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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   : الثامنة  المحاضر

وط فتح ماهية )  ( مسطرة المصالحة  وشر

: مسطرة الوقاية الخارجية ي
ر
 الفصل الثان

 Conciliation المبحث الثالث: مسطرة المصالحة     

 

ع بالوقاية الخارجية  ي من الكتاب الخامس والذي عنونه المشر
من خالل الباب الثان 

ي  550خصص الفصل األول للوكيل الخاص فبسط له مادة فريدة هي المادة 
من م ت، ف 

ي خصه للمصالحة
من م ت، حيث يتضح  559اىل  551من خالل المواد   مقابل الفصل الثان 

ى للدور الذي يمكن أن  ع أوىل أهمية كبر من عدد المواد المخصصة للمصالحة أن المشر

مسطرة  حيث إنيضطلع به المصالح لوقاية المقاولة خالل مسطرة الوقاية الخارجية؛ 

كة الأمام كل مقاولة  ت متاحةالمصالحة أصبح ي التاجر أو الشر
أو تجارية )الشخص الذان 

ي 
ي وضعية التوقف عن الدفع، بل من م ت( 6وفق منطوق المادة  حرف 

، من دون أن تكون ف 

ي إما من صعوبات قانونية )
ي تعيير  مسبر مثال ( أو اقتصادية )نفاذ مخزون  تعان 

صعوبات ف 
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ابات عمالية(المواد األولية( أو مالية  ي استخالص شيكات( أو اجتماعية )إض 
أو لها  )التأخر ف 

تدهور خزينة المقاولة ) حاجات ال يمكن تغطيتها بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة

عىل سبيل المثال(، فيتقدم رئيس المقاولة بطلب إىل رئيس المحكمة يعرض فيه وضعيتها 

 اجيات التمويلية وكذا وسائل مواجهتها وفق منطوقالمالية واالقتصادية واالجتماعية والح

من م ت.  وب  هذا، فإن مسطرة المصالحة هي جزء من مسطرة الوقاية الخارجية  551المادة 

تفتح حرصيا من قبل رئيس المحكمة التجارية؛ إما بناء عىل طلب من رئيس المقاولة موجه 

حة من أجل إخراج إىل رئيس المحكمة التجارية  يعرض فيه وضعية المقاولة  والحلول المقب 

اتها وفق المادة  م ت ، أو أن يتخذ رئيس المحكمة التجارية قرار بعد 551المقاولة من تعبر

يك أو مراقب الحسابات بعد  اطالعه عىل وضعية المقاولة إما من قبل رئيس المقاولة أو الشر

ن يقرر تلقائيا بعد من م ت، أو أ 549فشل مسطرة الوقاية الداخلية وفق منطوق المادة 

يطة أن ال تكون  اطالعه عىل وضعية المقاولة واستدعاء رئيس المقاولة واالستماع إليه؛ شر

ي وضعية التوقف عن الدفع وفق منطوق المادة 
من م ت ويعير  حينها رئيس  549المقاولة ف 

نه  المحكمة التجارية مصالحا بهدف ابرام اتفاق المصالحة بير  المدين و دائنيه سعيا م

اتها؛ وللوقوف عىل ذلك ارتأينا بسط كل من ماهية وخصوصيات  لتتجاوز المقاولة تعبر

وط  وقيود فتح مسطرة المصالحة المطلب األولالمصالحة ) (، لنعرج بعد ذلك عىل شر

ي )
(، ثم  حدود صالحيات  رئيس المحكمة التجارية خالل مسطرة المصالحة المطلب الثانر

ا د المطلب الثالث()  (. المطلب الرابعراسة مآل مسطرة المصالحة )وأخبر

ي    ع  ي التشر
ر
المطلب األول: ماهية وخصوصيات مسطرة المصالحة ف

ي   المغرن 

للوقوف عند أهم أليات الوقاية الخارجية ارتأينا أن نقف عند ماهية مسطرة  

ات المصالحة الفقرة األوىلالمصالحة )  )الفقرة الثانية(. (، ثم نبسط خصوصيات وممبر 

 

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



      لثامنة ا لمحاضرةا يوسف التبر           األستاذ     خامسالسداسي ال  وحدة صعوبات المقاولة        

3 
 

 الفقرة األوىل: ماهية مسطرة المصالحة 

وفق منطوق  يمكن تعريف مسطرة المصالحة باعتبارها ألية مسطريه خارجية شية

ي من خالل المادة  559المادة  ع المغرنر
من م ت، بهدف  551من م ت، نص عليها المشر

ض المقاولة دون ي تعب 
أن تصل  تدليل الصعوبات االقتصادية أو االجتماعية أو المالية الت 

