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  كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر وحدة

 (ج. ب . أ )فواج األ السداسي الخامس 

 يوسف التبر: األستاذ 

 مسطرة الوقاية الخارجية   السادسة : المحاضرة 

 (ماهية وشروط فتح مسطر الوقاية الخارجية)

 مسطرة الوقاية الخارجية: الفصل الثاني

  

المبحث الثاني: آليات فتح مسطرة الوقاية الخارجية )مسطرة غير تنازعيه 

 أمام رئيس المحكمة التجارية( 

للوقوف عند اآلليات القانونية واالجرائية لفتح مسطرة الوقاية الداخلية، سنعمل على 

( ثم الوقوف عند تعيين الوكيل خاص كأحد المطلب األولسير مسطرة الوقاية الخارجية ) بسط

 (.المطلب الثانياآلليات لتحقيق اهداف مسطرة الوقاية الخارجية )

 المطلب األول: سير مسطرة الوقاية الخارجية 

فتح  ( ثمالفقرة األولىسنتناول من خالل هذا المطلب تحريك مسطرة الوقاية الخارجية )

( فاإلجراءات المتخذة )الفقرة الثانيةمسطرة الوقاية الخارجية من قبل رئيس المحكمة التجارية 

 الفقرة الثالثة(من قبل رئيس المحكمة التجارية لتفعيل المسطرة ووقاية المقاولة )
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 تحريك مسطرة الوقاية الخارجية  الفقرة األولى:

 

المشرع لكل من رئيس المقاولة والشريك بخالف مسطرة الوقاية الداخلية حيث اسند 

ومراقب الحسابات إمكانية تحريك الوقاية الداخلية، فإن المشرع التجاري ومن خالل المواد 

مخالفا حيث اسند حق تحريكها إما تلقائيا لشخص أجنبي منظمة للوقاية الخارجية نهج نهجا ال

أو بناء على طلب من رئيس  عن المقاولة وهو رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه،

استنادا إلى ما توصل إليه هذا األخير من أخبار من أو  موجه لرئيس المحكمة التجارية المقاولة

قبل الشريك أو مراقب الحسابات في حالة فشل مسطرة الوقاية الداخلية وفق منطوق المادة 

التي نصت على أنه من م ت و 549من م ت، وهو ما تم التأكيد عليه من خالل المادة  548

تفتح مسطرة الوقاية الخارجية أمام رئيس المحكمة في الحالة الواردة في المادة السابقة أو   »

كلما تبين له من عقد أو وثيقة أو إجراء أن مقاولة، دون أن تكون في وضعية التوقف عن الدفع، 

حاجيات ال يمكن تغطيتها تعاني من صعوبات قانونية أو اقتصادية أو مالية أو اجتماعية أو لها 

وبناء على ما تقدم يقوم رئيس المحكمة التجارية إما  » بواسطة تمويل يناسب إمكانات المقاولة

بقبول أو رفض فتح مسطرة الوقاية الخارجية بإصداره أمرا قضائيا وذلك بعض اتخاد جملة 

لصعوبات التي تمر بها المقاولة وتقديره بإمكانية تثبته من اسا بمدى من اإلجراءات ترتبط أسا

 حلها عن طريق مسطرة الوقاية الخارجية أو مسطرة أخرى اعتمادا على تقيميه للصعوبات.  

 فتح مسطرة الوقاية الخارجية من قبل رئيس المحكمة التجارية  الفقرة الثانية:

 

تفتح أمام رئيس المحكمة  من م ت فإن مسطرة الوقاية الخارجية 549وفق منطوق المادة 

التجارية؛ ولهذا األخير الصالحيات المطلقة بفتح أو عدم فتح المسطرة، إال أن هذا األخير ومن 

أجل أن تكوين قناعة ورؤية حقيقية عن المقاولة فهو مطالب باستدعاء رئيس المقاولة إذا لم 

وبات التي تعرقل يكن قد طلب منه ذلك من أجل تقديم عرض حول وضعية المقاولة والصع

ن لرئيس المحكمة مكالسير العادي للمقاولة مع ما يمكن أن يقترحه رئيس المقاولة من حلول وي

استدعاء رئيس المقاولة إما عن طريق المفوضين القضائيين أو كتابة الضبط أو بواسطة 
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ن م 549، فالمادة  39و  38و  37الوسائل المنصوص عليها في مسطرة المدنية في الفصول 

