
احللول املرتتبة عن معاجلة صعوبة املقاو

یار احلل ٓخ املر السابقة عن 

ھذه الفترة ھي التي یحتاجھا ) فترة المالحضة/ المرحلة اإلنتقالیة/ المرحلة السابقة إلعداد الحل( وھذه المرحلة لھا عدة تسمیات 
السندیك إلختیار الحل السلیم الذي سوف یتم تطبیقھ على المقاولة التي حكم علیھا بمسطرة المعالجة، ھذه المرحلة تمتد من تاریخ 
صدور الحكم بالتسویة القضائیة إلى غایة تاریخ إختیار الحل من طرف السندیك، وھي فترة ال تتجاوز أربعة أشھر قابلة للتجدید 

مرة واحدة بطلب من السندیك ویقوم ھذا األخیر من خاللھا بتشخیص الوضعیة الحقیقیة للمقاولة وذلك إلعداد الحل الذي قد یكون 
باإلستمراریة أو التفویت أو التصفیة

خالل ھذه الفترة ال یتم غل ید رئیس المقاولة ، بعبارة أخرى خالل المدة التي یحتاجھا السندیك إلعداد الحل الذي سوف یتم تطبیقھ 
على المقاولة فإنھ ال یتم استبعاد رئیس المقاولة من تسییر ھذه األخیرة إنما یقوم بمھامھ بشكل عادي ، ھذا بطبیعة الحال كقاعدة 

عامة و اإلستثناء ھو تدخل السندیك إما لوحده أو إلى جانب رئیس المقاولة لتسییر ھذه األخیرة

تسيير المقاولة خالل الفترة اإلنتقالية تتخد إحدى األشكال التالية:

تسییرالمقاولة من طرف رئیس المقاولة بمفرده، وبالتالي یظل المسیر الوحید ویسھر على إدارتھا وتمثیلھا أمام اإلدارت _
العمومیة وأمام القضاء سواء كانت مقاولتھ مدعیة أو مدعى علیھا

تسییر المقاولة من طرف رئیس المقاولة وبمساعدة السندیك، وفي ھذه الحالة تحدد المحكمة العملیات التي یجب على السندیك _
مساعدة رئیس المقاولة فیھا، وتتمتع المحكمة في ھذا الشأن بسلطة تقدیریة واسعة

إستقالل السندیك وحده بتسییر المقاولة بصفة كلیة أو جزئیة ، بحیث تغل ید رئیس المقاولة ویصبح السندیك وحده الممثل _
وفي جمیع اإلحوال ال بد للسندیك من الحصول على إذن من القاضي المنتدب للقیام بمجموعة من التصرفات .القانوني للمقاولة

استعمال حسابات المقاولة البنكیة ، تقدیم رھون رسمیة أو حیازیة على األصول التجاریة: نذكر منھا

ولمساعدة المقاولة في اإلستمرار في  ممارسة نشاطھا خالل الفترة اإلنتقالیة أو فترة المالحضة تدخل المشرع المغربي 
فقرر مجموعة من اإلجراءات :

عدم سقوط أجل الدیون بحیث تبقى إلى حین حلول أجلھا_

منع أداء الدیون السابقة أو الناشئة قبل صدور حكم التسویة_

وقف كل الدعاوي القضائیة الرامیة إلى الحكم على المقاولة بأداء مبلغ من المال أو فسخ عقد لعدم مبلغ من المال_

وقف سریان الفوائد سواء كانت اتفاقیة أو قانونیة_

تسدید الدیون الناشئة بصفة قانونیة بعد صدور حكم التسویة_

داد احلل ٕا

یلعب السندیك دورا مھما في المرحلة اإلنتقالیة التي یقوم فیھا بإعداد الحل الذي یجب تطبیقھ على المقاولة المحكوم علیھا 
:بالتسویة القضائیة ویعتمد في تحقیقھ لذلك

 یتعین على السندیك وھو بصدد إعداد الحل أن یعد تقریرا یبین فیھ الموازنة المالیة واإلقتصادیة ،إعداد تقرير الموازنة
 أشھر من تاریخ فتح مسطرة المعالجة ، قابلة للتجدید 4واإلجتماعیة للمقاولة و عرضھ على القاضي المنتدب داخل أجل أقصاه 

