
      يوسف التبر           المحاضرة الثانية  وحدة صعوبات المقاولة          السداسي الخامس     األستاذ

1 
 

 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر وحدة

 (جو ب و أ ) واجفالاالسداسي الخامس 

  األستاذ: يوسف التبر

 

صعوبات المقاولة مساطر المحاضرة الثانية: نبذة عن تاريخ نظام 

 (خصائصه ومميزاته)

 

خصائصه عن نظام صعوبات المقاولة  نبذة تاريخية  تمهيد :

 ومميزاته 

 

إن إشكالية المديونية وما ينتج عنها من صعوبات اقتصادية ومالية واجتماعية تعترض 

حياة المقاولة بمفهومها العام والتي قد تؤدي إلى إنهاء حياتها، بإشهار إعسارها أو إفالسها أو 

اإلنسان، فلم يسلم مجتمع عبر العصور من هذه المظاهر، تصفيتها، وهي ظاهرة قديمة قدم 

 .وإن تعددت األسباب واختلفت اآلثار ووسائل التعاطي وإيجاد الحلول الناجعة للوقاية والمعالجة

فالقانون الروماني عالج  مشاكل المديونية أو التوقف عن الدفع أو امتناع المدين عن أداء ما 

وة بالغة  تهدر كرامة اإلنسان وحقوقه، فالمدين الذي ال يستطيع بذمته عند تاريخ االستحقاق بقس

األداء تصبح مشيئته بيد دائنيه، حيث كان من حق الدائن أن يالحق مدينه، وأن يحبسه، وأن 

الدين  أن يبيع المدين العاجز عن سداد  يشهر به وأن يسترقه وأن يقتله، كما كان يحق للدائن

ثالث مرات في األسواق، فإن لم يقع البيع في المرة الثالثة، يجوز عند حلول تاريخ االستحقاق  

للدائن أن يقتله وأن يقطع جسده أشالء بمقدار الدين وأن يوزع جسده بين الدائنين إن تعددوا، 

وتعتبر هذه أقسى العقوبات التي عرفتها البشرية بشأن عدم قدرة الشخص على أداء الدين، إال 

ة بدأت تقل نتيجة تطور نظرة المجتمعات للدين وعالقته بالمدين، ففي أن هذه العقوبات الوحشي

القانون الفرنسي القديم اقتصرت العقوبة على أموال المدين وحريته؛ وإن ظلت معالجة عدم 

القدرة على األداء معالجة عقابية صرفة، أي أن المفلس كان يعامل على أنه مجرم ، ورغم 
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ظام اإلعسار ؛ وني مجال المعامالت التجارية ظل نظام اإلفالس فتقدم الفكر القانوني اإلنساني 

 . في المعامالت المدنية

للمحكمة أن تشهر إفالسه، حيث إن إشهار  يبيحفتوقف التاجر عن سداد ديونه المستحقة  

 .يذ على أموال المديناإلفالس من أعنف الوسائل التي يمكن أن يباشرها الدائن للتنف

ولما كان االئتمان عصب التجارة، وما له من أهمية بالغة في حياة المعامالت التجارية، فالتاجر  

غالبا ما يكون دائنا ومدينا في نفس الوقت، لهذا فالتشريعات تقوم على حماية الدائنين والديون 

ومدينين في نفس الوقت؛ وما لذلك التجارية حفاظا على العالقات المتشعبة بين التجار دائنين 

من تأثير على النظام العام االقتصادي؛ فنظام اإلفالس كان يرتكز على ثالثة أسس لتحقيق 

 األهداف السالفة الذكر؛

بأن ال ينفرد أحد الدائنين دون الباقي باالستئثار بمال المدين إال إذا توفر الدائن على حق   أوال: 

متياز وبالتالي تكون أموال المدين ضمانة اللتزاماته بدون تمييز خاص كالرهن أو الحبس أو اال

