم لمبلغ رقم معامالتها دون تتجاوز أن الشركات التي غير

 مراقب للحسابات.

ئيس المحكمة رمن  يطلب شركاء، حتى ولو لم يتم بلوغ مستوى رقم المعامالت المذكور في الفقرة السابقة، أن أو عدةلكل شريك  يمكن

  للحسابات. بصفته قاضي المستعجالت تعيين مراقب أو أكثر

ي يتجاوز ودة التلتذكير فإن األمر يسري على كل من شركات التضامن والتوصية البسيطة وباألسهم وشركات ذات المسؤولية المحد

ات فيها يظل مليون درهم فتعيين مراقب الحساب 50مليون درهم، أما في باقي الشركات التي يقل رأس مالها عن  50رقم معامالتها 

 اختياريا باستثناء شركة المحاصة التي تعفى من تعيين مراقب للحسابات لعدم اكتسابها لشخصية االعتبارية.
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والشريك  ؛(ثانيةالفقرة ال) مراقب الحسابات(؛ والفقرة األولىينحصر في رئيس المقاولة )

 .(الثةالفقرة الث)

 : رئيس المقاولة األولىالفقرة 

 73.17من المستجدات المستحسنة التي ضخها المشرع المغربي من خالل القانون 

، أن  منح المشرع  لرئيس المقاولة ) الشخص  والتي كانت من مطالب الفقه والقضاء المغربي

صراحة من م ت  547( من خالل المادة 6الذاتي المدين أو الممثل القانوني للشخص االعتباري

إمكانية اتخاد اإلجراءات القمينة بتخطي الصعوبات االقتصادية والقانونية واالجتماعية التي 

وبحكم صالحياته أن يتخذ اإلجراءات   تعترضها؛ ونعتقد أن رئيس المقاولة من باب أولى

هو األكثر اطالعا من غيره على وضعية المقاولة؛ وخاصة أن والوقائية ما دام رئيس المقاولة 

من م ت يحثه على اتخاد المتعين بسلك مسطرة الوقاية الداخلية؛  545لمشرع من خالل المادة ا

من م ت على أن رئيس المقاولة هو من  547وهو ما تم تأكيده أيضا من خالل نصه في المادة 

 يجب عليه تصحيح االختالالت التي من شأنها أن تؤثر سلبا على استغالل المقاولة. 

. 

        les commissaire aux comptesالحسابات  و: مراقبية ثانالفقرة ال

المتعلق بتنظيم مهنة  15-89مراقب الحسابات في القانون رقم المغربي عرف المشرع   

الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبيين،  بأن الخبير المحاسب هو من تكون مهنته 

محاسبات المنشآت والهيئات التي ال يرتبط معها بعقد عمل، االعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم 

فهو شخص ال يرتبط بعقد عمل مع المقاولة وهو ما يجعله مستقال وبعيدا عن التبعية لرب 

-89)شركة محاسبة منظمة وفق القانون  الحسابات شخص ذاتي أو اعتباري والعمل، ومراقب

 ؛7ن لهم أهلية القيام بمراقبة حسابات الشركاتهم وحدهم م المنظم لمهنة الخبرة المحاسبية( 15

ويعمل مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي 

يجوز لهم االطالع على كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجالت المحاضر ويرونها مالئمة، 

وقد جعل المشرع المغربي من  ؛8قابيةفي عين المكان التي يرون مهمة  لمزاولة مهمتهم الر

المادة  منطوق مرأ إلزاميا في شركات المساهمة وفقأتعيين مراقب أو مراقبين للحسابات  

 مشروط في مقابل جعل من تعيين مراقب الحسابات في الشركات األخرى  ؛من ق ش م 159

التوصية البسيطة وشركة  ؛من ق ش 12ضوابط معينة كما فعل في شركة التضامن وفق المادة ب

 34والتوصية باألسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وفق المواد  ؛من ق ش 21المادة 

تتجاوز رقم  إلزاميا متىاجراء تعيين مراقب الحسابات  من حيث جعل؛ من ق ش 80و

؛ الضرائب اعتبار خمسين مليون درهم  دون عند اختتام السنة المحاسبيةالشركة  معامالت

ليست درهم مليون  50يعني بمفهوم المخالفة أن الشركات التي يقل حجم معامالتها عن وهو ما 

                                                             
 من م ت  546أنظر المادة   6
 من ق ش  160و 162و 161انظر المواد  و  7
 من ق ش م  167انظر نص المادة   8
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حسابات، كما أن شركة المحاصة غير ملزمة بتعيين مراقب الحسابات لل املزمة بتعيين مراقب

ويتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثالث عتبارية؛ ية االلعدم توفرها على الشخص

واحدة  كما يمكن أن يعين فقط لمدة سنة ؛قبل الجمعية العامة العادية للمساهمين سنوات مالية من

ويتم تعيينه بموجب النظام األساسي للشركة أو بموجب عقد  منفصل  9تأسيس الشركة عند أثناء

كما يمكن لرئيس المحكمة  ؛من ق ش م 20ال يتجزأ عن النظام األساسي وفق منطوق المادة 

لحسابات بصورة استثنائية من قبل ل اأن يعين مراقب 10من  ق ش م 651وفق مطوق المادة 

رئيس المحكمة التجارية باعتباره قاضيا للمستعجالت في الحالة التي لم يتم تعيين مراقب 

 .  11الجمعية العامة بناء على طلب أي مساهم قبلالحسابات من 

جلها وذلك بعد اجتماع الجمعية أعين من  التيبانتهاء المدة مراقب الحسابات  وتنتهي مهمته

كما يمكن لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ؛ العامة للشركة للنظر في أعمال وتقارير المراقب

 افي المائة من رأسمال الشركة توجيه طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي 5ما ال يقل عن 

على أن يكون  ؛العامةأو مراقبي الحسابات الذين عينتهم الجمعية  المستعجالت بتجريح مراقبل

                                                             
لعادية للمساهمين، ايتم تعيين مراقب أو مراقبي الحسابات لمدة ثالث سنوات مالية من قبل الجمعية العامة  من ق ش م" 163تنص المادة 9

 ، ال يمكن أن تزيد مدة مهامهم عن سنة مالية واحدة.20وفي الحالة المنصوص عليها في المادة 

بت في حسابات السنة تهمين بانتهاء اجتماع الجمعية التي تنتهي مهام مراقبي الحسابات المعينين من قبل الجمعية العامة العادية للمسا

 المالية الثالثة.

 فه لمهمته.ال يواصل مراقب الحسابات الذي عينته الجمعية مكان مراقب آخر مزاولة مهامه إال خالل ما تبقى من مدة مزاولة سل

 قب إن طلب ذلكين على الجمعية االستماع إلى المراحينما يقترح على الجمعية عدم تجديد مهام مراقب الحسابات لدى انتهائها، يتع
ته قاضي من ق ش م بأنه "في حالة عدم تعيين الجمعية العامة لمراقبي الحسابات، يعمل رئيس المحكمة، بصف 165ننص المادة 10

 المستعجالت، على تعيينهم بأمر منه وذلك بطلب من أي مساهم، على أن تتم دعوة المتصرفين بصفة قانونية.

 نتهي المهمة المعهود بها بهذه الكيفية حينما تقوم الجمعية العامة بتعيين مراقبي الحسابات.ت

في الني نصت ال يوجد مراقب الحسابات في حالة من حالة التنا  لتذكير فان تعيين مراقبو الحسابات يكون وفق شروط معينة لكي 11

 انه: من قانون شركات المساهمة حيث نصت على  161عليها المادة 

 ال يمكن تعيين األشخاص اآلتي ذكرهم كمراقبي حسابات: 

صحاب الحصص العينية والمستفيدون من امتيازات خاصة وكذا المتصرفون وأعضاء مجلس الرقابة أو مجلس اإلدارة المؤسسون وأ -1

 الجماعية بالشركة أو الشركات التابعة لها؛

 وأصولهم وفروعهم إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية؛ المشار إليهم في البند السابق أزواج األشخاص -2

د ق، أو من الشركة أو الشركات التابعة لها أجرا كيفما كان عن خدمات أعاله1ن يتلقون من األشخاص المشار إليهم في البند الذي -3

ائق أو تقييمات أو اتخاذ قرارات بشأن وث تمس باستقالليتهم أو يزاولون لفائدة الشركة أو الشركات التابعة لها وظائف قد تمكنهم من

 مين؛مواقف ساهموا في إعدادها أو تجعلهم في وضع يمثلون معه الشركة أو الشركات التابعة لها ويقومون بتوظيف المستخد

ا الخبير ة في المحاسبة التي يكون أحد الشركاء فيها في وضع من األوضاع المشار إليها في البنود السابقة. وكذشركات الخبر -4

 المحاسب، الشريك في شركة للخبراء المحاسبين حين تكون هذه األخيرة في وضع من هذه األوضاع؛

لخبراء اال يمكن أن يعين كمراقبي حسابات لنفس الشركة خبيران أو عدة خبراء محاسبين ينتمون بأي صفة كانت إلى نفس شركة 

 المحاسبين أو نفس المكتب. 

