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 كلمة شكر وامتنان لألستاذتنا

 ي؛ـسـراق اإلدريـإش

بسم هللا الرحمان الرحيم الصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه و سلم و على آله و 

صحبه أجمعين و بعد اقتداء بقول الحبيب املصطفى صلى هللا عليه و سلم من لم يشكر 

 الناس لم يشكر هللا.

 إشراق اإلدريسي تناالقديرة أن أنقدم بالشكر واالعتراف إلى أستاذ ايشرفن

في تدريسنا  كل التوجيهات التي ما بخل علينا وعلىالعمل من جهة على هذا  اأوال على اشرافه

تضحياتها الجمة في سبيل و  اعلى حزمه اشكرهنو  هاعلى رحابة صدر  اشكرهنا و لهذه املادة 

 ندعو وال يسعنا في هذا املقام إال أن وتكبدها أسبوعيا عناء التنقل من اجل تدريسنا تكويننا

 .أجمعين األجالءهلل العلي القدير أن يبارك في عمر أساتذتنا 
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في سيقاق البحث عن تعزيز أمثل لتنافسيي  اقتتاياا الربي يي سيعاى عليع الايعير القيا    

الرولي وسعيا نحع تأهيل مختلي  موعنياه هياا اصتتاياا ال اميو فيي وليع  ااتييد اقتتاياا اه او 

من هياا الرنلليق نيا  ال 2021الخرسين األواتل عالريا ضرن مؤشي ااا د األعرال في أفق سن  

صبر من ايوى الناعص الناظر  لرجال الرال واألعرال عرعما و الرتعلقي  االرقياوصه واع يا 

عى استنااا لرا تكتسبه هاه األوييد من أهري  نعنها غره تجسر وحرد اتتاياا   مهري  أهري  تا

 1.وتعوس مالح  عام  ص  رون تجاوزها وص اقستبناى عليها

و نيياىا علييع مييا أفيزتييه الررا سيي  العرلييي  لرقتاييياه الكتيياة الخييامس ميين مرونيي  التجييا د و 

اوتوصهال حيث اتاح مين ويول اقحاياتياه الرنجيزد الرتعلق ارساطي  عع اه الرقاول  من 

كيي  أ  مييا عييراه تسييع  أعرييا  مسيياطي التسييعي  تنتهييي  لييع لعلييع مسييتعى الرحيياجا التجا ييي  للرر

اعتبييا ا لخا ييي  ميينح أهييا الاييراناه القانعنييي  و القايياتي  سييعاى للرسييتثريين  التاييةي  القايياتي  

  شي  فيي مينح تيسيان  تانعنيي  تعيي  و ميني  من جه  و للرتقاضين من جه  أويى تتجلع و برو 

فييي تاه العتييمال وميين وييول مييا سييبق وعلييع نهيي  تحاييين الرقاوليي  و ترييجي  اصسييتثرا  و ميينح 

                                                 
بين خطاب التمكين وضعف اإلستراتجيات منشور بالمجلة اإللكترونية لإلبحاث  73.17بدر الدين الداودي طالب باحث بسلك الدكتوراه مقال " قانون   1

 .العدد األول2018القانونية 

 مقدمــــــــــــة
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ضراناه تانعني  و تااتي  للرتعاملين معها و اليغب  في تلعيي مسياطي  يعع اه الرقاولي  مين 

ل سيييااد القييانع  و اسييتقول اجييل   جيياا حلييعل منلقييي  عرلييي  لرييا تيير  سييتجر ميين منازعيياه فييي ظيي

 2عي  تسعع  لع التعريل فق مستجراهالقااىال فهاه الرباا د التريي

 إشكالية الدراسة 

من وول هاه الر اس  نسعع  لع اقجاا  علع مجرعع  من التساؤصه برا   ااقشوالي  اليتيسيي  

 الرترثل  في: 

 بين األمس واليعم ؟ عع   الرقاول  ما هع نظام 

 اإلشكاليات الفرعية: 

