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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   الخامسة: المحاضر

وط  ماهية)  (الوقاية الخارجية فتح مسطر تحريك و وشر

 : ي
ر
 الوقاية الخارجية مسطرة الفصل الثان

 

ن  مكونات  مسطريهبعد فشل أول ألية  ي تدور رحاها بير
وقائية رسية غير قضائية والت 

ي الفصل األداخلية للمقاو 
ىل مسطرة وقائية أكير انفتاحا عىل ننتقل إ، وللة كما تم توضيحه فن

ي خالل هذه  ،محيطها وخاصة القضاء عير رئيس المحكمة التجارية
غير أن التدخل القضائ 

ي خصومة كالسيكية متمثال   ليس تدخال  المقاولةالمرحلة من مساطر صعوبات 
ي فصل فن

 فن

ي  متمثل؛ بل عير دور خاص حكام وقرارات قضائيةأوإصدار 
ن تقريب وج فن هات النظر بير

ن  بهدف المحافظة عىل استمرار المقاولة، وحماية النظام العام االقتصادي؛  المقاولة والدائنير

؛ )المبحث األول(إنها مسطرة الوقاية الخارجية؛ فما هي ماهية وخصوصية هذه المسطرة 

ع لنجاح مسطرة الوقاية الخارجية ثم ي وفرها المشر
حث )المب ماهي اآلليات القانونية الت 

 .) ي
 الثانر
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وط  : ماهيةالمبحث األول  الوقاية الخارجية فتح مسطر تحريك و وشر

 

المطلب مسطرة الوقاية الخارجية )ماهية ىل إ مبحثسنتطرق من خالل هذا ال

وط  األول( ي  خارجيةمسطرة الوقاية التحريك ورسر
 . ()المطلب الثانر

 مسطرة الوقاية الخارجية  ماهية :األولالمطلب 

 

ع  ، وهي 559ىل إ 549بموجب المواد من خارجية الة يقاو المسطرة نظم المشر

ن بتدخل رئيس المحكمة التجاريةغير قضائية تت رسيةمسطرة  ما بطلب إ  1أو من ينوب عنه مير

كاء أ أو من رئيس المقاولة أو مراقب الحسابات  عند فشل مسطرة الوقاية الداخلية حد الشر

ن له من أية وثيقة أو عقد أو اجراء أالتجارية مت  تبرئيس المحكمة من قبل  تلقائيا  أو  ن تمة ير

 أو صعوبات قانونية سواء كانت هذه ال، صعوبات من شأنها أن تخل باستمرار المقاولة

حاجيات ال يمكن تغطيتها بتمويل يناسب إمكاناتها دون  أو اجتماعية  أو اقتصادية أو مالية 

بناء عىل   أو المقاولة تلقائيا حيث يقوم رئيس المحكمة  باستدعاء رئيس بالتوقف عن الدفع، 

يك أو مراقب الحسابات طلب منه خالل مرحلة  أو بناء عىل االخبار المقدم من قبل الشر

وتذليل الصعوبات، المقاولة ىل وضعية ع واالطالع، بهدف عرض  الداخليةمسطرة الوقاية 

، وهي مسطرة  ن اضات للمتعاملير تخضع لسلطة التقديرية لرئيس اختيارية وتخفيف االعي 

 . من م ت 549لمادة  امنطوق المحكمة التجارية وفق 

سواء كانت  لمسطرة الوقاية الخارجيةتخضع  جميع المقاوالت التجاريةن وهكذا؛ فإ 

ي  مقاول و أفردية  مقاوالتهذه ال
كات المحاصة  أو ، 2ذائ  كة تجارية، بما فيها رسر  تتخذ شكل رسر

                                                             
ن ينوب عنه ممن مدونة التجارة ماذا يقصد برئيس المحكم، ووفق نفس المادة فهو رئيس المحكمة التجارية او  546حددت المادة   1