 . بين الدائنين ما لم يتوفر الدائن على حق خاص

غل يد المدين لكي ال يتصرف في أمواله، فالتاجر ال يملك حق التصرف في أمواله مند  ثانيا:

باإلفالس الحكم  برمها قبل صدورأفات التي إشهار إفالسه من قبل المحكمة، بل حتى التصر

تكون تلك التصرفات إما باطلة أو قابال  (Période suspecte )  وخالل ما يسمى بفترة الريبة

  . لإلبطال،  ويظل األمر كذلك إلى أن تنتهي بالتصفية أو الصلح

أن تصفى أموال المدين تصفية جماعية، حيث كانت تعتبر التصفية الجماعية هي جوهر  ثالثا:

  (Dessaisissement) ري فكانت تبدأ بغل يد المدين عن التصرف في أموالهاإلفالس التجا

الذي يمثل كل من الدائنين والمدين،   (Syndic)لتنتقل حيازة األموال وحراستها إلى السنديك

  Poursuit)أي إجراء فرديالتفليسة وهي ما يمنع في المقابل الدائنين من مباشرة 

individuelle)   التنفيذ على أمواله، فجل اإلجراءات سواء بالتصفية أو  ضد المدين بهدف

يتخذها السنديك باسم جميع الدائنين، فتصفى  (Poursuite collective)  التنفيذ تكون جماعية

أموال المدين  وتباع لحساب جميع الدائنين ليوزع الثمن المحصل على الدائنين  قسمة الغرماء 

 .في ذمة المدين، ما لم تنتهي التفليسة بالصلحكل حسب نصيبه بقدر ما أثبته من دين 

غير أن اآلثار  القاسية  التي كان يخلفها اإلفالس سواء على المدين أو األجراء أو 

المنظومة االقتصادية واالجتماعية ككل،  كان عامال محركا للبحث عن حلول ناجعة لتجاوز 

ن المقاولة ثم آليات قضائية، من صعوبات المقاولة باعتماد آليات قانونية ذاتية وخارجية ع

خالل التدرج عبر الوقاية الداخلية إلى الخارجية والمصالحة ثم مسطرة اإلنقاذ إلى فتح مساطر 

معالجة صعوبات المقاولة )التسوية والتصفية القضائية(؛ والتركيز على استمرارية  المقاولة، 

ن إفالس التاجر أو المقاولة؛ دون بدل التركيز على سداد الدين كواقعة مادية منفردة وإعال

اكتراث  أو األخذ بعين االعتبار جل الظروف المشكلة لمحيط المقاولة واآلثار االقتصادية 

والمالية واالجتماعية التي أنتجت الصعوبات؛ هذا باإلضافة إلى التغيرات التي طرأت على 
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خاصة مجال )ف االقتصادية؛ مستوى الفكر القانوني الذي أصبح أكثر تشبعا بالنظريات واألهدا

التي تكرست لعقود من الزمن، فبزغت فكرة معالجة ومنه للمبادئ القانونية  (قانون األعمال

صعوبات المقاولة في الفكر القانوني اإلنساني، وذلك من خالل المنظمات العالمية الساعية إلى 

انونية كان أبرزها  توحيد القانون التجاري ليتم احتضان ذلك من قبل العديد من النظم الق

الصادر بفاتح  148-84وصاحب السبق الواليات المتحدة األمريكية، ثم القانون الفرنسي رقم 

 98-85المتعلق بالوقاية والتسوية الودية لصعوبات المقاولة، وقانون رقم  1984مارس لسنة 

التي تم المتعلق  بالتسوية والتصفية القضائية وهي النصوص  1985يناير  25الصادر ب 

    .  إدماجها فيما بعد بمدونة التجارة الفرنسية

أما المشرع المغربي فقد عرف نظام اإلفالس من خالل  القانون التجاري المنسوخ لسنة 

والتصفية  -القسم األول -وتهم كل من اإلفالس 389إلى  197)الكتاب الثاني الفصول من 1913

القسم الرابع( والذي اقتبست -، ورد االعتبار-الثالثالقسم -القسم الثاني، والتفالس  -القضائية