لإلجاا  عن هاه اقشوالي  ص بر من طيح عرياه األسئل  التيي مين شيئنها مومسي  نيل جزتيياه 

 القانع  لكن انسجاما م  طبيع  العيض والعتم الرخاص له سنقتاي علع اهرها  هاا 

 ماهي الرستجراه التي جاى بها القانع  الجرير تبل تعت  الرقاول  عن الرف ؟ 

 وماهي مستجراه الععاى التي تري اه الرقاول  في فتيد الرعالج  ؟

 ي عن نظييه الةينسي ؟ما هي األجهزد التي ابترعها او تأثي بها الرريع الربي 

 ماهي اها الرستجراه الباة الخامس الرتعلق  بتعت  الرقاول  عن الرف  ؟

 ماهي مستجراه مسليد التسعي  القااتي ؟
                                                 

أهم مستجدات مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات محمد برغاز : مقال حول بعنون  2

 ترونية " قانون األعمال " عدد خاص بقانون صعوبة المقاولة.منشور بالمجلة اإللك المقاولة



5 

 

 ماهيابيز  مستجراه مسليد التاةي  القااتي ؟

 أهمية الدراسة :

ال وتلي  الكتااياه الربي يي  فيي هياا الررييع ليهوتبيز األهري  النظيي  لهاا البحث في حراثي  تنظييا 

الرعضععال وتحليل األحويام القانعنيي  اليعا اد اريأنها ومقا نهيا بتلي  اليعا اد فيي تريييعاه عيرا مين 

تكريين فييي ضيييو د العتييع  عنيير   ييعع   الرقاوليي  الييرولال أمييا ميين الناحييي  العرلييي  فأهرييي  ا اسيي  

مظهيييا ميين الرظيياهي اليتيسييي  لنرييا  رييول التييي ت د قنقييات الرقاوليي جرييير نلييييق هيياه الرؤسسيي  

 .جا  شخاا طبيعيا أو معنعياأسعاى ي اجوالت -اصتتااا  للرول 

 أسباب اختيار هذه الدراسة:

التجا يي   األعريال  غا أننا لا تكن لنا الحيي  في اوتيا  هاا الرعضعع  لع أنيه ييرول فيي  طيا  

تانع  األعرال والرقاول   ضاف   ليع محاولي   زالي   هاه اقجازد الرهني التي تعتبي جزىا مهرا من 

 و يا  أهريته في العات  العرلي.  الرستجراللبس الحا ل حعل هاا 

 منهج الدراسة : اتبعنا في دراستنا هذه :

: وتليييي  مييين وييييول البحيييث و القييييياىد و التحلييييل فييييي النايييعص القانعنييييي   المننننهج التلييينننني -

ونييييال  البحييييث فييييي الكتييييع و الرقيييياصه الرتعلقيييي   التجييييا د االبيييياة الخييييامس ميييين مرونيييي الرتعلقيييي  

 .االرعضعع 

-  
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 قبل التوقف عن الدفع  صعوبة المقاولة المبحث األول : مستجدات مساطر
 

 قار ارساطي ما تيل التعت  عن الرف  ال تل  الرساطي تل  الرساطي التي تنهجها الرقاول   

تخل االسيي العاا  لنرا  الرقاول   عمن اجل تجنع مخاطي العتعع في  عع اه من شانها ان

و تزااا تبعا لال  الرخاطي التي  رون ا  تتعيض لها مختل  األطيافالريتبل  بها و تاه 

 اتها ووجعاها ال و ترتيك هاه الرساطي في ضيو د التعت  عن الرف  .مالح  في اق

الي ر الربوي للاعع اه  يتكييس األلياه و اقجياىاه اليامي  الل 73.13و لقر أعاا القانع   

رسلييه تحةيزي  تأو اصوتوصه التي تر تع ل الرقاول   لع تعفق عن الرف  ال م  وض  اآلليا