  رئيس المحكمة التجارية او من ينوب عنه.وتكون بذلك جعلت االختصاص حصريا عندما يتعلق بمساطر صعوبات المقاولة ل
المتعلق بنظام المقاول الذاتي؛ وهو كل شخص  114.13المقاول الذاتي هو شخص ذاتي يمارس نشاطا تجاريا مؤطر وفق القانون رقم  2

 500.000قم معامالته ذاتي وليس اعتباري)شركة( يزاول بصفة ذاتية نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو يقدم خدمات؛ وال يتجاوز ر

درهم بالنسبة لألنشطة التي تدخل ضمن العمل التجاري أو الصناعي أو الحرفي؛ اما اذا تعلق األمر بتقديم الخدمات فال يجوز ان يتجاوز 

طر ، وهو ما يجعل المقاول الذاتي يخضع لمسا114.13درهم  وفق منطوق المادة األولى من القانون رقم  200000مبلغ المعامالت  

م ت تتحدث عن المقاولة الشخص الذاتي التاجر والمقاول الذاتي هو شخص ذاتي تاجر  546معالجة صعوبات المقاولة مادام ان المادة 

من م ت  والتي تكسبه الصفة التجارية، أما بخصوص تأطيره  8و  7و  6يمارس إحدى األنشطة التجارية المنصوص عليها في المواد 
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كأ نشاطها تجاريا  إذا كان ع أمادام ذات النفع االقتصادي اذا كان غرضها تجاريا  ةو الشر ن المشر

مسطرة الوقاية  أنعىل اعتبار و ، مصطلح مقاولة استخدم من م ت 549من خالل المادة

التجارية عىل مستوى االختصاص النوعي  كمةل رئيس المحالخارجية يتم تحريكها من قب

ي مسطرة هو كما   ، ال من قبل أجهزة المقاولةمن م ت 549وفق منطوق المادة 
الحال فن

كاء أو مراقب أن وضعية المقاولة قد يتم من قبل ن كان اإلخبار عإو  الوقاية الداخلية؛ حد الشر

فيه ما االختصاص المحىلي فيمكن االستناد ، أ548رئيس المقاولة وفق المادة  أو الحسابات 

ي مادته إ
ي القانون المنظم للمحاكم التجارية فن

 581و المادة أ 3 11ىل القواعد العامة سواء فن

ي الدعاوى المتعلق بمساطر صعوبات المقاولةمن 
ي تمنح االختصاص المحىلي فن

 م ت والت 

كةإىل المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أ  .  و المقر االجتماعي للشر

وطالمطلب  : شر ي
ر
 فتح مسطرة الوقاية الخارجية. تحريك و  الثان

 

وط  ع رسر من قبل رئيس الوقاية الخارجية مسطرة  لتحريك ساسيةأحدد المشر

 لوقايةل المنظمة المواد  خالل من صالحيات واسعة خولهحيث ب، محكمة التجاريةال

بهدف مساعدة المقاولة  ح المسطرةعدم فتبفتح أو  ت م 559 اىل 548 من الخارجية

ي أو االعتباري عىل تجاوز الصعوبات
ي السير العادي للمقاولةا الشخص الذائ 

ي تعي 
 ؛لت 

ي 
وط فن قانونية  و أية لما صعوبات اقتناع رئيس المحكمة التجارية بوجود  وتمثلت هذه الشر

ثم  (األوىلالفقرة )عن الدفع  توقفال صل اىل مستوىن تأتهدد المقاولة ودون اقتصادية و أ

  . (الفقرة الثانية)الخارجية  الوقايةة لمسطرة الصفة التجارية للمقاوالت الخاضع

                                                             
ما هو إال امتياز للتاجر الصغير إلى أن يصبح ماديا  قادرا على تحمل باقي االلتزامات  التجارية األخرى بهدف  114.13بالقانون رقم 

ليها  إدماجه في المنظومة التجارية المهيكلة ؛ وما يعزز ذلك هو أن المقاول الذاتي اذا تجاوز رقم معامالته التجارية األرقام التي أشرنا ا

تزامات الكالسيكية للتاجر )القيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر المحاسبية( المنصوص عليها في مدونة التجارة سابقا يكون ملزما باالل