المقاولة إىل حد التوقف عن الدفع، وفق آليات قانونية،  تستدعي تدخل رئيس المحكمة 

التجارية  بناء عىل طلب موجه من رئيس المقاولة حرصيا يستعرض فيه الوضعية االقتصادية 

حة لمواجهتها، أو أن يستدعي رئيس المقاولة ويستمع  والمالية واالجتماعية والوسائل المقب 

ة عن طريق تعيير  خببر يقوم بإعداد تقرير عن وضعية المقاولة 1اليه ، مع إمكانية إجراء خبر

من م ت، كما يمكن  لرئيس المحكمة التجارية االطالع عىل  552لتأكد من وضعية المقاولة 

وضعية المقاولة من خالل االستماع إىل مراقب الحسابات أو ممثل األجراء أو أشخصا 

ائب أو المؤسسات البنكية أو الضمان االجتماعي  وكل شخص القانون العام مثل إد ارة الرص 

يمكن أن يقدم صورة صحيحة عن وضعية المقاولة، وبعد أن يتأكد من أن المقاولة غبر 

متوقفة عن الدفع بل تمر بصعوبات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية  أو نها تحتاج إىل تمويل،  

 م ت، تعيير  مصالح  553المصالحة وفق المادة  يصدر أمرا قضائيا يتضمن فتح مسطرة

le conciliateur   ي تقوض عمل المقاولة، لمدة زمنية ال تزيد عن
يقوم بتدليل الصعاب الت 

ثالثة  أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، بناء عىل طلب المصالح، ويطلع رئيس المحكمة  

ي يتوفر عليه
ي قد تمكنه من القيام بمهمة المصالح المعير  من قبله بكل المعلومات الت 

ا، والت 

، وتنتهي مهمة المصالح إما بالفشل؛ أو التوصل إىل 2تذليل الصعاب بما فيها تقرير الخببر 

إبرام  اتفاق مع الدائنير  والمدين يكون مضمونه إعادة جدولة الديون أو إبراء المقاولة من 

إجراءات فردية، كما يوقف  الديون بهدف استمرارية المقاولة ووقف كل دعاوى قضائية او 

من م ت،  وتتم المصادق عىل  559االتفاق اآلجال المحددة للدائنير  وفق منطوق المادة 

ي حالة إبرام االتفاق مع جميع الدائنير  أو مع الدائنير  
االتفاق من قبل رئيس المحكمة ف 

                                                             
من م ت على انه يتعين القيام بجميع اإلجراءات المتعلقة بمساطر صعوبات المقاولة المنصوص عليها في الكتاب الخامس بطريقة  545تنص المادة  1

 الكترونية وفق نص تنظيمي 
 من مدونة التجارة المغربية  554المادة  2
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م ت، بعد من  557الرئيسير  ويودع االتفاق لدى كتابة الضبط كما تنص عىل ذلك المادة 

توقيعه من قبل المصالح واألطراف، ويعد االتفاق شي ال تطلع عليه إال األطراف الموقعة؛ 

ي رئيس المحكمة التجارية. 
 والسلطة القضائية الممثلة ف 

 الفقرة الثانية: خصوصيات مسطرة المصالحة 

تتمبر  مسطرة المصالحة بمجموعة من الخصوصيات المنبثقة من طبيعتها ومن  

ع من خالل سنه لهذه المسطرة؛ وهي الشية األهد ي توخاها المشر
والطابع  )أوال(اف الت 

ي 
وازدواجية المسطرة من حيث الطابع اإللزامي واالختياري لهذه المسطرة  )ثانيا(التوافق 

  )ثالثا(. 

 أوال: شية مسطرة المصالحة

ي 
عت تتمبر  مسطرة المصالحة بالشية، وتستشف هذه الخاصية من الغاية الت  شر

ي مخالب التوقف عن الدفع، فالشية قد 
ألجله المسطرة، وهي وقاية المقاولة من الوقوع ف 

تساعد المقاولة عىل الحفاظ عىل القدرات االئتمانية للمقاولة؛ بحيث اقترصت إجراءات 

مسطرة المصالحة عىل كل من األجهزة الداخلية والدائنير  ورئيس المحكمة والمصالح،  وإن 

د وفق منطوق المواد المنظمة للمسطرة ما يلزم  الدائنير  عىل الشية، فإن األمر كان ال يوج

