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  تطوانبكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 صعوبات المقاولة مساطر  وحدة

 ج(. ب . فواج )أ األ السداسي الخامس 

 األستاذ: يوسف التب   

ة  ة  المحاضر  :   الحادية عشر

 : ي
 
 المساطر القضائية الباب الثات

 (  مسطرة اإلنقاذ  )

ي : مسطرة اإلنقاذ 
 م ت 574ىل إ 560 المواد من  الفصل الثاتر

ي القانون استحدث 
ي مسطرة جديدة بمقتض  ع المغرب 

 حيث نصت 73.17المشر

ي «  نهأعىل   من م ت  545المادة 
يتم اللجوء إىل مسطرة إنقاذ المقاولة من الصعوبات الت 

ضها، من خالل م وقد نظ، » مخطط لإلنقاذ يعرض عىل المحكمة للمصادقة عليه تعب 

ي مسطرة اإلنقاذ  ع المغرب 
من م ت ، وهي مسطرة  574 إىل  560المواد من من خالل المشر

قضائية تختلف عن المساطر القضائية األخرى التسوية القضائية والتصفية القضائية، 

ط فيه حيث أن افتتب ي المساطر   ف المقاولة عن الدفعتوقاح مسطرة االنقاذ ال يشتر
كباقر

؛ بل فقط صعوبات ليس بمقدور المقاولة تجاوزها أو من شأن هذه القضائية األخرى

ي أجل قريب وفق منطوق الصعوبات أن تؤدي إىل توقف المقاولة
 561المادة  عن الدفع ق 

األشخاص وط افتتاحها؛ ومن من م ت، فما طبيعة وخصوصية هذه المسطرة؛ وماهي شر 

 المخاطبي   بها؛ وماهي مراحل افتتاح  مسطرة اإلنقاذ. 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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وط افتتاح مسطرة ا  إلنقاذ المبحث األول: طبيعة وشر

 المطلب األول: طبيعة مسطرة اإلنقاذ 

صدار حكم بفتح القضاء عت  إ مسطرة اإلنقاذ مسطرة قضائية غت  شية من اختصاص

ي الوقاية الداخلية 
والخارجية، كما أنها مسطرة إرادية وليس مسطرة اإلنقاذ عكس مسطربر

ه للمحكمة رئيس المقاول حرصيا؛ فال يمكن أن امية يتوقف افتتاحها عىل طلب يتقدم بالز 

يتم افتتاح المسطرة من قبل المحكمة تلقائيا أو بطلب من الدائني   أو نيابة العامة أو رئيس 

ي المحكمة التج
ة والتصفية القضائية، حيث التسوي ارية كما هو الحال بالنسبة لمسطربر

تهدف المسطرة  إىل تجاوز الصعوبات المالية واالقتصادية واالجتماعية دون أن تصل 

من م ت، فالهدف من  561الصعوبات إىل درجة التوقف عن الدفع  وفق منطوق المادة 

مسطرة اإلنقاذ هو التدخل للمحافظة عىل مناصب الشغل وتسديد خصوم المقاولة )ديون 

  من م ت.  560ولة( دون توقف المقاولة عن الدفع وفق منطوق المادة المقا

وط افتتاح مسطرة االنقاذ  ي : شر
 المطلب الثاتر

ي مقتضيات لبالرجوع ل
ي منحها  561المادة المتضمنة ق 

من م يتبي   أن الجهة الوحيدة التر

ع حق طلب فتح مسطرة اإلنقاذ للمحكمة هو رئيس المقاولة، عىل اعتبار أن مسطرة  المشر

اإلنقاذ مسطرة إرادية تهدف إىل مساعدة المقاولة للتغلب عىل الصعوبات، فالمدين 

وإن كانت  ؛)المقاولة( هو من يقرر وفق وضعية المقاولة طلب أو عدم تقديم الطلب

المحكمة هي من تقرر فتح مسطرة اإلنقاذ أو مسطرة التسوية أو التصفية القضائية فالمحكمة 

ي تواجهها المقاولة فمتر عاينهي من تقرر طبيعة 
ت ونوعية المسطرة المالئمة للصعوبات التر