من م ت  6ما دام انه يمارس نشاطا يكسبه الصفة التجارية وفق منطوق المادة  113.12من القانون  8كما نصت على ذلك المادة 

 دية او االحترافية لألنشطة التجارية. وبالمعايير المحددة وهي الممارسة االعتيا

   86للمزيد أنظر: يوسف التبر، أساسيات القانون التجاري المغربي، مرجع سابق، ص 
من قانون المسطرة  28القاضي بإحداث المحاكم التجارية على انه استثناء من أحكام الفصل  53.95من القانون  11تنص المادة   3

يتعلق بصعوبات المقاولة، إلى المحكمة التجارية التابعة لها مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر االجتماعي المدنية، ترفع الدعاوى فيما 

 للشركة؛ فيما يخص اإلجراءات التحفظية، إلى المحكمة التجارية التي يوجد بدائرتها موضوع هذه اإلجراءات.
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أو تمويل ال و اجتماعية أو اقتصادية أ: صعوبات مالية الفقرة االوىل

 تستطيع المقاولة تغطيتها. 

 

 لخارجيةرة الوقاية امسطلمسطرة الوقاية الداخلية و لمواد المنظمة استقرائنا لب  

ي لم يق من م ت؛ 559 إىل 547وخاصة المواد من  ع المغرئر
د فتح مسطرة ييتضح أن المشر

ورة المرور عير إجراءات الوقاية الداخلية،   قيدة بتحققبل جعلها مالوقاية الخارجية بضن

وط الشخصية والموضوعية االختصاص الحضي  بإسناد األوىل  ارتبطت؛ جملة من الشر

 551و 549وفق منطوق المواد  الوقاية الخارجية لرئيس المحكمة التجارية بفتحسع والوا

ي اسند خالفا ل ،من م ت
صالحية تحريكها لكل من رئيس  مسطرة الوقاية الداخلية والت 

ي مقابل فإن 
يك أو مراقب الحسابات وهي أجهزة داخلية؛ فن وط المقاولة أو الشر الشر

ي الموضوعية 
ي وجود تع ها المشر ب قيد  الت 

قانونية  صعوباتحريك الوقاية الخارجية تتثمل فن

ولة تغطيتها بتمويل يناسب و حاجيات مالية ال تستطيع المقاأ اجتماعية و أقتصادية ا و أ

يإمكاناتها، و  ي قد تعي 
ي  ،دون التوقف عن الدفعالسير العادي للمقاولة  الت 

وهي الوقائع الت 

ي تخل بشر 
ي العوارض الت 

اجعوط حددها بعض الفقه فن غير العادي لنشاط  االستغالل، كالي 

ي الحسابات 
المقاولة أو االرتفاع المهول للتكاليف والتحمالت أو العجز الماىلي المتتاىلي فن

ي يمكن أن تؤثر عىل التوازنات المالية للمقاولة
، أو عدم تحمل مالية المقاولة 4الختامية والت 

ي  إىل مستوىتصل  ن هذه الصعوبات ال يجب أنال أألجور الشغيلة؛ إ
التوقف عن الدفع والت 

ي هذه فالمستحقة والمطلوبة  المقاولة المتوفرة عاجزة عن تغطية ديونها تصبح فيه أصول 
فن

وفق منطوق  ىل المعالجة عن طريق فتح مسطرة التسوية القضائيةالحالة ننتقل من الوقاية إ

   من م ت.  575المادة 

طا لفتح الوقاية الخارجية  خليةفشل مسطرة الوقاية الداوبذلك يكون   ، ليس رسر

هذا خبار بعد إبل قد يكون فقط هو الدافع لفتح المسطرة أمام رئيس المحكمة التجارية 
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وفق منطوق  مراقب الحسابات يك أو الشر رئيس المقاولة أو األخير بوضعية المقاولة من قبل 

 قاية الخارجيةالو  تحريك اجراءات حكمة التجاريةئيس الم، كما يمكن لر م ت 548المادة 

مت  اطلع وتأكد لديه أن مقاولة شخصا ذاتيا أو اعتبار وبعد استدعائه لرئيس المقاولة تلقائيا 