، لينتهي المشرع المغربي مع نظام اإلفالس؛  1889جل  مقتضياته من القانون الفرنسي لسنة 

والحلول دون سقوطها في التصفية؛ فتبنى المقاوالت  ذتحق بركب الدول الساعية إلى انقاويل

الصادر بالجريدة الرسمية عدد  15-95نون رقم المشرع نظام صعوبات المقاولة من خالل القا

، ثم القانون  2187( ص 1996أكتوبر  3( 1417جمادى األولى  19الصادرة بتاريخ  4418

، ثم التعديالت التي طرأت على الكتاب  1997المتعلق بالمحاكم التجارية الصادر سنة  95-53

عويض الكتاب الخامس من القاضي بنسخ وت 73-17، ثم صدور القانون 2014الخامس سنة 

   . مدونة التجارة المغربية

من خالل الكتاب  1996فتبني المشرع المغربي لنظام معالجة صعوبات المقاولة  منذ سنة  

(، كان بهدف تحقيق التوازن بين مختلف 732إلى  545الخامس من مدونة التجارة )المواد من 

أن تتأثر بإعالن تصفية المقاولة، وجعل من المصالح التي تدور في فلك المقاولة والتي يمكن 

ليست سببا مباشرا لتفعيل مسطرة التصفية القضائية كما كان عليه  التوقف عن الدفعواقعة 

الحال في نظام اإلفالس بل تسبقها مساطر الوقاية؛ ثم مسطرة اإلنقاذ كمسطرة تجمع بين 

فتح مسطرة اإلنقاذ وفق خصائص المعالجة والوقاية فهي تتوقف على صدور حكم قضائي ل

من م ت ؛ بينما ال يجب أن يكون المدين في حالة توقف عن الدفع وفق  563منطوق المادة 

من م ت، تم مسطرة التسوية القضائية والتي تتوج إما بمخطط االستمرارية  561منطوق المادة 

في حالة استنفاذ  من م ت، وال يتم اللجوء إلى التصفية إال 575أو التفويت وفق منطوق المادة 

وتكون وضعية المقاولة مختلة بشكل ال يمكن إصالحها وفق منطوق المادة  ؛كل اإلجراءات

من م ت ، كما تبنى المشرع المغربي مساطر دولية من خالل القسم التاسع وهي مساطر  651

ية عابرة للحدود لمعالجة صعوبات المقاولة ذات الطابع الدولي وخاصة عندما تطلب دولة أجنب

أو ممثل أجنبي المساعدة داخل المغرب، تهم مسطرة تنظر فيها محكمة أجنبية أو محكمة 

 من م ت(. 770و 769مغربية وأخرى أجنبية )انظر المواد 
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لية ليست فقط أة بعدة خصائص ومميزات جعلت منها وتتميز مساطر صعوبات المقاول

لى منظومة األعمال والتجارة وكل للمحافظة على استمرارية المقاولة بل نواة صلبة للحفاظ ع

  :ما يرتبط بها من تجار وأنشطة تجارية

 

 

  تعترض المقاولةالتي  صعوباتال أوال: خصائص 

  :هذه الصعوبات بتتميز 

 : الخطورة  .1

على مستوى اآلثار االقتصادية والمالية واالجتماعية لتشابك العالقات بين كل من المحيط 

  ...االقتصادي والمالي واالجتماعي

 :الحساسية.  2

  ....صاحب المقاولة –األجراء  -االقتصاد الوطني –الدائنين  –الناتجة عن تداخل المصالح 

  :التعقيد.  3

االعتبار اآلثار  على مستوى تحديد أسباب التوقف عن الدفع كواقعة مادية منفردة ال تأخذ بعين

  .المترتبة عن ذل

   :الخصوصية. 4

تتميز كل مقاولة على مستوى الصعوبات التي تعتريها )اقتصادية آو مالية أو اجتماعية أو 