مرة واحدة ، ویجب علیھ أن یستشیر رئیس المقاولة والمراقبین بشأن ھذا التقریر برسالة مضمون مع اإلشعار بالتوصل ، و 
 أیام من تاریخ التوصل ، أنا فیما یخص التقریر الذي 8ملزم بإبالغ السندیك بمالحضاتھ داخل أجل  -أي رئیس المقاولة  -بدوره 

یعده السندیك بمفرده یكون مصیره البطالن
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أي ال ُتقبل عروض مسیروا المقاولة و ( ، في إطار البحث عن الحل المناسب إلنقاذ المقاولة یتقدم األغیار مسطرة تقديم العروض
عن المقاولة بعروضھم إلى السندیك ، ویكون الھدف منھا إما الحفاظ على المقاولة أو شرائھا ، وكل )  اقاربھم و اصھارھم 

عرض یقید صاحبھ، بحیث ال یمكنھ سحبھ وال تغییره عدا في حالتین

_إذا لم یصدر حكم بحصر المخطط باإلستمراریة أو التفویت خالل أجل شھر من تاریخ إیداع السندیك لتقریره

_إذا تم استئناف الحكم القاضي بحصر مخطط اإلستمراریة

إقتراحات السنديك بخصوص مخطط التسوية

 ، لضمان تنفیذ مخطط إستمراریة المقاولة یجب على يقوم بإستشارة الدائنين بخصوص تسديد خصوم المقاولة~ أ
السندیك أن یبلغ المراقبین ورئیس المقاولة بالمقترحات التي یعتزم تطبیقھا بخصوص طرق تسدید الدیون ویتعین علیھ في ھذا 

اإلطار الحصول على مو افقة كل دائن صرح بدینھ بشأن اآلجال والتخفیضات التي یطلبھا منھ، وھذه الموافقة إما أن تكون فردیة 
أو جماعیة

، یجب على الجمعیة العامة أن تعمل على إقتراحات السنديك بخصوص الزيادة أو التخفيض من رأسمال الشركة~ ب
إعادة تأسیس رأسمال الشركة  إلى حدود المبلغ الذي یقترحھ السندیك اما بالتخفیض او الزیادة على أن ال یقل على ربع رأس 

المال الشركة

 ضمانا لإلستمراریة المقاولة، قد تستدعي الضرورة اإلقتراحات المتعلقة بإستبدال مسير أو عدة مسيرين للمقاولة،~ ج
أحیانا أن تعلق المحكمة إعتماد مخطط تسویة وضعیة المقاولة على استبدال مسیر أو عدة مسیرین، وتتخذ المحكمة مثل ھذه 
القرارات إما بصفة تلقائیة أو بطلب من السندیك الذي قد یرى ضرورة القیام بذلك بمناسبة إعداده للتقریر العام عن وضعیة 

المقاولة

یار احلل ٕاخ

بعدما ینتھي السندیك من تلك الدراسات واإلستشارات التي یقوم بھا في إطار إعداد الحل المالئم، فإنھ یعمل على إعداد تقریر یبین 
فیھ وضعیة المقاولة ویقدمھ إلى القاضي المنتدب مضمنا إیاه مقترحات إما بإستمراریة المقاولة أو بتفویتھا أو بتصفیتھا ، وھو 

یقوم بھذه المھام بإستشارة جمیع األطراف من عمال ودائنین ورئیس المقاولة و المراقبین وإال فإن الحكم یكون باطال

إعتماد المحكمة لمخطط اإلستمرارية

تعتمد المحكمة مخطط اإلستمراریة إذا تأكد لھا وجود إمكانیات جدیة لتسویة وضعیتھا وسداد دیونھا، ویقتضي تنفیذ مخطط 
: اإلجراءات اإلستمراریة مجموعة من

_توقیف أو إضافة أو تفویت بعض قطاعات نشاط المقاولة ، والمقصود بالتفویت ھنا ھو التفویت الجزئي