ي من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية
كما   ؛من م ت 549المادة وفق منطوق  تعائن

بهدف تحريك مسطرة الوقاية  عىل وضعية المقاولةاطالع رئيس المحكمة التجارية إن 

ي المحكمةيكون قد  الخارجية
 تمكنه من االطالعية وسيلة أخرى و أأ إما عير ملف يروج فن

، )عقد أو وثيقة أو اجراء(  ي
ن يطلع أأو وهنا بإمكانيه تحريك الوقاية الخارجية بشكل تلقائ 

ع اخبار رئيس المحكمة اعىل وضعية المقاولة من خالل  ألشخاص الذين خولهم المشر

ي  بوضعية المقاولة التجارية
 549وفق ما تنص عليه المادة  طار مسطرة الوقاية الداخلية إفن

 من م ت وما يليها. 

 : المقاوالت الخاضعة لمسطرة الوقاية الخارجية الفقرة الثانية 

 

خالفا لما تم التنصيص عليه بخصوص مسطرة الوقاية الداخلية حيث حض  

ع من خالل المواد المنظمة للوقاية الداخلية آليات تح ي كل من المشر
ريك الوقاية الداخلية فن

يك ومراقب الحسابات باإلضافة  ىل الجمعية العامة ومجلس اإلدارة إرئيس المقاولة والشر

ي ال تتوفر عىل   ؛ومجلس المراقبة
كات التجارية الت  وهو ما يفيد بمفهوم المخالفة أن الشر

من م  548و  547د هاته األجهزة ال يمكن لها ممارسة الوقاية الداخلية وفق منطوق الموا

ي من خالل المادة  وهو ما لم ت؛ ع المغرئر
من م ت حيث تحدث عن  549يستخدمه المشر

ي من صعوبات إمكانية  فتح مسطرة الوقاية الخارجية 
ي تعائن

مام رئس ألجميع المقاوالت الت 

تقييد، الالمقاولة بصيغة التعميم دون  من م ت 549كما طرحت المادة   ،المحكمة التجارية

الوقاية الخارجية مسطرة فتح إمكانية يفيد وهو ما  ،أو األجهزةاألشخاص عىل مستوى  ال 

كة تجارية)شخاص اعتبارية لتجارية كانت أمن قبل جميع المقاوالت ا  و اشخاص ذاتيةأ (رسر
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()مقاوالت فردية أ ي
ع 5و مقاول ذائ  فتح  سند اختصاص وصالحيةأ، خصوصا أن المشر

ه  وحضيا ، وهو  مسطرة الوقاية الخارجية من عدمه  لرئيس المحكمة التجارية دون غير

ي المواد المنظمة لمسطرة الوقاية الداخلية
ي  عكس ما تم  التنصيص عليه فن

سند فيها أوالت 

يك ومراقب الحسابات  . اختصاص تحريك الوقاية الداخلية لكل من رئس المقاولة والشر

المقاولة الشخص توفر ودا وعدما بوج رتبطيفتح مسطرة الوقاية الخارجية ما فإن عمو  

ي عىل
عند تأسيسها وفق  و أ م تمن  8و 7و 6 د واالم منطوق التجارية وفق الصفة الذائ 

كات التجارية معايير ال حيث تكتسب الصفة ب بالنسبة لشخص االعتباري المنظمة للشر

 فتحو بتحريك هو المخول حضيا رئيس المحكمة التجارية  كما أن؛  التجارية من حيث الشكل

ي وفق المادة ما لمسطرة إا
أو بعد اخباره من قبل أجهزة الوقاية  ؛م ت 549 بشكل تلقائ 

 بوضعية المقاولة.  الداخلية

   

 

ة ال  : مسطرة الوقاية الخارجية سادسة المحاضر

   (مسطرة الوقاية الخارجيةفتح آليات  )

                                                             
 مدونة التجارة.  من 546نظر المادة ا 5
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