 يي القااتي  للرعالج  .جريرد قنجاح الرساطي غ

ص من حيث  73.13وصى اا تانع   -و سنحاول من وول هاا الربحث التليق  لع اها 

 الرللع الثاني .-قنقات الحريث  وص من حيث مسليد ا -الرللع األول –مساطي العتا   

 .الداخلية والخارجيةالمطلب األول:المستجدات المتعلقة بمساطر الوقاية   
 

مساطي العتا   من  عع اه الرقاول  في نل من مسليد الراولي  و الرسليد الخا جي  ال تحرا 

الرترا و الربيي للكتاة الخامس  73.13و نوهرا عي  تعريوه و مستجراه في القانع  

 من مرون  التجا د .
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 .الفقرةاألولى: المستجدات التي عرفتها مسطرة الوقاية الداخلية

العتا   هي مسليد تقعم بها األجهزد الراولي  التل  انه ص  علا بها  من الثابم ا  مسليد 

 لىاألطيا  الراولي  الريتبل اأجهزد الرقاول  ال او  ترول أ  طي  اجنبي ) الراتنع  أو  تيس 

 الرحور  ( .

و يتا تةعيل هاه الرسليد بناىا علع تبليغ  تيس الرقاول  األجهزد التي تتأل  من مياتع 

و شيناى ال مجلس الرا د أو اليتاا  أو الجرعي  العام   ااول اجل ثراني  أ ام من الحساااه أ

اجترافه لها اصوتوصه أوالعتات  التي من شانها اقوول االسيي العاا  للرقاول   يرععها فيها 

  لىتاحيح اصوتول . 

لرريع حرا هاه و ووفا لرا نا  عليه العض  في سابق نجر ا  ا 547و االيجعع الع الرااد 

العتات  ارول التي تستعجع العتا   الراولي  ويظهي من الاياغ  العام  لرارع  الاعع اه 

م.ه تالح نأساسلتأطييها ال نظيا ص  الاعع اه التي من شانها  547التي أشا تالهيا الرااد 

عليها من  اقوول ااستريا ي  الرقاول  ال ا  لا يتا تاحيحها ال لها اصصه عام  غيي متعا  

 3الناحي  القانعني  ال و  للق ير الرعنين بها قثا تها و تقرييها  و السعي في تاليلها .

وتلبق هاه الرساطي علع الرقاوصه التي تأوا شول شيناه تجا ي  أو مجرعع  تاه النة  

 اصتتااا  تاه البيض التجا    ال و منه فا  العتا   الراولي  ينحاي تلبيقها علع الريناه

                                                 
 39.3ص مطبعة العرفان  2018طبعة  17.73مساطر صعوبة المقاولة وفق قانون  :  ةيعشم الرحيمعبد -
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التي أميا ضيو يا ال و  ستع  هاا األمي الريناه سعاى نانم تر عينم بها مياتع الحساااه ام 

 ص ص   عوم  تيس الرقاول  االاعع اه تر ينا من طي  مياتع الحساااه أو الريي  .

و  خي  عن نلاق تلبيق مساطي العتا   الراولي  تبعا الرقاوصه الةيا   ال ناأل ل التجا   ال  

ص تتعفي  انال  شيناه الرحا   تاه غيض تجا   ص نه ول الااتي الريناه الررني  ال رقاال

 علع الرخاي  الررني  .

و الروحظ ا  نلاق تلبيق العتا   الراولي  ضيق و ا  الرريع تام تحرير الرقاوصه التي 

تناتاا واضحا م  عنعا  الكتاة الخامس نرا  لتستةير من نظام العتا   الراولي  و هع ما  رو

انه لع  قا بترا ك هاه الرسال  ال نرا انه ص  رون الحريث عن  ها   نقات الرقاوصه و تعفيي جع 

من الثق  في محيلها من شانه تسهيل انرماجها من جرير في محيلها اصتتااا  و تجاوز 

 عتا   الراولي  .ازمتها او  تعسي  من نلاق الرقاوصه الرررعل  اال

  الخارجيةالثانية: المستجدات التي عرفتها مساطر المساطر الوقاية  الفقرة

 

