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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   : ابعةالس المحاضر

ر الوكيل الخاص )  ( تعيي 

: مسطرة الوقاية الخارجية ي
ر
 الفصل الثان

ر الوكيل الخاص من قبل رئيس المحكمة التجارية   : تعيي  ي
ر
 المطلب الثان

ع الوكيل الخاص بمادة فريد وهي المادة     من م ت تضمنت أهداف  550خص المشر

؛ دون أن يتم التطرق لحدود مسؤولية الوكيل ن ن وسلطة التعيي  ي  التعيي 
الخاص، والتفصيل فن

وط  ن المقاولة واألغيار، لذلك ارتأينا من خالل هذا المطلب أن نقف عند شر العالقة بينه وبي 

ن الوكيل الخاص ) ( باإلضافة إىل طبيعة مسؤولية الفقرة الثانية( ومهامه )الفقرة األوىلتعيي 

 (. الفقرة الثالثةهذا األخي  اتجاه المقاولة والغي  )

ر الوكيل الخاصالفقرة األوىل   le mandataire   : تعيي 

ع من خالل المادة  من م ت سلطات واسعة لرئيس المحكمة  549خول المشر

التجارية سواء باتخاذ قرار فتح مسطرة الوقاية الخارجية أو عند شيان المسطرة بل وحتى 

إمكانية  قرار اغالق المسطرة واالنتقال اىل مسطرة أخرى، فمن ضمن هذه السلطات المخولة 
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ي منها المقاولة 
ي تعانن

اضات التى ن وكيال خاصا من األغيار للتدخل من أجل تخفيف االعيى تعيي 

ن مع  كاء أو مع المتعاملي  ن الشر ن المقاولة والعمال أو بي  سواء كانت اجتماعية كالخالفات بي 

اح من رئيس  ن الوكيل الخاص من قبل رئيس المحكمة  بناء عىل اقيى المقاولة، ويتم تعيي 

اح غي  ملزم لرئيس المحكمة التجارية، وبالتاىلي يجوز لرئيس أوالذي نعتقد  المقاولة
نه اقيى

ح مادام أن محتوى المادة  من م ت ال يفيد بإلزامية  549المحكمة رفض الشخص المقيى

ح من قبل  ن الشخص المقيى ي قرار رفض تعيي 
ح مما يفتح الباب حول إمكانية الطعن فن المقيى

ي أسندت إليه كما يتمرئيس المقاولة؛  
وكذلك األتعاب المناسبة  1تحديد أجل للمهمة التى

ي صندوق المحكمة تحث طائلة رصف 
ي يتكلف رئيس المقاولة بوضعها فن

للقيام بمهامه والتى

ن الوكيل الخاص وفق منطوق المادة  ع  549النظر عن تعيي  من م ت، وحسنا فعل المشر

ي من خالل القانون  تحديد اتعاب الوكيل الخاص، كما أنه  أن نص عىل الزامية 73.17المغرن 

ي قد   73.17من مستحسنات القانون
اضات والتى أن حدد ولو بشكل مقتضب أشكال االعيى

ع المغرب أغفل  ن مع المقاولة؛ إال أن المشر كاء أو المتعاملي  ي العمال أو الشر
تجد مصدرها فن

ي يمكن أن يختار منها الوكيل الخاص  
ي الحسابات أو أن يشي  لألشخاص أو المهن التى كمراقت 

ع الفرنسي من أساتذة الجامعة أو المحامون ي عكس المشر ع المغرن 
، كما لم يحدد المشر

من مدونة التجارة الفرنسية األشخاص الذين يمنع تعينهم كوكيل  611.13خالل المادة 

ن بالمدين إما بعقد عمل أو قرابة أو عملوا تحث سلطته  ،خاص خاصة األشخاص المرتبطي 

ع لم يجب عن مجموعة من اإلشكاالت 2لموا مقابل من قبل المدينأو تس ،  كما أن المشر

                                                             
 من مدونة التجارة المغربية  550انظر المادة  1

2ARTICLE L611-13 Code de Commerce français « Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent 
être exercées par une personne ayant, au cours des vingt-quatre mois précédents, perçu, à quelque titre que ce 
soit, directement ou indirectement, une rémunération ou un paiement de la part du débiteur intéressé, de tout 
créancier du débiteur ou d'une personne qui en détient le contrôle ou est contrôlée par lui au sens de l'article L. 
233-16, , sauf s'il s'agit d'une rémunération perçue au titre d'un mandat ad hoc ou d'un mandat de justice confié 
dans le cadre d'une procédure de règlement amiable ou d'une procédure de conciliation à l'égard du même 
débiteur ou du même créancier ou de la rémunération perçue au titre d'un mandat de justice, autre que celui de 
commissaire à l'exécution du plan, confié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement 
judiciaire. L'existence d'une rémunération ou d'un paiement perçus de la part d'un débiteur entrepreneur 
individuel à responsabilité limitée est appréciée en considération de tous les patrimoines dont ce dernier est 
titulaire. La personne ainsi désignée doit attester sur l'honneur, lors de l'acceptation de son mandat, qu'elle se 
conforme à ces interdictions. Les missions de mandataire ad hoc ou de conciliateur ne peuvent être confiées à 
un juge consulaire en fonction ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans. 
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ي 
ن أو استبدال الوكيل الخاص؛ والحق فن ي ظلت عالقة خاصة استئناف القرار بتعيي 