ي حالة 
ىل تسوية ع تقوم بتحويل المسطرة من انقاذ إتوقف عن الدفالمحكمة أن المقاولة ق 

 من م ت.  564و تصفية قضائية وفق منطوق المادة أ

ع  ي غت  أن المشر وط الملزمة المرتبطة بافتتالمغرب  اح مسطرة وضع جملة من الشر

ي التسوية والتصفية القضائية؛ وتستشف هذه اإلنقاذ؛ كمسطرة قضائية تتمت   عن 
مسطربر

وط من خالل قراءتنا ة ل ي :  561لمادة الشر
ع ق   من م ت وقد حددها المشر

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر
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  ط أساسي يمت   مسطرة اإلنقاذ عن صعوبات دون درجة التوقف عن الدفع، وهو شر

ي التسوية والتصفية القضائية
يصل عجز المقاولة عن تسديد  بحيث لم، مسطربر

ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بل فقط 

عجز عن أداء الديون؛ صعوبات مالية أو اقتصادية يمكن أن تؤدي بالمقاولة إىل ال

تمتيع المقاولة بمسطرة للحيلولة دون الوصول إىل التوقف ل وبالتاىلي هناك امكانية

ي حالة التوقف ع
عن الدفع تكون المحكمة ملزمة بفتح إما المقاولة ن الدفع؛ ألنه ق 

من م ت، وليس مسطرة  575مسطرة التسوية أو التصفية القضائية وفق المادة 

  اإلنقاذ. 

  ي منها، بحيث ال تتوفر المقاولة
ي تعاب 

عدم قدرة المقاولة عىل تجاوز الصعوبات التر

 فية لتجاوز الصعوبات. عىل التمويالت الذاتية الكا

    ي كتابة الضبط ويشت   561طلب من رئيس المقاولة وفق المادة
من م ت؛ يوضع ق 

فيه إىل أسباب طلب فتح مسطرة االنقاذ، ويتم تقديم الطلب لدى كتابة الضبط 

ة عىل رئيس المحكمة؛ الذي يعمد إىل تعيي   قاضيا مقررا داخل  لتحيله هذه االخت 

ي المقرر بدراسة الملف وتحديد ساعة من تار  24أجل  
ي    خ التقديم حيث يقوم القاض 

ي تكون جلساتها شية 
ي غرفة المشورة والتر

الجلسة المقررة الستماع لرئيس المقاولة ق 

مكونة من رئيس وعضوين وممثل لنيابة العامة، ليتم بعد ذلك احالة الملف عىل 

ورية.   كتابة الضبط لتقوم باالستدعاءات والتبليغات الرص 

 لب موجه للمحكمة يكون مرفقا وجوبا تحث طائلة عدم القبول بمخطط لإلنقاذ ط

ح من قبل رئيس  ي تثبت وضعية المقاولة كما تم  المقاولة،المقتر
مرفقا بالوثائق التر

ي المادة  يصتنصال
: م ت  577عليها ق     وهي

كيبية آلخر سنة مالية مؤشر عليها من طرف مراقب الحسابات، إن  .1  وجد؛القوائم التر

 جرد وتحديد قيمة جميع أموال المقاولة المنقولة والعقارية؛ .2

قائمة بالمديني   مع اإلشارة إىل عناوينهم، ومبلغ مستحقات المقاولة والضمانات  .3

 الممنوحة لها بتاري    خ التوقف عن الدفع؛
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 قائمة بالدائني   مع اإلشارة إىل عناوينهم ومبلغ ديونهم والضمانات الممنوحة لهم بتاري    خ .4

 التوقف عن الدفع؛

  جدول التحمالت؛ .5

 من السجل التجاري؛ 7قائمة األجراء وممثليهم، إن وجدوا؛ نسخة من النموذج  .6

ة .7  .وضعية الموازنة الخاصة بالمقاولة خالل األشهر الثالثة األخت 

ا عليها من طرف رئيس المقاولة .8  يجب أن تكون الوثائق المقدمة مؤرخة ومؤشر

 وع مخطط اإلنقا ذ تحت طائلة عدم القبول، والذي يوضح فيه المدين )المقاولة( تقديم مشر