واص الرريع الباة الثاني من القسا األوصلرتعلق ارساطي العتا   من الاعع اه   للعتا   

 .559 لع الرااد  549الخا جي  من الرعاا 

عع اه التي تعتيضالرقاول ال و تساها من الا -جال –و مسليد العتا   هي مسليد العتا   

فيها أجهزد وا ج  عن الراولي  للرقاول .و تتريز ببرا   الترول القااتي الرجسر في  تيس 

الرحور  التجا ي  الا   سترعي  تيس الرقاول  تار النظي في اقجياىاه الكةيل  بتاحيح 
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يناه التجا ي  و الرقاوصه وضعي  الرقاول  , و تةعل مسليد العتا   الخا جي  أمام نل الر

 يوع  غيضها تجا يا.بانشين  الرحا   شييل   الةيا   ااقضاف  لع

ا  البا   الريجعد من أوقجياى ميتبط االعتا   الراولي  ال هع وض  الرحور  في الاع د  

العاضح  و تروين  تيس الرحور  من معيف  العضعي  الحقيقي  لعضعي  الرقاول  ليس فقط 

لبه ال و لكن نال  الريوحاه و التعضيحاه التي  قرمها  تيس الرقاول  االااف   لع جيةرا بب

الرعلعماه التي تر  حال عليها من اعض الجهاه تاه  ل  االرقاول   و نراطها الحتع 

اتاا تأى ضيو د استااح اجتي أو برا له تأشييد لتاليل الاعع اه ال تام بتعيين احر األغيا   

من م.ه ليتيس الرحور  ا   عين احر  550لربي ي من وول الرااد  احيث أجاز الرريع ا

 .4األغيا  اسراه الرريع االعنيل الخاص ننعع من أعرال العساط  

نرا عرل الرريع علع تنظيا علع تعضيح هاه الرساطي و ترتيق عنا ي نل حال  منها علع  

حرد : حال  العنيل الخاص و حال   التسعي  العا   م  الحيص علع وض   ياغ  واضح  ال 

 .5و تل  بترتيقراللحاته مثو استبرال نلر  التسعي  العا   االراالح  ا ىا لكل لبس 

 اص :مهمة الوكيل الخ – 1

 يلعع العنيل الخاص او ا مهرا في مساعرد الرقاول  علع تجاوز الاعع اه التي تعتيضها .  

                                                 
 . 61و  60عبد الرحيم شميعة : مس ص  -4
 بمدونة التجارة فيما يخص مساطر صعوبات المقاولة .المتعلق  15.95بتتميم و تغيير القانون 73.13مذكرة تقديم مشروع قانون -5
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تا تحرير مهام العنيل الخاص تحريرا اتيقاال نرا تا تعسي  من  73.13و ارقتاع القانع   

نلاق ترولهال حيم نانم مهرته تقتاي علع مساعرد  تيس الرقاول  علع تجاوز الاعع اه 

نها اقوول بعضعي  الرقاول . ات جعله الرريع في تلع األزماتالتي تري منها التي من شا

 الرقاول  .

 ص ا  تعيين العنيل الخاص ص تتا اص بناىا عل طلع من  تيس الرقاول  معجه  ص  تيس 

. و االتالي فا   تيس الرحور  ص  رل   549الرحور  و تل  طبقا للةقيد اليااع  من الرااد 

سلل  التعيين التلقاتي  عوود علع  ا  الرريع حرا أتعاة العنيل و هع ما لا يتا تحريره سااقا 

 من  م.ه علع ا  : ".....". 549حيث تنص الةقيد الياا  من الرااد 

أما اخاعص اآلجال ال  فا   تيس الرحور  هع الا   حرا اآلجال وتل  طبقا لرجرعع  من 

 ا حرد الاعع اه التي تعاني منها الرقاول  .الرعاييي التي تأتي علع  اسه

من نةس القانع  علع منح  تيس الرحور   550جرا عرل الرريع علع من وول الرااد 

  مواني  تررير اآلجال و استبرال العنيل الخاص  حسع الحال  اعر معافق   تيس الرقاول .