التى

ذهب بعض الفقه ومنهم  استئناف قرار تحديد أتعاب الوكيل الخاص من قبل المدين؛ حيث 

ي محمد األستاذ  ن وكيل خاص هو قرار من أن قرار  3لفروج  رئيس المحكمة التجارية بتعيي 

نوع خاص ال يقبل الطعن وهو تجسيد لسلطة التقديرية الواسعة لرئيس المحكمة التجارية، 

ي تمنح حق  549والذي نعتقد أن هذا الرأي يجانب الصواب وروح المادة 
من م ت والتى

اح الوكيل الخاص من قبل رئيس المقاولة، وعليه نعتق اح رئيس المقاولة يجب اقيى د أن اقيى

اع، كما نعتقد  ن م مادام أن الهدف هو اخراج المقاولة من الصعوبات وليس فض الين أن يحيى

 ، ن ي قرار التعيي 
ن يقبل الطعن عىل غرار القانون الفرنسي الذي منح حق الطعن فن أن قرار التعيي 

من  611.14و  611.20وتحديد االتعاب أمام الرئيس األول لمحكمة االستئناف المواد 

؛ المعدل بتاري    خ  كما  نعتقد أن إمكانية الطعن    4 2014يونيو  30القانون التجاري الفرنسي

ن واستبدال الوكيل الخاص وتحديد أتعابه  ي قرار رئيس المحكمة التجارية المتعلقة بتعيي 
فن

ية يحول دون بسط رئيس المحكمة التجارية سلطته المطلقة عىل مسطرة الوقاية الخارج

  .  دون الرقابة القضائية األعىل

ي التسيب  ية الفقرة الثان
ر
 :   مهام الوكيل الخاص دون التدخل ف

 

ن الوكيل  550و 549لرئيس المحكمة التجارية وفق منطوق المواد   من م ت سلطة تعيي 

ي 
الخاص وتحديد مهمته داخل أجل محدد قابلة للتمديد، وتتمثل مهمة الوكيل الخاص فن

؛  ن كاء أو المتعاملي  ن الشر التدخل لتذليل الصعوبات االقتصادية أو االجتماعية أو القانونية، بي 

ن  ن فالهدف من تعيي  ن المقاولة والدائني  ي تأسيس لحوار وتفاوض بي 
الوكيل الخاص يكمن فن

ي مساعدة 
ن المقاولة وأجرائها؛ وعموما فإن مهمة الوكيل الخاص المومأ إليها تكمن فن أو بي 

اضات واالختالالت خاصة تأجيل تواري    خ استحقاق الديون  ي تخىط االعيى
رئيس المقاولة فن

ي عىل كاهل المدين بشكل شي وك
ي توكل للوكيل الخاص التى

يف ما كانت األدوار المهمة التى

                                                             
  47.؛ نور الدين لعرج، مرحع سابق، ص  113احمد لفروجي، مرجع سابق، ص   3

4 Marie-laure Coquelet ; Entreprises en difficulté instrument de paiement et de crédit, Dalloz, 6 édition ; p 34      
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ي محاولة ايجاد النقاط 
ي تسيي  المقاولة بل مهمته تقترص فقط فن

فال يمكن له التدخل فن

ن معها ، كما أن نجاح مهمة الوكيل الخاص  ن المدين المقاولة ودائنيها أو المتعاملي  ي بي 
التالفى

وأن اخالله بشية المفاوضات قد تعرضه  مرتبطة بمدى الشية  الملزمة للوكيل الخاص

للمساءلة المدنية أو الجنائية، كما أنه ملزم بتقديم تقرير عند نهاية المدة المحددة، يتضمن 

ما تم القيام به يوجه التقرير  لرئيس المحكمة التجارية وهذا األخي  هو من يقرر إما تمديد 

ن مصالح أو االنتقال م ن له أن المدة أو استبداله أو تعيي  ن مساطر الوقاية إىل المعالجة إذا تبي 

 إنقاذ المقاولة يستلزم ذلك.  

 الفقرة الثالثة: طبيعة مسؤولية الوكيل الخاص
 

ي 
امات الملقاة عىل عاتق الوكيل الخاص المحافظة عىل الش المهتن ن            secretمن االليى

professionnel  وش األعمال؛ secret d’affaire  ام قد يعرضه ن ؛ وإخالله بهذا االليى

لطائلة المساءلة المدنية والجنائية الطالعه عىل أشار المقاولة اثناء أدائه للمهام الموكلة 

ي تتحدث عن المحافظة عىل الشية  549أليه وفق منطوق المادة 
 . 5من م ت والتى

 

 

ة الثامنة    المحاضر

   ( المصالحة   )

                                                             
5 L’article 611-15 code de commerce français   Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou 
à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité. 
Le principe de confidentialité qui caractérise le mandat ad hoc est très largement entendu par la Cour de 
cassation qui estime que l’obligation de confidentialité s’impose à tous, et notamment à la presse, sauf si la 
diffusion des informations relatives à l’existence du mandat ad hoc contribue « à informer le public sur une 
question d’intérêt général ». (Com. 15 déc. 2015 : D. 2016. 5, obs. A. Lienhard ; RTD com. 2016. 191, obs. F. 
Macorig-Venier).  Marie- laure Coquelet ; Op.cit , p 34  
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