
       رابعةال يوسف التبر           المحاضرة وحدة صعوبات المقاولة          السداسي الخامس     األستاذ

1 
 

 

  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر  وحدة

 (ج. ب .  أ )فواج األ السداسي الخامس 

 األستاذ: يوسف التب   

ة   قاية الداخليةسبر مسطرة الو مراحل : رابعةالالمحاضر

  

ي الثاالمطلب  
ر
   ة الوقاية الداخليمسطرة تحريك و مراحل سبر   : ن

 

ع كمرحلة أولية وداخلية  مسطرة الوقاية الداخلية هي مسطرة غير قضائية خصها المشر

ن الغير أ ،1لتجنيب المقاولة التوقف عن الدفع ي مقتضيات المادتير
ن ن التدقيق فن منظمتير

الوقاية  سطرةميك تحر وبشكل محدد إمكانية  األجهزةبعض  تمنح نهما تظهر أللمسطرة 

كاء  الحسابات أو مراقبو  وقد تطرقنا إىل مراقب ؛الداخلية والتبليغ عن  لرصد  ةز أجهكوالشر

ي (الفقرة األوىل) الصعوبات
التشاور  رئيس المقاولة عىل تميتح، كما حددت األجهزة الت 

و مجلس الرقابة أو اتخاذ القرارات من خاللها ونخص بالذكر وهي مجلس اإلدارة أ ؛معها 

 (. الفقرة الثانيةة العامة )الجمعي

 

                                                             
بسبب حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها  تثبت من م ت 575منطوق المادة وفق 1

 .صولها المتوفرة،عدم كفاية أ
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  والتبليغالرصد هزة أج األوىل: الفقرة 

ي امكانية  ع المغرب 
 أو تبليغ االختالالت ذات الطبيعة االقتصادية و  رصد منح المشر

كاء  )القانونية ن الشر  (عجز المقاولة عن تمويل مشاري    ع )المالية  أو   (عىل سبيل المثالنزاع بير

اب العمال)االجتماعية  و أ ي  (اضن
يقد الت  أحد  أو  ؛مراقب الحسابات لكل منالمقاولة  تعي 

كاء ؛ أو  الشر ن ي المدين رئيس المقاولةأو المساهمير
ي لشخص أو الممثل الق 2الشخص الذاب 

انوبن

 ورصد  اكتشافتاري    خ أجل ثمانية أيام من وقد قيد عملية التبليغ ب ؛3االعتباري المدين

تصحيح ل باتخاذ اإلجراءات المتعينةرئيس المقاولة ، وألزم نجاح المقاولةلوقائع المعيقة لا

ع نأ دون ،االختالالت يكقبل من  ةالمقدم والتبليغالرصد عملية  يقرن المشر اقب أو مر  الشر

احات و   و تقديمأ طرح و أبصياغة  الحسابات ، لصعوباتا وتخطيها المقاولة  إلنقاذ  حلولاقي 

ن االشعار الموجه إىل رئيس المقاولة  ورة تضمير ع أن يشير إىل ضن ونعتقد أنه كان عىل المشر

ي ايجاد حلول مادام أن 
كاء فن حات دون أن تكون ملزمة لرئيس المقاولة كمساهمة للشر مقي 

ن أجهزة المقاولةمسطرة الوقاية الداخلية تقوم عىل ا بعد  وعىل رئيس المقاولة؛ لتشاور بير

بشكل فردي  ما إيجيب عن تلك االستفسارات أن يتخذ التدابير الالزمة و  نأ ه باإلشعار توصل

من م ت، وإذا   547المادة  منطوق وفق  أو مجلس الرقابة بالتنسيق مع مجلس اإلدارة أو 

                                                             
والتاجر الذي يمارس نشاطه التجاري في  من م ت546يقصد بالشخص الذاتي المدين )رئيس المقاولة( وفق المفهوم الذي قدمته المادة  2

 إطار أصل تجاري ويعد رئيس المقاولة هو مالك األصل التجاري على اعتبار ان األصل التجاري يدخل في الذمة المالية للتاجر.
من م ت  والذي هو رئيس المقاولة ؛ ففي هذه الحالة  عندما يتعلق  546ل للشخص االعتباري المدين وفق منطوق المادة يقصد بالممث 3

األمر بالممثل للشخص االعتباري المدين يختلف رئيس المقاولة باختالف نوع وشكل الشركة التجارية هل هي شركة اشخاص )انظر 

م شركة أموال) انظر الباب األول المتعلق بالشركة ذات مجلس اإلدارة الخاصة بشركة المساهمة، من قانون الشركات ( أ 8و 7و  6المواد 

 62والباب الثاني المتعلق بالشركة ذات المجلس اإلدارة الجماعية وذات مجلس الرقابة( أم شركة ذات المسؤولية المحدودة)انظر المادة 

ان  المسير القانوني  للشركة  يتحدد وفق نظامها األساسي وهو المقصود برئيس  من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة(، بحيث