و الخبيي ال الا   رل   تيس و أوييا تجر  اقشا د انه ص  جع الخلط بين العنيل الخاص    

الرحور  سلل  لتعيينه قعراا تقييي عن العضعي  و اصجتراعي  و الرالي  للرقاول  ال و 

الحاعل من الرؤسساه البنكي  و الرالي  علع نل الرعلعماه التي من شانها ا  تعاي طع د 

 عن العضعي  اصتتااا   و الرالي  للرالي  للرقاول  .
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 من الوقاية الخارجية .المصاللة كجزء  -2

في اطا  الرساطي شبه تااتي  التي  أجازها القانع  الربي ي للرقاوصه التي  تري ااعع اه ال 

نجر مسليد الراالح  التي حلم محل التسعي  العا  . و تعتبي هاهاألوييد من  ريا 

 اوتاا اه  تيس الرحور  

 شروط فتح المسطرة  -ا

 ص لةاترد مقاول  غيي متعتة  عن الرف  ال لرنها تعاني من ص  رون ا  تةتح الرسليد 1    

  عع اه اتتااا   أو مال  ص  رونها تبليتها بعاسل  ترعيل  رون يناسع  موانياتها .

تقر ا طلع  تيس الرقاول   لع  تيس الرقاول  الع  تيس الرحور  اخاعص فتح مسليد  -2   

اصتتااا   و اصجتراعي  للرقاول  و  الراالح  يتارن عيضا حعل العضعي  الرالي  و

 الحاجياه الترعيلي  للرقاول  و ناا وساتل معاجهتها .

تكعين القناع  نافي  ليتيس الرحور  حعل وضعي  الرقاول  و جر   الاعع اه التي تري -3

منهاال و تقرييه لجر   العساتل التي  قتيحها  تيس الرقاول  في طلبه لتجاوزهاال و نال  تقريي 

 حاج  الراس  الحاج  الراس  للرقاول  في هاه الظيو  لةتح مسليد الراالح .ال

و من اجل ال  مون الرريع الربي ي  تيس الرحور  و االيغا من أ  مقتاع ترييعي مخال  

ا   لل  علع الرعلعماه التي من شانها  علاى  الاع د الاحيح  عن وضعي  الرقاول   

 اصتتااا   و تل  عن طييق مياتع الحساااه ا  وجر ال أو مرثلي اصجياى أو ااا اه الرول  
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 لرحور  تعيين وبيي.جرا  رون ليتيس ا

 تعيينالراالح و مرد مهامه :-ة

اعر تلقي  تيس الرحور  طلبا من  تيس الرقاول   عبي عن  غبته في سلعك مسليد الراالح  

و اصستةااد من أحوامها  قعم  تيس الرحور  بتعين ماالح لرباشيد اقجياىاه و القيام االترابيي 

حراه  553علع وو  العنيل الخاص فا  الرااد  الكةيل  اإويا  الرقاول  من الاعع اه و

مرد تيام الراالح لرهرته حيث نام علع ا :"اتا تبين ليتيس الرحور  ال من وول التحيياه 

التي  قعم بها وفق مقتاياه الرااد السااق  أو من وول عيض  تيس الرقاول  الريفق اللع 

الرقاول  ال او  التعت  عن الرف  ال فتح مسليد الراالح  ال ا  الاعع اه التي تعاني منها 

 رون تاليلها عن طييق الراالح  ال فتح هاه الرسليد و عين ماالحا لررد ص تتجاوز ثوث  

 اشهي تابل  لتررير ميد واحرد اللع من هاا األويي ".