  قانونية...(

  في التشريع المغربي قاولة صعوبات الم مساطرنظام ام لاإلطار الع.  5

يتم تطبيق مساطر صعوبات المقاولة على المقاوالت التجارية؛ بحيث يجب أن تكون 

من م  ت  والتي  546 تي أو اعتباري وفق منطوق المادة هناك مقاولة تجارية )شخص ذا

تنص على أنه يقصد بالمقاولة في مدلول هذا الكتاب الشخص الذاتي التاجر أو الشركة التجارية، 

مقاولة، في مدلول هذا الكتاب، الشخص الذاتي المدين أو الممثل القانوني كما يقصد  برئيس ال

ن تعترض المقاولة التجارية الشخص الذاتي أو أخص االعتباري المدين(، كما يلزم للش

الواردة  الستثناءاتاالعتباري صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية أو قانونية؛ مع بعض ا

لمنظم لمؤسسات االئتمان والهيئات التي في حكمها وشركات في قوانين خاصة كالقانون ا

التأمين  وشركات البورصة فهي  تخضع لقانون بورصة القيم، في مقابل ال تخضع المقاوالت 

، ذا كان غرضها غير تجاريإ المدنية والتعاونيات والجمعيات وشركات ذات النفع االقتصادي
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لمجال التجاري فإن المجال المدني يخضع لنظام صعوبات المقاولة يهم ا مساطر منظا فإذا كان

ينظم  اإلعسار الذي نص عليه المشرع المغربي من خالل بعض النصوص  المتناثرة دون أن

صعوبات المقاولة  مساطريختلف عن النظام  ، فنظام اإلعسارذلك في نظرية عامة متكاملة

وقف المدين غير التاجر عن أداء ما فاإلعسار ال يقوم على ت ،(المعالجةالوقاية و مساطر)

بذمته من ديون اتجاه الغير، بل يشترط عدم كفاية أموال المدين المعسر ألداء ديونه الحالة أو 

الذي صعوبات المقاولة  ساطرفة نظام مبذلك يختلف عن فلس ، وهوما يسمى باإلعسار القانوني

 .مواجهة الخصوم باألصول والمطلوبة أو عجزيعتمد على توقف التاجر عن أداء الديون الحالة 

 

   :ثانيا: مميزات نظام الوقاية والمعالجة من صعوبات المقاولة

يتميز نظام مساطر الوقاية والمعالجة من الصعوبات بأنه يسعى للقطيعة مع نظام 

جيح اإلفالس؛ والتركيز على استمرارية المقاولة؛ وهو نظام حمائي تراتبي مركب يهدف الى تر

  . امقابل ذلك يعد أيضا نظاما عقابي مصلحة المقاولة االقتصادية؛ في

   :القطيعة مع نظام اإلفالس 1

هو التركيز على الواقعة مادية  1913ما كان معتمدا في القانون التجاري المغربي لسنة 

 من أجل -االعتباريص أو الشخ ذاتيالشخص ال-من طرف التاجر  التوقف عن الدفعالتي تهم 

إعالن إفالس التاجر دون االكتراث  أو النظر إلى باقي الجوانب الموضوعية أو الذاتية 

من  القانون التجاري الملغى على  197؛  حيث كان ينص الفصل بالتوقف عن الدفعالمرتبطة 

(؛ بحيث، كان التاجر أو المقاولة في كل تاجر توقف عن دفع ديونه يعتبر في حالة إفالسأن )

مهما كانت األسباب الذاتية أو الموضوعية التي أدت أو تسببت في التوقف عن  موضع اتهام

الدفع في تاريخ االستحقاق، فيتم غل يد التاجر بمجرد توقفه عن أداء ما بذمته اتجاه الدائنين، 

عالن افالس المدين إارية، والسياسية، فكان الهدف من فيجرد المدين من حقوقه المدنية، والتج

على االئتمان باعتباره عصب التجارة، دون التفكير في مصير ومآل المقاولة أو هو الحفاظ 