م ت لم تقيد رئيس المحكمة بوسيلة محددة الستدعاء رئيس المقاولة، فرئيس المقاولة دون غيره 

خصه المشرع بضرورة تقديم عرضا أمام رئيس المحكمة )كالشريك أو مراقب الحسابات( 

التجارية أو من ينوب عنه؛ يتضمن العرض المعلومات األساسية المتعلقة بالوضعية المالية 

ة واالجتماعية للمقاولة والصعوبات التي تعترض المقاولة كما يلزم أن يتضمن واالقتصادي

م ت الوسائل القمينة بمواجهة الصعوبات المالية والقانونية  549العرض وفق المادة 

 واالجتماعية بهدف تصحيح وضعية المقاولة. 

 الفقرة الثالثة: اإلجراءات المتخذة من قبل رئيس المحكمة التجارية 

 

استدعاء رئيس المقاولة من قبل رئيس المحكمة أو من ينوب عنه وسماعه للعرض  بعد

المتضمن للصعوبات والحلول المقترحة؛ وبموجب الصالحيات المطلقة المخولة لرئيس 

المحكمة التجارية؛ ومدى اقتناعه باتخاذ إجراءات الوقاية الداخلية يجوز لرئيس المحكمة من 

قيقية للمقاولة أن يستعين بمراقب الحسابات أو الهيأة العمومية أجل الوقوف على الوضعية الح

إلعداد تقرير عن الوضعية القانونية   كالضمان االجتماعي أو المؤسسات البنكية أو تكليفه خبير

 552واالقتصادية والمالية واالجتماعية  للمقاولة دون أن يتم مواجهته بالسر المهني وفق المادة 

، وإذا تكونت قناعة لدى رئيس المحكمة التجارية بنجاعة آليات مسطرة الوقاية  1من م ت

؛ يكون المالية او االجتماعية او االقتصادية الخارجية من أجل اخراج المقاولة من الصعوبات

أمام هذا األخير وفق الصالحيات المطلقة المخولة له في إطار النصوص المنظمة لمسطرة 

باقتراح  le mandataire  تعيين وكيال خاصايتخذ إحدى القرارين إما  الوقاية الخارجية أن

                                                             
يمكن لرئيس المحكمة، بالرغم من أي مقتضى تشريعي مخالف، أن يطلع على كل المعلومات التي  من م ت على انه 552تنص المادة 1

ممثلي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن وضعية المقاولة االقتصادية والمالية، وذلك عن طريق مراقب الحسابات، إن وجد، أو 

 األجراء أو إدارات الدولة وباقي أشخاص القانون العام أو مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية أو أي جهة

 .أخرى

يمكن لرئيس المحكمة، عالوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير إلعداد تقرير عن الوضعية االقتصادية 

االجتماعية والمالية للمقاولة والحصول من مؤسسات االئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها أو الهيئات المالية، وذلك بالرغم من أي و

 مقتضى تشريعي مخالف، على كل المعلومات التي من شأنها إعطاء صورة صحيحة عن الوضعية االقتصادية والمالية للمقاولة.

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



       سادسة ال لمحاضرةا يوسف التبر           األستاذ     خامسالسداسي ال  وحدة صعوبات المقاولة        

4 
 

من رئيس المقاولة ويكلفه بمهمة محددة خالل وقت محدد تتجلى في التدخل لدى شركاء المقاولة 

لتخفيف االعتراضات التي تعاني منها المقاولة؛ أو يمكن  لرئيس المحكمة التجارية  حسب 

بناء على اقتراح من رئيس  مصالحا  le conciliateur ين ظروف ووضعية المقاولة أن يع

المقاولة أيضا يقوم بدور الوساطة  مع الدائنين ألجل إبرام اتفاق معهم؛ ويتم تعيين كل من 

الوكيل الخاص أو المصالح وفق أمر قضائي تحدد فيه المهمة ومدتها وأتعاب الوكيل الخاص، 

لمقاولة في صندوق المحكمة تحت طائلة صرف والتي  يجب أن يتم وضعها من قبل رئيس ا

 من م ت. 549النظر عن المسطرة وفق منطوق المادة 

   

 

 مسطرة الوقاية الخارجية:   المحاضرة السابعة

   (تعيين الوكيل الخاص   )
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