زا علع ال  انه و من اجل تسهيل النجاح في مهرته فا   تيس الرحور  طبقا لنةس الرااد في 

ألوييد  قع م ااصطوع الراالح علع الرعلراه الرتعفيد لر ه و ا  اتتاع الحال فقيتها ا

 . 5526اصطوع علع الخبيد الررا  اليها في الررد 

 من م.ه  555جرا أعلم الرالح حتع ينجح في مهامه التةاوضي  م  الراتنين نرا ام الرااد 

                                                 
 .:  552تنص المادة -6

 " 

عية و المالية يمكن لرئيس المحكمة عالوة على السلطات المخولة له بمقتضى الفقرة السابقة تكليف خبير إلعداد تقرير عن الوضعية االقتصادية و االجتما

 للمقاولة..... ".
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ؤا  عرليا  لع تجرير حاعلها علع و نظيا لرا لهاا األجياى من ولع د علع الراتنين آلنه ي

ايعنها وا   أ  منازع  تااتي  هاا من جه ال و من جه  أويى البنجا عن اعترااها الترهيي 

االررين م  ما  ستتب  تل  من تأثيي سيى علع  استريا ي  نراطه في عوتته م  ز اتنه و 

لجعى  لع هاه الرسليد مرعليه و نال  علع أجياى الرقاول . ولكل هاا فا  الرريع جعل من ال

أواقجياى مسال  اوتيا ي  للراالح و تخا  للسلل  التقرييي  ليتيس الرحور   قي ها أو 

ييفاها حسع الحاج  اليها ال الريى الا  يتللع منه الرعيف  الرتيق  لعضعي  الرقاول  ال و 

 .7ها لتأثيي السلبي تبل اق جابي صعترااها من عرمه عليها و علع نل الريتبلين ب

 : 2في فقيتها  555و يتيتع عن األمي الااا  االعت  الرؤتم لإلجياىاه حسع الرااد 

"  يعت  هاا الري أو  رن  نل اععى تااتي   قيرها نل ااتن ت  اين سابق لألمي الررا  اليه 

 تكع  غايتها :

 الحوا علع الررين  اسراا مبلغ مالي   – 1

 فسخ عقر لعرم سراا مبلغ مالي " – 2

و  ظهي من النص أعوه و ااستثناى الريع  الريتبل  اعقعا العرل الاا  ااتي الريع  األويى يتا 

 العت  الرؤتم ال أااىال أو تنةير أوأجياى الةسخ جياى عرم التنةيا لال .

 الدائنون غير الموقعين -ج

                                                 
 17شميعة : م.س ص الرحيمعبد  -7
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 التنايص علع منح أجال جريرد  73.13لعل من ابيز الرستجراه التي جاى بها القانع  

 من م.ه :  556الراتنين البيي مرعلين اأجياى الرالح لألاصى بريعنها ال حيث نام الرااد 

 عليه  تيس الرحور  ويعاع لرى نتاا  الابط. ق"عنر بيام اتةاتر  جري  الراتنينال  ااا

اتا تا  بيام اتةاق م  الراتنين اليتيسيين ال امون ليتيس الرحور  ا   اااق عليه أ اا ال و ا   

 رنح أجاص جريرد لألااى وفق الناعص الجا   بها العرل فيرا  خص الريع  التي لا  ررلها 

 رد "جري اصتةاق . وفي هاه الحال  وجع  وبا  الراتنين غيي الرررعلين ااتةاق و الرعنين اآجال

للتاييح بريعنها حيث نام الرااد أعوه  علع وجعة  شعا الراتنين غيي الرررعلين ااتةاق و 

 منحها أجاص جريرد من طي   تيس الرحور .

 المطلب الثاني : مستجد مسطرة اإلنقاذ :
 

نجر أ  الرريع الربي ي تر تل   من   73.17من وول اطوعنا علع أها مستجراه  تانع  

و اعتراا اطا مهر  من وول العرل اآ اى الةقهاى والرهنيين واصجتهاا القااتي ووله  أشع 

من وول  التنايص ألول ميد علع  حراث مسليد لإلنقات و فلسة  و تاتي  اجثي منها عوجي  

تخليه عن مسليد الرعالج  أل  هرفه األساسي هع اقاى الرقاول  حي  اجري  العساتل الررون  

وإنقاتها تبل أ  تتعت  عن الرف ال وتال  ضرانا لحقعق الرتعاملين معها من جه  و اصستةااد 

من القانع  أعوه في فقيته  650فقر نام الرااد  ,  صجتراعياو   او ها اصتتااا أمن 
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األولع علع أ  مسليد اقنقات تهر   لع تروين الرقاول  من تجاوز  عع اتهاال وتل  من أجل 