األشخاص المرتبطة بها، وهو ما تم تكريسه مع تبني نظام مساطر صعوبات المقاولة حيث 

أضحت الظروف المرتبطة بالصعوبات أو بتوقف المقاولة عن الدفع  محددا رئيسيا في تحديد 

  و الشركة التجاريةأالتاجر  مآل المقاولة الشخص الذاتي

  التركيز على استمرارية المقاولة 2

يهدف نظام مساطر صعوبات المقاولة إلى البحث عن حلول لتدليل الصعوبات 

االقتصادية أو المالية أو االجتماعية أو القانونية لتأمين استمرارية المقاولة والمحافظة على 

شرع من واقعة التوقف عن الدفع سببا فقط لفتح دورها االقتصادي واالجتماعي؛ كما عمل الم

وليس سببا رئيسيا لفتح  ؛ممثلة في مخطط االستمرارية أو التفويت ؛مسطرة التسوية القضائية

 .مسطرة التصفية القضائية بشكل مباشر
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 نظام حمائي للمقاولة 3

نظام ل خاللى تحقيقه من إيسعى هدفا مركزيا حماية المقاولة  المشرع منجعل 

قاولة باتخاذ كل التدابير التي تجنبها شبح التوقف عن الدفع ، وذلك بإلزام المصعوبات المقاولة 

من م ت، وذلك عن طريق إقراره لمساطر الوقاية الداخلية  545كما نصت على ذلك المادة 

إجراءات حمائية وقائية تهدف إلى ضمان والخارجية ومسطرة المصالحة ثم اإلنقاذ وكلها 

قاولة والمحافظة على اإلنتاج؛ وتشغيل اليد استمرارية المقاولة وتجنب إعالن تصفية الم

  .العاملة

  نظام تراتبي 4

صعوبات المقاولة نظاما تراتبيا على مستوى إيجاد الحلول من مساطر يعتبر نظاما 

خالل تبنيه تراتبية مرنة تستجيب لألهداف التي أسس عليها نظام صعوبات المقاولة، والمتمثلة 

؛ فمسطرة اإلنقاذ؛ فمسطرة التسوية القضائية، والتي الخارجيةفي الوقاية الداخلية؛ ثم الوقاية 

تنتهي بتبني مخطط التسوية إما باستمرارية المقاولة أو تفويتها، وعلى الرغم من ذلك فإن 

بل منح االختيار لألطراف شريطة  ؛المشرع لم يلزم المخاطبين بسلوك مسطرة دون األخرى

ثال عند فتح مسطرة التسوية القضائية أو توفر شروط كل مسطرة، كالتوقف عن الدفع م

التصفية، أو توفر صعوبات حقيقية قد تؤدي إلى التوقف عن الدفع في اقرب اآلجال بالنسبة 

 . لمسطرة اإلنقاذ

  نظام مركب 5

يعتبر نظام صعوبات المقاولة نظاما مركبا على مستوى المساطر المعتمدة؛ والمتدخلين 

تح هذه المساطر على تحقق مجموعة من الوقائع المادية في هذه المساطر؛ بحيث تتوقف ف

والقانونية؛ كاعتراض المقاولة صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية عندما يتعلق األمر 

بمساطر الوقاية الداخلية والخارجية، أو التوقف عن الدفع كواقعة مادية وقانونية مفصلية في 

نظام صعوبات المقاولة يتوقف على تدخل مجموعة  تحديد طبيعة المساطر المتبعة؛ كما  أن

من األطراف في مختلف المراحل التي تمر منها المساطر وهم أشخاص إما  من داخل المقاولة 

من مسير أو مسيري المقاولة،  ومراقب الحسابات، والشركاء، باإلضافة إلى  أجهزة خارجية 

؛ والقاضي المنتدب؛ والسنديك، وكتابة متمثل في السلطة القضائية  وغيرها من رئيس المحكمة