عىل خالف ذلك بالنسبة لرئيس المحكمة والمصالح فهم ملزمون بالش المهنية،  أما اتفاق 

م بير  األطراف فهو مشمول بالشية وفق منطوق المادة   من م ت فال  557المصالحة المبر

 فحوى االتفاق بما فيهم الدائنير  الذين لم يوقعوا عىل االتفاق يمكن للغبر االطالع عىل

ي فهو مشمول 
ة المنجزة وفق أمر قضان  ومحامي األطراف الموقع ايضا، كما أن تقرير الخبر

من  557بالشية فال تطلع عليها سوى المحكمة ورئيس المقاولة فقط وفق منطوق  المادة 

 م ت. 

ي والتعاقد
 ي لمسطرة المصلحة ثانيا: الطابع التوافق 

يسىع المصالح فور تعيينه من قبل رئيس المحكمة إىل إيجاد نقاط التوافق بير  كل 

من المدين والدائنير  بغية إبرام اتفاق المصالحة، وهو اتفاق يحاول من خالله المصالح 
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الذي يجب أن يمتلك قدرات شخصية ومهنية من أجل اإلقناع والتواصل مع األطراف، 

احه عىل رئيس المحكمة إصدار فالمصالح ي ي اقب 
توفر عىل إمكانات قانونية تتجىل خاصة ف 

ي غبر قابل للطعن بوقف اإلجراءات المؤقتة وفق منطوق المادة 
، 3م ت 555أمر قضان 

كوسيلة قانونية إلقناع الدائنير  بالتفاوض مع المدين للتوصل إىل ابرام  تفاق المصالحة 

   .  م ت 556رية يصادق عليه رئيس المحكمة التجا

ر اإللزامية واالختيار(  ثالثا: الطابع المزدوج لمسطرة المصالحة )بي 

تتمبر  مسطرة المصالحة بأنها مسطرة اختيارية من حيث االنضمام إلزامية من حيث        

وهو ما اآلثار، فالدائنير  لهم حرية االنضمام أو االمتناع عن توقيع االتفاق أو االنضمام إليه؛ 

ع )عند إبرام؛ إذا تم( فهي مسطرة غبر  يستشف ي استخدمها المشر
من خالل األلفاظ الت 

، ملزمة لألطراف من حيث االنضمام لكنها تصبح ملزمة إذا تم توقيع اتفاق المصالحة

بحيث، ال يحق للمصالح أو رئيس المحكمة إلزامهم عىل إبرام اتفاق المصالحة مع المدين، 

ما إذا ما اختاروا االنضمام إليه سواء صادق عليه رئيس المحكمة إال أن هذا االتفاق يصبح ملز 

ي حالة قبوله من قبل جميع الدائنير  أو الدائنير  الرئيسير  وفق منطوق المادة 
من م  556ف 

ي تنص عىل 
ت أو لم يصادق عليه رئيس المحكمة وفق ما يستشف من المادة السالفة والت 

، يصادق عليه رئيس المحكمة ويودع لدى كتابة عند إبرام اتفاق مع جميع الدائنير  أنه، "

، أمكن لرئيس المحكمة أن يصادق عليه  الضبط. إذا تم إبرام اتفاق مع الدائنير  الرئيسيير 

ي النصوص الجاري بها العمل فيما يخص الديون 
أيضا وأن يمنح للمدين آجال األداء الواردة ف 

                                                             
كل دعوى قضائية يقيمها كل دائن ذي دين سابق لألمر المشار إليه يهم فإن الوقف الموقت لإلجراءات  من م ت؛ 555وفق المادة  3

 تكون غايتها:
 ؛الحكم على المدين بسداد مبلغ مالي .1

 فسخ عقد لعدم سداد مبلغ مالي. .2
 .كما يوقف هذا األمر أو يمنع كل إجراء تنفيذي يباشره الدائنون على األموال المنقولة أو األموال العقارية

 اآلجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها.توقف تبعا لذلك 
يمنع األمر القاضي بالوقف المؤقت لإلجراءات، تحت طائلة البطالن، السداد الكامل أو الجزئي ألي دين سابق لهذا األمر، أو األداء 

اولة، أو منح رهن رسمي أو رهن، للضامنين الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا وكذا القيام بتصرف خارج عن التسيير العادي للمق
 ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة. 