حة من أجل انقاذ المقاولة وخاصة اظهار إمكانيات المقاولة المادية سواء  الحلول المقتر

ي 
العقارات أو المنقوالت أو إمكاناتها التعاقدية مع الزبناء )ابرام عقود لتوريد بضائع للزبناء ق 

ي حالة غياب مثل هذه الداخل أو الخارج(، وكيفية 
سداد الديون والضمانات الممنوحة، وق 

حات سيكون مآل طلب فتح مسطرة اإلنقاذ الرفض من قبل  الضمانات أو عدم جدية المقتر

 م ت.  562المحكمة؛ وفق منطوق المادة 

  ي بفتح المسطرة خالل
يوما من تاري    خ تقديم الطلب وفق منطوق  15اصدار حكم قضاب 

ة أيام من تاري    خ من م ت،  563المادة ويكون الحكم قابال للطعن باالستئناف خالل عشر

ي وفق المادة 
 م ت.   764التبليغ المقرر القضاب 

  بالسجل التجاري المحىلي 584اشهار الحكم بفتح المسطرة وفق مقتضيات المادة ( :

ر ويكون الحكم بفتح مسطرة اإلنقاذ ككل األحكام واألوام 1والمركزي وبالجريدة الرسمية(

                                                             

ي السجل التجاري من م ت:  584تنص المادة  1
ر
ي بفتح المسطرة من تاري    خ صدوره ويشار إليه ف

 يشي أثر الحكم القاضر
 .المحىلي والسجل التجاري المركزي فور النطق به

ي السجل التجاري، 
ي صحيفة يقوم كاتب الضبط بنشر إشعار بالحكم، يتضمن اسم المقاولة كما هو مقيد ق 

وكذا رقم تسجيلها به، ق 
ي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من تاري    خ صدوره، ويدعو ال

دائني   مخول لها نشر اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية. وق 
. ويعلق هذا اإلشعار عىل اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة المصدرة  للحكم فور النطق إىل الترصي    ح بديونهم للسنديك المعي  

 .به

ها  تجب اإلشارة إىل الحكم بسجالت المحافظة عىل األمالك العقارية أو بالسجالت الخاصة بتسجيل السفن والطائرات، أو غت 
من السجالت المعدة لنفس الغاية، حسب الحالة. يبلغ كاتب الضبط الحكم إىل رئيس المقاولة والسنديك داخل أجل ثمانية أيام من 

 ره. تاري    خ صدو 
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ي مساطر اإلنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشموال بالنفاذ المعجل بقوة القانون 
الصادرة ق 

 .    2من م ت 761وفق المادة 

  أداء مصاريف االشهار وتسيت  مسطرة اإلنقاذ من طرف رئيس المقاولة؛ ويتم ايداعها بصندوق

  م ت.  561المحكمة  وفق منطوق المادة 

  

 فتح مسطرة اإلنقاذبحكم الالمبحث الثالث: 

وط وإجراءات افتتاح احدى المساطر القضائية؛ تتخذ  بعد تتتبب المحكمة من شر

وفق التجارية فإذا بتت المحكمة المحكمة قرارا يتعلق إما بقبول أو رفض فتح المسطرة؛ 

ي طياتهيت الحكم يلزم أن فإنها الطلب 
ورية،من البيانات  مجموعة ضمن ق  ي تختلف  الرص 

والتر

ي قررت المحكمة فتحها ب
فإذا تعلق األمر بمسطرة اإلنقاذ فيلزم  ؛حسب نوع المسطرة التر

ي ن كان الحكم إو  الحكم تعيي   أجهزة المسطرة، وتبليغه واشهار 
اإلنقاذ  مسطرةبفتح  القضاب 

القضائية  وامر كام واألحوالمساطر القضائية األخرى يكون مشموال بالنفاذ المعجل ككل األ 

ي 
   من م ت.  761مساطر صعوبات المقاولة وفق منطوق المادة  ار إطالصادرة ق 

 المطلب األول : طبيعة الحكم بفتح مسطرة اإلنقاذ من حيث الشكل والمضمون

 

ي  قضائية ارادية غت  شية؛ حيث تبت تتمت   مسطرة اإلنقاذ بأنها مسطرة
المحكمة ق 

؛ وبعد حصولها عىل  الطلب الموجه إليها من قبل رئيس المقاولة وبعد استماعها لهذا األخت 