إنجاحا للمخطط یمكن للمحكمة أن تقرر في الحكم الذي یحصر مخطط اإلستمراریة ، عدم إمكانیة تفویت األموال التي تعتبر _
ضروریة إلستمراریة المقاولة لمدة تحددھا والتي ال یمكن مخالفة المنع المذكور إال بترخیص منھا

ولإلشارة فإن المشرع المغربي وضع حدا أقصى لمدة مخطط اإلستمراریة وھو عشر سنوات ،اذا نجحت بتنفیذ أھداف 
ووسائل مخطط التسویة فإن المحكمة تنطق بقفل المسطرة لتأخد المقاولة بذالك طریقھا العادي في التسیر  وإذا لم یحقق أھدافھ 

خالل ھذه المدة ، أو إذا لم تنفذ المقاولة إلتزاماتھا المحددة في المخطط ، یمكن للمحكمة أن تقضي تلقائیا ، أو بناء على طلب من 
أحد الدائنین وبعد اإلستماع إلى السندیك بفسخ المخطط المذكور وتقرر التصفیة القضائیة للمقاولة

تسديد خصوم المقاولة في إطار مخطط اإلستمرارية

تبتدىء المقاولة في تسدید دیونھا داخل أجل سنة من تاریخ الحكم الذي یحصر مخطط التسویة ویتم إعمال قاعدة األولویة بین 
:الدائنین بإعتبار ھؤالء لیسوا متساوون في الحصول على دیونھم وعلیھ فإنھ یتم اتباع الترتیب التالي

الدائنون الذین نشأت دیونھم خالل الفترة اإلنتقالیة ، یتم سداد ھذه الدیون باألسبقیة على كل الدیون األخرى سواء أكانت _
مقرونة بإمتیازات أو ضمانات أم ال ، وتكمن الغایة من إعطاء األسبقیة لھؤالء منح الثقة واإلئتمان للمتعاملین مع المقاولة في ھذه 
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المرحلة

الدائنون الذین نشأت دیونھم بعد فتح مخطط اإلستمراریة لكي یقضي ھؤالء دیونھم بإمكانھم متابعة المقاولة بصفة فردیة_

الدائنون الذین نشأت دیونھم قبل فتح مسطرة المعالجة حیث یتعین علیھم لسداد دیونھم التصریح بھا لدى السندیك داخل اآلجال _
القانونیة تحث طائلة سقوطھا

إعتماد المحكمة لمخطط التفويت

یسعى مخطط التفویت إلى الحفاظ ھو أیضا على نشاط المقاولة والحفاظ على بعض مناصب الشغل أو كلھا، وتسدید دیون 
المقاولة، مع فرق بینھ وبین مخطط اإلستمراریة، یتمثل في نقل ملكیة المقاولة إلى شخص معنوي أو طبیعي جدید

ویھدف التفویت إلى الرفع من الكفاءة اإلنتاجیة للمقاولة ثم التخفیض من قیمة العجز في مالیة المقاولة ، والتفویت قد یكون كلیا 
أو جزئیا

التفویت الكلي ، ینصب على جمیع ممتلكات المقاولة سواء أكانت عقارات أو منقوالت أو سندات ~

التفویت الجزئي ، ینصب على بعض قطاعات المقاولة فقط وینبغي أن ال ینصب فقط على بعض عناصر اإلنتاج المرتبطة  ~
بالقطاع المفوت دون البعض اآلخر

كيفية التفويت

یتم التفویت بمقتضى حكم یتضمن أھداف ومضامین التفویت واإلجراءات الكفیلة بإنجازه وما إن كان ذلك التفویت كلیا أو جزئیا، 
ویجب أن یتم نشر الحكم في إحدى الجرائد المخول لھا نشر اإلعالنات القانونیة أو بالجریدة الرسمیة لمدة معینة، كما یتعین على 
السندیك السھر على تعلیق نسخة من ھذا اإلعالن على اللوحة المعدة لھذا الغرض بالمحكمة، وإعالم المراقبین ورئیس المقاولة 

بتاریخ تلقي العروض

آثار التفويت

بالنسبة للمفوت إلیھ~ أ

:تعق على عاتقھ عدة التزامات یمكن اجمالھا في ما یلي 

_عدم امكانیة تفویت أموال المقاولة المادیة أو المعنویة من طرف المفوت إلیھ ما دام لم یدفع ثمن التفویت كامال