 المقاولة خالل مسطرة الوقاية الداخلية. 
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 أو لم يتوصل إىل حل اإلشعار خ تسلم يوما من تاري     15رئيس المقاولة خالل  يستحبلم 

جل عقد الجمعية العامة بغرض تداول يوما من أ 15شخصي فهو مقيد بمدة  بشكل

ي تم رصدها من قبل اإلشكاالت 
يك أالت  يك  و مراقب الحسابات، كما يحقالشر لكل من الشر

، خبار رئيس المحكمة عند عدم توصل رئيس المقاولة لحل للصعوباتإومراقب الحسابات 

ي إجراءات من 
أجل انقاذ المقاولة فننتقل بعد ذلك من الوقاية الداخلية اىل الوقاية أو عدم تبتن

 من م ت.  549الخارجية وفق مضمون المادة 

 دعوة أجهزة التسيبر للتشاور : الفقرة الثانية

يك أو مراقب الحسابات وتبليغها لرئيس المقاولة ؛ بعد رصد االختالالت من قبل الشر

ي تم رصدها إما يكون ه
ي من شأنها تدليل الصعوبات الت 

ذا األخير ملزم باتخاذ اإلجراءات الت 

مع مجلس  هو تداول؛ أ4بشكل شخصي وفق إمكانيات التسيير المخولة له كرئيس المقاولة

باإلشعار، خصوصا أمام من التوصل  يوما خمسة عشر أجل  داخل و مجلس المراقبةأاإلدارة 

ي يتمت
التوجهات  يحدد ع بها مجلس اإلدارة بحيث إن مجلس اإلدارة هو من الصالحيات الت 

كة ويسهر عىل تنفيذها المتعلقة ب ي كل مسألة تهم  دارةمجلس اإل  يضا أينظر كما   نشاط الشر
فن

كة ويسوي بقراراته األمور المتعلقة بها    من م ت.  69وفق منطوق المادة حسن سير الشر

                                                             
من قانون الشركات أنه يمكن للمسير فيما يخص العالقات ما بين الشركاء، وفي حالة عدم تحديد لسلطاته في النظام  7تنص المادة  4

 .تسيير فيه مصلحة الشركةاألساسي، أن يقوم بأي عمل 

يتمتع كل مسير على حدة بنفس السلطات المذكورة في حالة تعدد المسيرين، مع مراعاة حق كل واحد منهم في التعرض على أية عملية 

 .قبل إبرامها

 .كل اتفاقية مبرمة بين شركة تضامن وأحد مسيريها يجب الحصول في شأنها على إذن سابق من الشركاء

 ر أن يمارس أي نشاط مماثل لنشاط الشركة إال بعد حصوله على موافقة الشركاء.ال يحق للمسي
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ي حالة عدم توصل رئيس المقاولة أ
شخصيا أو بعد تشاوره مع مجلس اإلدارة أو ما فن

من  المقاولة تجاوز كفيلة بأن تالمراقبة وفق الصالحيات المخولة لهما  إىل نتائج  مجلس 

 أن يقوم بدعوة الجمعية العامة من م ت 547وفق  منطوق المادة  فعليه ،الختالالتخاللها 

ي  داولتلولة لهي برلمان المقاأن الجمعية العامة  اعتبار خالل خمسة عشر يوما عىل 
فن

إذا لم يتم أما ، إن وجد  مراقب الحساباتسماع تقرير بعد والصعوبات موضوع االختالل 

ة  يك ا تداوللم ت دعوة الجمعية العامة أو أن هذه األخير و ألصعوبات المثارة من قبل الشر

ي إي فشلت أنها  أو ، مراقب الحسابات
ي تعرفها  مناسب ولحلو طرح أجاد فن

لالختالالت الت 

بذلك من قبل التجارية حكمة رئيس الم إخبار  حينها  يتم لمقاولة وظلت الصعوبات قائمة،ا

يك وفق منطوق المادة   يأ و أمراقب الحسابات و أرئيس المقاولة  لتكون   من م ت،   548شر

ي  أمام بعد ذلك  المقاولة ي بداية تدخل خارج 
  وهي تح مسطرة الوقاية الخارجية، ف متمثلة فن

ي مواجهة تعنت لة لية قانونيلأ
كاء ومراقب الحسابات فن ةمحتمل لل شر سواء  جهزة المسير

ارته ا تم إثالجمعية العامة تداول مأو رئيس المقاولة أو رفض  الرقابةمجلس اإلدارة أو مجلس 

جاد حلول ممكنة يإمكانية إ إىللننتقل من حوار داخىلي  ؛من اختالالت تعرفها المقاولة

ن  اف رئيس المحكمة ها عي  إبرام اتفاق للمصالحة ودائنيالمقاولة  للصعوبات بير تحث اشر

 . م تمن  551منطوق المادة وفق التجارية

 

ة    مسطرة الوقاية الخارجية  : الخامسة المحاضر
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