 .الضبط؛ والخبراء والوكالء الخاصين؛ والمصالحين؛ والمراقبين؛ والدائنين

 نظام يرجح المصالح االقتصادية على المبادئ القانونية . 6

فلسفة نظام صعوبات المقاولة؛ والمنبثقة من ترجيح البعد االقتصادي على  تحققلت

وهي  ؛قه والقضاء ونظمها المشرع  لعقودمجموعة من المبادئ التي تم تكريسها من قبل الف

المبادئ القانونية الراسخة في مجال المعامالت المدنية أو التجارية فتم المساس بقاعدة العقد 

القوة الملزمة للعقد بالنسبة للعقود الجارية أثناء فتح مسطرة التسوية شريعة المتعاقدين؛ و
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القضائية؛ وقاعدة نسبية آثار العقود؛ والوضعية المريحة للدائن صاحب الضمانات الشخصية 

من م ت  590العينية، وظهور فئة جديدة من الدائنين والذين يتمتعون بامتيازات وفق المادة  وأ

،  كما أن نظام صعوبات المقاولة حاد الضمانات الممنوحة للدائنينوهو ما يفسر بالتضحية ب

عن قاعدة الجنائي يعقل المدني، حيث اشترط صدور حكم قضائي بفتح المسطرة من أجل 

صعوبات المقاولة؛ مساطر تحريك دعوى عمومية بخصوص الجرائم المرتكبة في إطار نظام 

مسؤولية الجنائية للمسؤولية المدنية عكس وبالتالي يكون قد حاد عن المألوف بإقرار تبعية ال

القواعد العامة؛ كما عمل نظام صعوبات المقاولة على تغيير وتحوير دور القضاء وعالقته 

من دور البث في النزاعات بين الدائنين والمدين كما كان في نظام اإلفالس، إلى بالمقاولة، 

صادية أو االجتماعية أو المالية  للمقاولة التدخل المباشر والستباقي إليجاد حلول للمشاكل االقت

بهدف حماية النظام العام االقتصادي مما جعل المشرع يغير من بعض المبادئ الراسخة في 

" بحيث منح للقضاء حق التدخل كالحكم إال إذا طلب منه أو وفق ما طلبقواعد التقاضي" 

ضاء  مما يمنح  للق ؛نهاوأن تقضي بغير ما طلب م ؛والحكم من دون  أن يطلب من المحكمة

بات المقاولة دورا  تسييرا ضحى  للقاضي في نظام صعوأكم  ؛سلطة الوصاية على المقاولة

   .ضي بفض المنازعاتمن دور الحكم أو القابدال 

  نظام عقابي زجري  7

أقر المشرع المغربي مسؤولية جنائية في حالة ارتكاب األفعال المكونة لركن المادي   

من خالل الباب الثاني من القسم السابع من من م ت  754فق منطوق المادة لجريمة التفالس و

الكتاب الخامس من مدونة التجارة المعنون بالعقوبات الزجرية، كما رتب جزاءات مدنية 

م ت،  737ومهنية من خالل الباب األول من نفس القسم والذي عنونه بالعقوبات المدنية المادة 

  .رةقتصادية أو اجتماعية أو قوة قاها هو ناتج عن ظروف امع األخذ بعين االعتبار م

وبهذا يكون نظام مساطر صعوبات المقاولة قد كرس لمبادئ وقيم قانونية غير تلك التي كان   

يتبناها نظام اإلفالس؛ حيث يهدف في جوهره إلى استمرارية المقاولة والمحافظة على اليد 

دئ القانونية التي ترسخت لعقود، لهذا سنعمل من خالل العاملة ولو كان ذلك على حساب المبا

هذه الدراسة والتي عنونها بالمعين في شرح مساطر صعوبات المقاولة أن نقف عند مرحلتين 

 أساسيتين في نظام مساطر صعوبات المقاولة 

 

 صعوبات المقاولةمن  للوقية : المساطر غير القضائية  الباب األول 

 صعوبات المقاولة لمعالجةالثاني : المساطر القضائية الباب 
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