سوء من خالل الترصيحات أو  ؛المعلومات الكافية عن وضعية المقاولة االقتصادية والمالية

كمة البيانات المقدمة للمحكمة من قبل المدين المقاولة؛ أو بناء عىل مصادر تعتمدها المح

                                                             
ي مساطر اإلنقاذ والتسوية والتصفية القضائية مشمولة بالنفاذ المعج من مت عىل ان 671تنص المادة  2

ل األحكام واألوامر الصادرة ق 
ي من الباب الث

ي الفصلي   األول والثاب 
ي من الباب األول من القسم السابع وق 

ي الفصل الثاب 
ي من بقوة القانون عدا تلك المشار إليها ق 

اب 
 .السابع، من هذا الكتاب القسم

، بمقال مستقل عن  غت  أنه يمكن تقديم طلبات ايقاف النفاذ المعجل المشمولة به المقتضيات القاضية بالتصفية أو التفويت الكىلي
ي اإلستئناف. 

ي تنظر ق 
 الدعوى األصلية أمام المحكمة التر

ي غرفة المشورة داخل أجل خمسة عشر يوما من 
 تاري    خ تقديم الطلب. تبت محكمة االستئناف ق 
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ة تأمر بها أو بناء عىل المعلومات المقدمة لها من قبل المؤسسات العمومية  سواء خت 

م  563)صندوق الضمان االجتماعي مثال...( أو مؤسسات خاصة )البنوك....( وفق المادة 

ي غرفة المشورة؛ تحدد 
نوع المسطرة فيه ت، عندها تصدر المحكمة التجارية حكما قضائيا ق 

والحفاظ عىل مناصب الشغل  جل ضمان استمرارية نشاط المقاولةاإلنقاذ من أأي مسطرة 

نوع المسطرة جملة تحديد ىل كما يتضمن الحكم وجوبا باإلضافة إوتسديد خصوم المقالة،  

ورية لضمان ست  المسطرة، حيث نصت الم من م ت  670ادة من البيانات القانونية والرص 

ه تسند إليه نفس ا لونائب ا منتدب ا ة تعيي   قاضيتضمي   الحكم بفتح المسطر  عىل وجوب

ي المنتدب؛ ثم تعي   
سنديك الذي يتوىل تشخيص وضعية المقاولة، ومراقبة مهمة القاض 

ي حالة المصادقة عليه من قبل المحكمة. 
 تنفيد مخطط اإلنقاذ ق 

ر بمسطرة اإلنقاذ : األشخاص المخاطبي  ي
 المطلب الثاتر

ي م مضامي   الحكم بفتح المسطرة، أهمن م ت أحد  670حددت المادة 
والمتمثلة ق 

تعيي   األشخاص المسند إليهم مهمة ست  المسطرة؛ سواء تعلق األمر بمسطرة اإلنقاذ أو 

ي المنتدب ونائبه، 
التسوية القضائية أو التصفية القضائية، وي  هم األمر كل من القاض 

ي مضمون الحكم
ي القسم أ والسنديك؛ فالتعيي   اإلجباري ألجهزة المسطرة ق 

ع ق  درجه المشر

كة لمساطر اإلنقاذ والتسوية  السادس من الكتاب الخامس والذي عنونه بالقواعد المشتر

كة ذن فمن هي هذه األجهزة الم؛ إمن م ت 670للمادة  من خاللوالتصفية القضائية  شتر

 بي   جميع المساطر القضائية. 

ي المنتدب ونائبه 
ر القاضر  3الفقرة األوىل: تعيي 

 

ي المنتدب ونائبه وفق منطوق المادة   
ي مضمون الحكم  670يعي   القاض 

من م ت ق 

ي بفتح مسطرة اإلنقاذ أو التسوية أو التصف
ي القاض 

ي المنتدب هو قاض 
 ية القضائية؛ والقاض 

ي هيئة الحكم ىل ينتمي إ
ي طلب فتح المسطرة تبتالتر

ي  أو ؛ ق 
ي آخر ينتمي للمحكمة التر

 قاض 

                                                             
ي مساطر صعوبات المقاولة، سلسلة دراسات القانونية المعارصة عدد  3

 
ي المنتدى ق

الطبعة  9للمزيد من التعمق انظر المهدي شبو، مؤسسة القاض 
 2006األوىل، مراكش 
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ي المنتدب إىل أقارب رئيس المقاولة  تبت
ي طلب فتح المسطرة، ويمنع إسناد مهمة القاض 

ق 

اهة  ي  ها حتر الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهارهم، بهدف الحياد والت   أو مست 

 واالستقاللية. 