ورا عن مزاولة مهامه ففي المشار إليها أعاله خالل مدة مزاولة المراقب مهامه، تعين على المعني باألمر الكف إذا طرأ أحد دواعي التنا

 وإخبار مجلس اإلدارة أو مجلس الرقابة بذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد حدوث حالة التنافي
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سباب صحيحة، وبتعيين مراقب أو عدة مراقبين يتولون القيام مكانهم يستند على أ هذا التجريح 

وبالنسبة للشركات التي تدعو الجمهور لالكتتاب يمكن لمجلس ، بالمهام التي كانت موكلة إليهم

 . 12ق ش م من 164المادة  وفق منطوق القيم المنقولة أن يقدم نفس الطلب المذكور

فمراقب الحسابات وفق ما تقدم تناط به مهمة أساسية وحساسة تتمثل في التحقق ومراقبة الدفاتر 

هذا  13والوثائق المحاسبية للشركة؛ ومدى مطابقتها للقواعد العامة ومطابقتها للقوائم التركيبية

لذلك  منحه المشرع  ؛14باإلضافة الى مهمة السهر على احترام قاعدة المساواة بين المساهمين

من م ت مهمة أساسية واستباقية تتمثل في تحريك مسطرة  547المغربي من خالل المادة 

الوقاية الداخلية؛ وذلك بإشعار رئيس المقاولة بالصعوبات التي يمكن أن تؤثر على استمرار أو 

حسابات استغالل المقاولة دون أن تصل إلى مستوى التوقف عن الدفع؛ خصوصا أن مراقبو ال

يكون لهم إمكانية االطالع على جل الوثائق التي تثبت وضعية المقاولة االقتصادية والقانونية 

، كما  قيد 15واالجتماعية، والتي يمكن أن تبدو لهم من كل عقد أو وثيقة أو إجراء او مسطرة 

ن تاريخ أيام م 8المشرع مراقبو الحسابات بآجال قصيرة لتحريك مسطرة الوقاية الداخلية وهي 

 547اطالعه على الصعوبات؛ بأن يشعر رئيس المقاولة بتلك الصعوبات وفق منطوق المادة 

من م ت بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار بالتوصل، وهو في ذلك يكون مسؤوال مسؤولية 

 مهنية ومدنية وجنائية.   

 : الشركاء لثةالفقرة الثا

ى مراقب إلباإلضافة  لى الشركاءإمن م ت  547سند المشرع المغربي من خالل المادة أ

وهو بخالف القانون الفرنسي الذي لم يمنح  امكانية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية،الحسابات 

بل منحها لممثلي العمال ولجان المقاولة، بحيث يكون المشرع قد منح لجميع  الشريك هذه المكنة

( إمكانية تحريك مسطرة شركات اشخاص أو شركات أموالفي الشركات التجارية ) الشركاء

الوقاية الداخلية بغض النظر عن حصة الشريك أو األسهم التي يملكها في الشركة، فلم يميز 

من م ت بين الشريك الذي يملك أغلبية الحصص أو األسهم؛  547المشرع من خالل المادة 

هم أو حصة واحدة؛ وهو ما يستشف من خالل العبارة  التي والذي ال يتوفر سوى على س

                                                             
  524.525، ص6201عالل فالي، الشركات التجارية، الجزء األول، مطبعة المعارف،  12
  127، ص 2018يوسف التبر، أساسيات القانون التجاري المغربي، الجزء األول، أكس برنت فاس، طبعة  13
ل في تسيير من قانون شركات المساهمة على أن يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات بصفة دائمة، باستثناء التدخ 166تنص المادة  14

بها، كما يتحققون من  والدفاتر والوثائق المحاسبية للشركة ومراقبة مطابقة محاسبتها للقواعد المعمولالشركة، بمهمة التحقق من القيم 

مين والمتعلقة بذمة صحة المعلومات الواردة في تقرير التسيير لمجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة الجماعية وفي الوثائق الموجهة للمساه

 .ابقها مع القوائم التركيبيةووضعية الشركة المالية وبنتائجها ومن تط

 يتحقق مراقب أو مراقبو الحسابات من احترام قاعدة المساواة بين المساهمين

لسنة، بعمليات امن قانون شركات المساهمة على أن يقوم مراقب أو مراقبو الحسابات، في أي فترة من  167كما تنص أيضا المادة  -