یتعین على المفوت إلیھ تبلیغ السندیك علما بتنفیذ المقتضیات المنصوص علیھا في مخطط التفویت عند نھایة كل سنة مالیة _
موالیة إلنجازه

إذا لم ینفذ المفوت إلیھ إلتزاماتھ یمكن للمحكمة إما تلقائیا أو بناء على طلب من السندیك أو من أحد الدائنین فسخ مخطط _
.التفویت ویترتب عن ھذا الفسخ تصفیة المقاولة قضائیا

بالنسبة للدائنین~ ب

:طبقا لمقتضیات مدونة التجارة یترتب عن التفویت الكلي أثرین أساسین وھما 

_إستحقاق الدیون غیر الحالة

توزیع ثمن التفویت بین الدائنین حسب مرتبھم، وبمجرد توزیع ثمن التفویت فإن المحكمة تصدر حكمھا بقفل المسطرة التي _
تنتھي معھا مھمة السندیك
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التصفية القضائية

تفتح مسطرة التصفیة القضائیة متى كانت المقاولة مختلة بشكل ال رجعة فیھ ویمكن للمحكمة أن تأمر بالتصفیة منذ البدایة ودون 
وتعني التصفیة ) اإلستمراریة والتفویت ( المرور بفترة المالحظة وقد تأتي التصفیة القضائیة بعد فشل مخططات التسویة القضائیة 

القضائیة وضع حد لحیاة أو نشاط المقاولة بمقتضى حكم قضائي ینھي الرابطة القضائیة التي تجمع الشركاء ویعلن عن بدایة 
.مرحلة اإلعداد لتصفیة خصوم المقاولة

نظام المقاولة في طور التصفية

إن اإلعالن عن التصفیة القضائیة للمقاولة یضع حدا لحیاتھا لكن مع ذلك تحتفظ بشخصیتھا المعنویة في حدودھا تقتضیھ حاجیات 
.التصفیة القضائیة

:ویترتب عن الحكم القاضي بالتصفیة القضائیة مجموعة من اآلثار 

:غل ید المدین

یترتب عن الحكم القاضي بالتصفیة القضائیة تخلي المدین وبقوة القانون عن تسییر أموالھ أو التصرف فیھا بحیث یحل السندیك 
محلھ ، غیر أنھ یمكن للمدین إستثناء أن یمارس دعاویھ الشخصیة أو أن ینصب نفسھ طرفا مدنیا في الدعاوي العمومیة من أجل 
جنحة أو جنایة أرتكبت ضده ، وجمیع التعویضات التي تحكم بھا المحكمة في ھذه الحالة تستخلص لفائدة مسطرة التصفیة، كما ال 
تخضع إلجراءات التصفیة أیضا األجور والمرتبات والمعاشات، كما یحق كذلك للمدین أیضا مباشرة اإلجراءات التحفضیة متى كانت 

ترمي إلى الحفاظ على أموال المقاولة

توقف نشاط المقاولة،

المبدأ ھو توقف نشاط المقاولة المحكوم علیھا بالتصفیة القضائیة واإلستثناء ھو إستمراریةه متى إقتضت المصلحة العامة أو 
مصلحة الدائنین ذلك، لإلشارة ال یؤدي توقف نشاط المقاولة الخاضعة للتصفیة القضائیة، إلى فسخ عقد كراء العقار الذي تستغل 

من خاللھ المقاولة نشاطھا التجاري، بحیث یبقى فسخ ھذا العقد رھین بإختیار السندیك الذي خولھ المشرع اإلستمراریة في الكراء 
.أو تفویتھ

حلول آجال الدیون المؤجلة،

جمیع الدیون المؤجلة التي لم یحل أجل استحقاقھا بعد، تصبح حالة ومستحقة عند فتح التصفیة القضائیة، وھو نفس الحكم الذي 
.یطبق في حالة اختیار المحكمة لحل التفویت الكلي بحیت تصبح الدیون المؤجلة مستحقة أیضا
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