ي المنتدب 
ي ال سند تفالقاض 

سهر عىل الست  الشي    ع إليه مهمة أساسية تتجسد ق 

؛  وعىل حماية المصالح القائمة سواء مصلحة المدين المقاولة ،للمسطرةوالعادي  أو الدائني  

ي المسطرةجهزة والعمل عىل مراقبة األ 
المراقبي   الذين ، وخاصة السنديك و المتدخلة ق 

ي المنتدب يشتغل
افه، والملزمون بإخبار القاض  بست  المسطرة، كما يحق ون تحت إشر

ي المنتدب
ح استبدال كل من ال للقاض  ي سنديك والمراقبون اقتر

عىل المحكمة؛ فالقاض 

ي مواجهتها المسطرة باستثناء  المنتدب يبت
ي جميع الطلبات المتعلقة بالمقاولة المفتوح ق 

ق 

االختصاصات الرصيحة المسندة لهيئة الحكم، أو لرئيس المحكمة التجارية؛ حيث نصت 

ي المنتدب من م ت عىل 672المادة 
ي الطلبات والمنازعات  يبت " أن القاض 

بمقتض  أوامر ق 

ي اختصاصه ال سيما الطلبات االستعجالية والوقتية واإلجراءات 
والمطالب الداخلة ق 

ي فا ’‘التحفظية المرتبطة بالمسطرة وكذا الشكاوى المقدمة ضد أعمال السنديك
لقاض 

ي الط المنتدب يكلف بالبت
ضائية تكون لبات المتصلة بتحقيق الديون، ويبت وفق أوامر قق 

ي قابلة لطعن باالستئناف داخل أج
ة أيام من تاري    خ صدور األمر القضاب  بالنسبة ل عشر

ي األطراف وفق المادة 
باستثناء من م ت.  672للسنديك، ومن تاري    خ التبليغ بالنسبة لباقر

ي  رات المتعلقة بتحقيق الديوناألوامر الوالئية والقرا
تكون قابلة للطعن باالستئناف والتر

 . 4م ت 731فق المادة يوما و  15ل خال

 

 

                                                             
ي قرار صادر عن محكمة النقض بتاري    خ  4

ي ملف عدد  2007/10/24حيث ق 
ي المنتدب  06/1/3/168ملف تجاري  1032ق 

نص عىل أن القاض 
ها عمال بأحكام المادتي    ف عىل ست  و  638يختص  بإصدار أوامر بتوزي    ع منتوج بيع أصول المقاولة الخاضعة لمسطرة الصعوبات باعتباره المشر

 . 218ص  155القرار منشور بمجلة القضاء والقانون العدد  639
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ر السنديك    e syndicL الفقرة الثانية: تعيي 
 

تحديد باإلضافة إىل  بفتح المسطرة )االنقاذ أو التسوية أو التصفية(يتضمن الحكم 

ي المنتدبو  ؛المسطرةنوع 
ن يكون من بي   ، والذي ال يجوز أتعيي   السنديك ؛تعيي   القاض 

ي  ها حتر الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو من أصهارهم وفق  أقارب رئيس المقاولة أو مست 

من م ت؛ وإذا كان القانون الملغ  يسند مهمة السنديك اىل كتابة الضبط 670منطوق المادة 

ون من م ت من القان 673مع منح المحكمة حق االختيار من خارج كتابة الضبط  فإن المادة 

المطلوبة لتعيي   واختيار السنديك األمر عىل نص تنظيمي لتحديد المؤهالت  أحالت 73.17

ة والكفاءة؛ وإ ي المادة ىل حي   صدور النص التنظيمي المن دوي الخت 
 673منصوص عليه ق 