 ال يطبق هذا المنع على الديون الناجمة عن عقود الشغل
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ي لم يشملها االتفاق
غبر المشمولير  باالتفاق والمعنيير  باآلجال كما يجب إخبار الدائنير    الت 

 من م ت".  556الجديدة المادة 

وط وقيود افتتاح مسطرة المصالحة.  : شر ي
 المطلب الثانر

وط  ع من خالل النصوص المنظمة لمسطرة المصالحة جملة من الشر حدد المشر

وهي والقيود يجب أن تتحقق لتعبد الطريق أمام رئيس المحكمة لفتح مسطرة المصالحة، 

وط إما موضوعية  ( مرتبطة أساسا بالمقاولة ووضعيتها؛ أو إجرائية مرتبطة )الفقرة األوىلشر

تب عند افتتاح  ع قيود تب  أساسا بصالحيات رئيس المحكمة ورئيس المقاولة، كما رتب المشر

  (. الفقرة الثانيةمسطرة المصالحة )

وط الموضوعية واالجرائية  الفقرة األول  : الشر

وط موضوعية  551بالوقوف عند مضمون المادة  وأخرى  )أوال(م ت يتبير  أن ثمة شر

قبل الموافقة عىل فتح مسطرة المصالحة من قبل رئيس ؛ يستلزم تحققها  )ثانيا(إجرائية 

 المحكمة التجارية.  

وط الموضوعيةأوال   : الشر

 

ي أو الشخص االعتباري .أ
 : الصفة التجارية للمقاولة الشخص الذان 

طا أساسيا لفتح مسطرة المصالحة بنصه  جعل ط الصفة التجارية شر ع من شر المشر

ي المادة 
ي وجه كل مقاولة، وهو ما يحيلنا  551ف 

من م ت عىل أن تفتح مسطرة المصالحة ف 

ي التاجر أو  546عىل مفهوم المقاولة الذي صاغته المادة 
من م ت بمعت  الشخص الذان 

كة التجارية، بحيث يمكن أن تك كة  مستفيدة منون المقاولة الالشر مسطرة المصالحة إما شر

تجارية أموال أو اشخاص بدون استثناء، واألشخاص الذاتيير  التجار المكتسبير  لصفة تاجر 

من م ت، وبمفهوم المخالفة فإن المقاوالت غبر التجارية ال تستفيد  8و  7و 6وفق المواد 

يات والمهن الحرة؛ عكس القانون من مسطرة المصالحة بما فيها التعاونيات والجمع
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الفرنسي الذي يخول حق االستفادة من مساطر صعوبات المقاولة بالنسبة للمهن الحرة 

 من مدونة التجارة الفرنسية.   611.4وفق المادة  

 : الوضع المادي للمقاولة دون التوقف عن الدفع .ب

ي نصت عليها المادة 
وط الموضوعية الت  لفتح مسطرة من م ت   551من بير  الشر

المصالحة من قبل رئيس المحكمة التجارية؛ تأكده من الوضعية المادية للمقاولة وأن 

ي 
ي من صعوبات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو أن المقاولة الشخص الذان 

المقاولة تعان 

من  575أو االعتباري لها حاجيات تمويلية؛ لكن دون التوقف عن الدفع كما حددته المادة 

فقبل اتخاذ قرار االستفادة من مسطرة المصالحة يلزم التأكد من ترصيحات رئيس  م ت،

ات عصيبة إما عىل  المقاولة أو بكل وسيلة بما فيها تعيير  خببر من أن المقاولة تمر بفب 

كاء أو مع المتعاملير  معها كالموردين أو مع اليد العاملة لكن دون  المستوى العالقات بير  الشر

ا غبر قادرة عىل تغطية خصومها الحال والمستحقة والمطلوبة بمعت  آخر أن تصبح أصوله

ي وضعية التوقف عن الدفع وفق منطوق المادة 
 .   4من م ت 575أن ال تكون ف 

وط اإلجرائية   ثانيا: الشر

وط اإلجرائية الستفادة المقاولة من فتح مسطرة المصالحة من  :   تتشكل الشر

ي   .أ
ي المدين أو الممثل القانون 

طلب يوجه من قبل رئيس المقاولة الشخص الذان 

 من م ت.  551للشخص االعتباري إىل رئيس المحكمة التجارية وفق منطوق المادة 

 

عرض رئيس المقاولة لوضعية المقاولة المالية واالقتصادية واالجتماعية وفق المادة  .ب

 من م ت  551

مقاولة من خالل العرض الذي يتقدم به أمام رئيس تقديم حلول من قبل رئيس ال .ت

 من م ت.  551المحكمة التجارية أو من ينوب عنه وفق منطوق المادة 

                                                             
، 332ص 10منشور بمجلة المرافعات عدد  2/99أنظر ماهية التوقف عن الدفع في حكم صادر عمن محكمة التجارية بأكادير في الملف رقم   4