 .ضرا  استريا ي  "نراطهاال والحةاظ علع منا ع الربل بهاال وتسرير واعمها

قنقات مقاولته تبل و علها  لع    اا   يلجأ  ليها  تيس الرقاول مسليد و تعتبي مسليد اقنقات 

حال  التعت  عن سراا واعمهاال وتر أو ا الرريع لهاه الرسليد القسا الثالث نامو من الكتاة 

الخامس من مرون  التجا دال وعليه فإ  ا استنا لهاه األويي تتللع أوص معيف  شيو  افتتاح 

 )الةقيد الثاني (. ها( ثا  جياىاتالةقيد األولع الرسليد )

 مسطرة اإلنقاذ  افتتاح األولى : شروط الفقرة

مرا ص ش  فيه    السبع و اى  لباى مسليد الرعالج  و األوا االتجي   الةينسي  من وول 

مسليد اقنقات  اج   لع الاع  الا  أاانم عنه التجي   العرلي  السااق   ت أ  الرقاول  نانم 

الي تسييح مجرعع  العرال الريى الا  أاى في غالع األحيا  ص تستلي  اصستريا  و الت

 االرريع  لع اعتراا مسليد اقنقات .

تةتح مسليد اقنقات بناى علع “من مرون  التجا د الةينسي  علع أنه:  620-1فقر نام الرااد  

برو  أ   وع  في وضعي  تعت  عن الرف  ويبي   620-2طلع الررين الررا   ليه في الرااد 

 8رونه التبلع عليها . الاعع اه التي  

                                                 
, مجلة مغرب القنون الموقع االلكتروني  :  73.17مصطفى درويش , النظام القانوني لمسطرة اإلنقاذ وفق القانون الجديد    8

-https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85

%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D 
 22:32على الساعة  11/12/2018في 

https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3/
https://www.maroclaw.com/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D9%88%D9%81%D9%82-%D9%85%D8%B3/
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علع انه : "  رون أ  تةتح مسليد اقنقات  9من مرون  التجا د الحالي  561وهي نةسها الرااد 

اللع من نل مقاول ال او  أ  تكع  في حال  تعت  عن الرف ال تعاني من  عع اه ليس 

 ".ارقرو ها تجاوزها ومن شأنها أ  تؤا  بها في أجل تييع  لع التعت  عن الرف 

  اا   و تال  يتاح من وول نص الةقيد األولع من الرااد أعوه ا  مسليد اقنقات مسليد 

من وول تخعيل  تيس الرقاول   مواني  سلعنها  او  غييه علع عوس مسليد الرعالج  التي 

 جا  لكل من الراتنين أو من طي  الرحور  تلقاتيا أو اللع من النياا  العام  . 

 ااقضاف   ص شي  افتتاح الرسليد الا  يتجلع طبقا للةال أعوه علع أ  تكع  الرقاول  تعاني

من  عع اه ليس ارقرو ها تجاوزها ومن شأنها أ  تؤا  بها في أجل تييع  لع التعت  عن 

الرف  او  ا  تكع  تر تعتةم عن الرف  , و هي ميحل  سااق  عن للتعت  عن الرف  التي 

 جانم سبع اعتراا مسليد الرعالج  .

عض   تيس الرقاول  من م .ه, ب 561وتةتتح مسليد اقنقات حسع الةقيد الثاني  من الرااد 

طلبه وجع ا لرى نتاا  الابط االرحور  الرختا  ويبين فيه نععي  الاعع اه التي من شأنها 

                                                 

 يمكن أن تفتح مسطرة اإلنقاذ بطلب من كل مقاولة، دون أن تكون في حالة توقف عن الدفع، تعاني من صعوبات ليسمن مدونة التجارة :   561المادة  9

 .بمقدورها تجاوزها ومن شأنها أن تؤدي بها في أجل قريب إلى التوقف عن الدفع

مختصة ويبين فيه نوعية الصعوبات التي من شأنها أن تخل باستمرارية نشاط المقاولة، يودع رئيس المقاولة طلبه، لدى كتابة الضبط بالمحكمة ال

 .أدناه 577ويرفقه بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

 =في حالة تعذر تقديم إحدى هذه الوثائق أو اإلدالء بها بشكل غير كامل، يجب على رئيس المقاولة أن يبين األسباب التي حالت دون ذلك.