ي مادته الثانية 73.17القانون نص من م ت؛ 
ىل كتابة عىل اسناد مزاولة مهمة السنديك إ ق 

. الضبط أو من   تراه المحكمة أهال للقيام بالمهمة، إىل أن يتم صدور النص التنظيمي

ويعزل من قبل المحكمة، كما أحد أهم عنارص وآليات المسطرة يعي   و  السنديك ف

و أأن السنديك له عالقة قرابة  من له مصلحة متر تأكد كل يجوز تجري    ح السنديك من قبل  

ين  أو رة مع رئيس المقاولة همصا من م ت، كما يمكن  670وفق ما تضمنته المادة أحد المست 

ي المنتدب  كمة استبداله إما بناء عىل طلبللمح
من النيابة العامة؛ أو بطلب من القاض 

أساسية ، وتوكل للسنديك مهمة من م ت 677تلقائيا؛ أو ورئيس المقاولة وفق منطوق المادة 

ي 
ي المنتدب عىل مراقبة تنفيذ مخطط االنقاذ وهو يعملالسهر تتمثل ق 

 تحت مراقبة القاض 

م من ت؛ كما يلزم السنديك أن  673و  566  وفق المواد  امات المقاولة التعاقدية  يلتر  بالتر 

ي طال يجوز له اال و  ، والقانونية
ي تخص المسطرة ويخت  الدائني   والقاض 

ع عىل العقود التر

ولمصلحتهم، ي   ئنالداحيد الذي يملك صفة الترصف باسم فالسنديك هو الو ، بها  المنتدب

ي نفس الوقت تكون له صفة الترصف باسم
و مسطرة التسوية أ لخال ا المدين خصوص وق 

ي أمواله ويتكلف 
التصفية القضائية حي   يتخىل رئيس المقاولة بقوة القانون عن الترصف ق 

ي للمقاولبالتسيت  الكىلي أالسنديك 
 ا يخصما فيأ من م ت؛ 651ة وفق منطوق المادة و الجزب 

وال يحق للسنديك  للمقاولة مسطرة اإلنقاذ فرئيس المقاول يظل هو المسب  الفعىلي 
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ها  وفق ي تسيب 
ر
ن السنديك  يعمل بمشاركة أ كما   من م ت.  566المادة منطوق  التدخل ف

عداد تقرير تفصيىلي يهم الموازنة المالية عىل إمن م ت  569المادة  وفقمع رئيس المقاولة 

ح لة، واالجتماعية للمقاو واالقتصادية  عىل المحكمة السنديك وعىل ضوء هذه الموازنة، يقتر

وع مخطط اإلنقاذ  المقدم من قبل رئيس المقاولة؛ او طلب تعديله إما المصادقة عىل مشر

السنديك يقوم بدوره هذا من تاري    خ صدور ؛ فتسوية المقاولة أو تصفيتها قضائيا  ؛أو طلب 

 اري    خ قفلها. الحكم بفتح المسطرة وحتر ت

 e juge commissaireL الفقرة الثالثة: المراقبون 
 

ي    
مراقبي   من بي   الدائني   الذين  ةواحد أو ثالث المنتدب )وليس المحكمة( يعي   القاض 

يتقدمون إليه بطلب، ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيي   أو اعتباري، كما يسهر 

ي المنتدب عىل أن يكون واحد منهم عىل األقل من بي   الدائني   الحاملي   لضمانات 
القاض 

 .وأن يكون آخر من بي   الدائني   العاديي   

أقارب رئيس المقاولة إىل غاية الدرجة الرابعة بإدخال  وال يمكن تعيي   مراقب من بي   

ي المنتدمساعدة  و أصهاره، ويسند للمراقبي   مهمةالغاية أ
ي القاض 

مراقبة إدارة المقاولة  ب ق 

يقدم المراقبون  كما ،  وعىل حماية المصالح القائمةالشي    ع للمسطرة  والمحافظة عىل الست  

ي أعماله للمساعدة ال
ي تنفيذ مخطط اإلنقاذ وتسيت  عملية  والمتمثلةسنديك ق 

خاصة ق 

ي يتوصل بها  االطالع عىل كافةبللمراقبي    ويسمح  ،التسوية والتصفية القضائية
الوثائق التر