ن الدفع قائما إذا لم يكن في مقدور المقاولة الدفع عند االطالع للديون المستحقة والحالة باألموال الموجودة بين يد المقاولة او في فاعتبر ان التوقف ع
 . 73.17من القانون  575حساباتها البنكية أو بالتحويل المباشر ألموال قابلة للتحصيل. وهوا ما أكدته المادة 
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لمستقاه إما من ا اقتناع رئيس المحكمة التجارية بناء عىل المعلومات المتوفرة لديه و  .ث

ة عرض رئيس المقاولة أو من المؤسسات العمومية )الضمان االجتماعي أو إدار 

ة يعينها للتأكد من وضعية  ائب( أو المؤسسات الخاصة )البنوك( أو بناء عىل خبر الرص 

م ت أو من قبل مراقب الحسابات أو ممثل األجراء دون توقف  557المقاولة المادة 

ي اتخاد القرار.  
 عن، وعموما فرئيس المحكمة يتوفر عىل السلطة التقديرية ف 

 

اح من   .ج فتح إجراءات مسطرة المصالحة وتعيير  مصالح من قبل رئيس المحكمة باقب 

رئيس المقاولة لمدة ثالثة أشهر يمكن أن تمدد لمرة واحدة بطلب من المصالح وبعد 

يطة أن ال تكونموافقة رئيس المقاولة،  المقاولة متوقفة عن الدفع وفق منطوق  شر

ي المقابل إذا ت 553المادة 
ي حالة توقف من م ت، ف 

بير  لرئيس المحكمة أن المقاولة ف 

ي فتح مسطرة التسوية أو التصفية 
عن الدفع حال األمر عىل المحكمة لتنظر ف 

 من م ت.  651و  578القضائية وفق المواد 

 الفقرة الثانية : قيود افتتاح مسطرة  المصالحة
 

( خالل فتح األصل أنه ال توجد قيود عىل األطراف )المدين المقاولة و الدائن ير 

، من رئيس المحكمة بالوقف المؤقت لإلجراءات  ي
مسطرة المصالحة ما لم يصدر أمر قضان 

من م ت بناء عىل طلب يقدم من قبل المصالح أو رئيس المقاولة لرئيس  555وفق المادة 

المحكمة التجارية؛ وبعد قبول هذا األخبر يصدر أمرا قضائيا بالوقف المؤقت لإلجراءات، 

 ا االمر قيودا عىل ترصفات كل من الدائن والمدين المقاولة : يرتب هذ

 أوال : المدين: 

ي بوقف اإلجراءات، 
تبة عىل ترصفات المدين بعد إصدار األمر القضان  أهم القيود المب 

 بحيث  يمنع عليه، تحت طائلة البطالن، 

 ي ألي دين سابق لهذا األمر؛
 السداد الكامل أو الجزن 
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   األداء للضامنير  الذين يوفون بالديون المؤسسة سابقا؛ 

   يمنع عىل المدين القيام بأي ترصف خارج عن التسيبر العادي للمقاولة، كما يمنع من

وال يطبق هذا ، منح رهن رسمي أو رهن ما لم يصدر ترخيص من رئيس المحكمة

 .  5فاوضات، وال يستثنيهم من المالمنع عىل الديون الناجمة عن عقد العمل

 ثانيا :  الدائن 

ي بوقف اإلجراءات 
أهم القيود الواردة عىل ترصفات الدائن بعد إصدار األمر القضان 

، ي
يقيمها كل دائن لدين سابق لألمر بوقف أو إجراء فردي  منع كل دعوى قضائية تتمثل ف 

س اإلجراءات الذي يصدره رئيس المحكمة التجارية بناء عىل طلب من المصالح أو رئي

 من م ت بحيث تكون الغاية من الدعوى إما:  555وفق المادة المقاولة 

  الحكم عىل المدين بسداد مبلغ ماىلي   •

 فسخ عقد لعدم سداد المدين  •

 وقف اآلجال المحددة تحت طائلة سقوط الحقوق أو فسخها •

وقف ومنع كل اجراء للتنفيذ يقيمه الدائنون سواء انصب هذا التنفيذ عىل العقارات أو  •

 المنقوالت. 

 

ة التاسعة  المحاض 

 فتح مسطرة المصالحة 

                                                             
 من م ت  555انظر المادة   5
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