يما يخص مزاولة فلهم االطالع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة  التحقق والمراقبة التي يرونها مالئمة ويمكن

 مهمتهم، وخاصة منها كل العقود والدفاتر المحاسبية وسجالت المحاضر.
 . 35، ص 2016.؛ نور الدين لعرج، مساطر صعوبات المقاولة، سليكي اخوان، طبعة 105محمد لفروجي، مرجع سابق، ص  15
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بخالف بعض الحقوق التي منحها المشرع    »16 شريك في الشركة«أي  استخدمها المشرع

معينة ومحددة كحق األقلية في المطالبة بتعيين خبير التسيير  تللشركاء لكن اشترطها بتمثيليا

من قانون شركات المساهمة؛ أو  157مادة أو ما يسمى خبير األقلية كما نصت على ذلك ال

من ق ش م حيث منح  164تقديم طلب تجريح مراقب الحسابات كما نصت على ذلك المادة 

 . 17مائة من رأسمال الشركة  5الحق للمساهمين شريطة أن يمثلوا على األقل 

طي بحيث يكون المشرع قد منح الشريك أو المساهم بصفة عامة إمكانية المساهمة في تخ 

المقاولة الصعوبات التي من شأنها االخالل باستمراريتها؛ أو أن الصعوبات ستؤثر في المستقبل 

القريب على التوازنات المالية للمقاولة، فمنحه إمكانية التدخل في إطار مسطرة الوقاية الداخلية 

ريك والمساهمة في عدم وصول المقاولة إلى درجة التوقف عن الدفع، خاصة وأن مصلحة الش

أو المساهم تكمن أيضا في استمرار المقاولة واستغاللها، وبهذا، يكون المشرع عند منح الشريك 

أو المساهم إمكانية تحريك مسطرة الوقاية الداخلية متناسقا مع الوسائل القانونية التي وفرها له 

وحق  في قانون الشركات التجارية والتي تمكن الشريك من االطالع على وضعية المقاولة؛

االطالع الدوري وحق االطالع الدائم باإلضافة إلى ما يعرف بخبرة التسيير المعترف بها 

بحيث ألزم المشرع   منق ش م 157صوص عليها في المادة ألقليات المساهمين والشركاء المن

على الزامية  من ق ش 70الشركة بإعالم المساهمين والشركاء بوضعية المقاولة فنصت المادة 

التوصيات المقترحة وتقرير التسيير والجرد والقوائم التركيبية    توجه إلى الشركاء كة أنالشر

عند االقتضاء تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة و

حق لكل مساهم، من قانون ش م ال 141؛ وفي نفس النسق منحت المادة عشر يوما على األقل

ابتداء من دعوة الجمعية العامة العادية السنوية وعلى األقل خالل الخمسة عشر يوما السابقة 

  على الوثائق المتعلقة باالجتماع لتاريخ االجتماع االطالع بنفسه في المقر االجتماعي للشركة 

 141ء المادتين بما اقرته سوامع تنصيص المشرع على جزاءات مدنية وجنائية عند االخالل 

من ق ش وتطال هذه الجزاءات المسيرين مع إمكانية بطالن الجمعية  70من ق ش و المادة 

 . 18العامة

 

                                                             
 من مدونة التجارة المغربية  547دة الما  16
شركة رفع يسوغ لمساهم أو عدة مساهمين يمثلون ما ال يقل عن عشر رأسمال المن قانون شركة المساهمة:  157تنص المادة  كما17

تتعلق يات طلب لرئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت بتعيين خبير أو عدة خبراء مكلفين بتقديم تقرير عن عملية أو عدة عمل

 بالتسيير.

ألقل، سواء فرادى امن قانون الشركات أيضا : يمكن لواحد أو أكثر من الشركاء المالكين لربع رأسمال الشركة على  82كما تنص المادة 

لتقديم تقرير  أو مجتمعين في أي شكل كان، أن يطلبوا من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت، تعيين واحد أو أكثر من الخبراء

 بشأن عملية أو أكثر من عمليات التسيير

 
 141من ق ش م على أنه إذا رفضت الشركة إطالع المساهم على تلك الوثائق جزئيا أو كليا خالفا ألحكام المواد  148تنص المادة  18

من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجالت إصدار أمر ، أمكن للمساهم المواجه بهذا الرفض أن يطلب 150و 147و 146و 145و

 للشركة بالعمل على اطالعه، تحت طائلة غرامة تهديديه، على تلك الوثائق وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد المذكورة.

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