امهم، السنديك ي  مع التر 
ي يطلعون  فيما يتعلق بحفظ الش المهت 

الوثائق واإلجراءات التر

ي كل مرحلة من الدائني   اآلخرين اخبار عىل  ويسهر المراقبونعليها، 
بما تحقق من مهمتهم ق 

ي مساطر صعوبات المقاولة وخاصة 
مراحل المسطرة، وعىل خالف بعض المتدخلي   ق 

ي أسندت 
الوكيل الخاص والمصالح والسنديك، فإن المراقب ال يتلقر أجرا عن المهمة التر

ا  ي المنتدب ؛ ويمكن للمحكمة أن تعزل المراقب بناء عىل اقتر
ح من إليه من قبل القاض 

ي المنتدب أو السنديك وفق منطوق المادة 
 من م ت.  678القاض 
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 المطلب الثالث: إشهار حكم فتتح المسطرة وتبليغه   

ي يقصد ب  
إما بواسطة اإليداع  ة لديه؛ إعالم الغت  بواقعة لم تكن معروف ؛الشهر القانوب 

 ، أو التسجيل أو التقييد أو اإلعالن، بهدف ترتيب آثار قانونية محددة اتجاه األغيار والدائني  

ي مساطر صعوبات المقاولة 
، ونظام الشهر المعتمد ق  ي

ومن شأنها التأثت  عىل مركزهم القانوب 

ي  يزي    غال يحيد عن المعت  المقدم، بل إن نظام صعوبات المقاولة والذي 
عن المألوف ق 

ي أن األ نسبي، كقاعدة بعض القواعد 
ي تعت 

افها، حكام القضائية ال تلزم إال أطر ة آثار األحكام والتر

ي إطار نظام مساطر صعوبات حكام القضائية شهار وتبليغ األ إيكون بحيث؛ 
الصادرة ق 

من آثار لقضائية األحكام والقرارات ا هذه  ترتبه لية وحماية لما يمكن أن أكتر فعاالمقاولة 

غيار، خصوصا وأنها مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون للدائني   واأل لقانونية عىل المراكز ا

ي إطار  حكام القضائيةاأل  غوتبليفإشهار من م ت،  761وفق منطوق المادة 
نظام  الصادرة ق 

لذلك فقد  ؛ونيةالقان هم مراكز أكت  لحماية  لدائني   واألغيار تمنح امساطر صعوبات المقاولة 

بفتح المسطرة) اإلنقاذ أو  ةم القاضياحكاشهار اال  الزاميةمن م ت عىل  584ة نصت الماد

السجل التجاري المحىلي والسجل التجاري المركزي ا؛ بتسوية أو تصفية( من تاري    خ صدوره

، كما يجب عىل كاتب الضبط أن ينشر إشعار بالحكم، يتضمن اسم المقاولة ا فور النطق به

ي السج كما 
ي صحيفة مخول لها نشر اإلعالنات ل التجاري، وكذا رقم تسجيلها به هو مقيد ق 

ق 

ي الجريدة الرسمية داخل 
من تاري    خ أجل ثمانية أيام القانونية والقضائية واإلدارية؛ وق 

صدوره، ويدعو الدائني   إىل الترصي    ح بديونهم السابقة لصدور الحكم بفتح المسطرة 

اإلشعار عىل اللوحة المعدة لهذا الغرض  تم وضعوي؛ 5المحكمة للسنديك المعي   من قبل

                                                             
ي عىل  719تنص المادة  5 5 : يوجه كل الدائني   الذين يعود دينهم إىل ما قبل صدور الحكم بفتح المسطرة، باستثناء من مدونة التجارة المغرب 

 .األجراء، ترصيحهم بديونهم اىل السنديك
 .يشعر السنديك الدائني   المعروفي   لديه وكذا المدرجي   بالقائمة المدىل بها من طرف المدين والناشئة ديونهم قبل صدور حكم فتح المسطرة

ي موطنهم المختارويشعر السن
 
 .ديك الدائني   الحاملي   لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما وإذا اقتض  الحال ق

ي تراع مقتضيات المادة 
اب الوطت   .أدناه 780إذا كان الدائن يقطن خارج التر

ي سند 
 .يجب الترصي    ح بالديون حتر وإن لم تكن مثبتة ق 
ي المنتدب، تضمن فيه الترصيحات بالديون حسب يمسك السنديك بشأن كل مسطرة سجال خاصا، 

مرقما وموقعا عىل صفحاته من طرف القاض 
 .التاري    خ التسلسىلي لتلقيها

  .يمكن للدائن أن يقوم بالترصي    ح بنفسه أو بواسطة وكيل من اختياره
 ال يعق  الدائن طالب فتح المسطرة من الترصي    ح بدينه
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بالغ  رئيس المقاولة فتح المسطرة فور النطق به؛ ويتم إحكم بالبالمحكمة التجارية مصدرة 

 التجارية من تاري    خ صدوره، من قبل كاتب ضبط المحكمة داخل أجل ثمانية أياموالسنديك 

ي أصدرت الحكم
 . التر

ي بفتح المسطرةالتجارية ة حكمالمن فإ ومجمل القول،
 بعد إصدارها الحكم القاض 

وط المنصوص ع واشهاره وتبليغه ي وقفنا عندها بتفصيل، وفق اإلجراءات والشر
ليها والتر

خيص مرحلة التشوهي  األولىعن المرحلة ال تقل أهمية أخرى ىل مرحلة يتم االنتقال إ

بعد فتح  تشخيص وضعية المقاولةالسنديك هو المسؤول عن  ؛ بحيث يكونعداد الحلوإ

مبحيث من م ت،  569المادة منطوق وفق  نقاذ مسطرة اإل  مرحلة الهذه خالل  السنديك يلتر 

الموازنة المالية فيه  ا يبي   تفصيلي ا تقرير  عد يوأن ؛  طاب المقاولة وصعوباتها أع شخيصبت

؛ وتمتد مرحلة التشخيص قتصادية واالجتماعية للمقاولة، بمشاركة رئيس المقاولةواال

 من م ت 595المادة المنجزة من قبل السنديك وبمساعدة رئيس المقاولة  وفق منطوق 

وهي قابلة للتجديد مرة واحدة بطلب من  أربعة أشهر تىلي حكم فتح مسطرة اإلنقاذ

ح هذه الموازنة مخرجات وعىل ضوء السنديك،   إما المصادقةعىل المحكمة السنديك يقتر

وع )أي فتح مسطرة التسوية  المقاولةتسوية وإما  ،وإما تعديله ،مخطط اإلنقاذ  عىل مشر

ي حالة توقف عن الدفع؛   ن المقاولةالقضائية( إذا تبي   أ
 ذا تبي   إو  ؛ تصفيتها قضائياأو ق 

وبعد  التقرير المقدم من قبل السنديك حول وضعية المقاولةبعد التشخيص و  للمحكمة

اتها يمكن تجاوزها ىل رئيس المقاولة االستماع إ وأن هناك إمكانات  أن وضعية المقاولة وتعتر

ي جدية إلنقاذ المقاولة، 
وتحدد مدة  د مخطط اإلنقاذ؛اعتما تقرر المحكمة وفق حكم قضاب 

من م  571وفق منطوق المادة  مدة خمسة سنواتتنفيذ مخطط االنقاذ عىل إال يتجاوز 

مت ، ت ي المحكمة بقفل خالل المدة المحددة مخطط اإلنقاذ المقاولة بتنفيذ وإذا التر 
تقض 

ي حالة عدم  مسطرة االنقاذ ؛ 
امات يتنف أما ق  ي المخطط االنقاذ ذ المقاولة لاللتر 

 المحددة ق 

، وبعد فيمكن  خالل المدة المحددة ي إما  تلقائيا أو بطلب من أحد الدائني  
للمحكمة أن تقض 

فتح ما إمقاولة والسنديك، بفسخ مخطط اإلنقاذ، وتقرر تبعا لذلك االستماع إىل رئيس ال
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من 573المادة منطوق وفق  حسب وضعية المقاولة التصفية القضائيةمسطرة التسوية أو 

 . م ت

  

      

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