مكن لرئيس المقاولة، إضافة إلى الوثائق المذكورة أعاله، اإلدالء بكل وثيقة معززة لطلبه، تبين بشكل واضح نوع الصعوبات التي تعتري ي= 

 .نشاط المقاولة

من  المحكمة، مبلغا لتغطية مصاريف اإلشهار وتسيير هذه المسطرة، يودع فورا بصندوق اإلنقاذيحدد رئيس المحكمة، عند تقديم طلب فتح مسطرة 

 .طرف رئيس المقاولة
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أ  تخل ااستريا ي  نرا  الرقاول  وإ فاته ارجرعع  من العثاتق الرناعص عليها في الرااد 

 :من م.ه وهي نالتالي 577

 .من طي  مياتع الحساااه    وجرالقعاتا التينيبي  آلوي سن  مالي  مؤشي عليها   .1

 .جيا وتحليل تير  جري  أمعال الرقاول  الرنقعل  والعقا ي   .2

تاتر  االررينين م  اقشا د  لع عناوينها ومبلغ مستحقاه الرقاول  والاراناه الررنعح    .3

 .لها بتا يخ التعت  عن الرف 

تاتر  االراتنين م  اقشا د  لع عناوينها ومبلغ ايعنها والاراناه الررنعح  لها بتا يخ   .4

 .التعت  عن الرف 

 .جرول التحروه  .5

 .تاتر  األجياى ومرثليها    وجروا  .6

 .من السجل التجا    7نسخ  من النرعت    .7

 .وييدوضعي  الرعازن  الخا   االرقاول  وول األشهي الثوث  األ  .8

علع  تيس الرقاول ال تحم طاتل  عرم القبعلال أ    56210ااقضاف   لع تال  اوجع الةال 

ييفق طلبه ارريوع مخلط اقنقات. هاا الخيي الا   حرا جري  اصلتزاماه الايو ي  قنقات 

                                                 

يجب على رئيس المقاولة، تحت طائلة عدم القبول، أن يرفق طلبه بمشروع مخطط :" 562المادة    10
 اإلنقاذ.
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الرقاول  وطييق  الحةاظ علع نراطها وعلع ترعيلهال ااقضاف   لع نيةياه تاةي  الخاعمال 

 اه الررنعح  تار تنةيا مريوع الرخلط الرانع .والاران

تبم الرحور  في طلع فتح مسليد اقنقاتال اعر استراعها ليتيس الرقاول  ابيف  الررع دال  

وتر احتةظ الرريع بهاا اقجياى األويي  عري يعما من تا يخ تقر ره  ليها. وول أجل ورس 

 س األجل . جرا نا  عليه الحال في  طا  مسليد الرعالج  و بنة

 مسطرة اإلنقاذ  : إجراءات الثانية : الفقرة
 

اعر تعفي نل الريو  الررا   ليها أعوه ال فإ  الرحور  ترل  نامل الاوحي  في ترخيص 

وضعي  الرقاول  وفها الرراجل التي تتخبط فيها ال ويرون لها اتخات ناف  اقجياىاه والترابيي 

التي تسرح لها بتكعين فكيد نامل  حعل وضعي  الرقاول  ارا في تل  اصستراع أل  شخص 

ير الرحور  في معيف  العضعي  الحقيقي  للرقاول  واقطوع علع ناف  العثاتق  رون أ   ة

الرحاسبي  الرتعلق  بها او  اصحتجا  في معاجهتها االسي الرهني ال نرا  رون لها اصستعان  

 11اخبيد حسابي  .

ت و من ووله  رون للرحور  اعر اصستراع ليتيس الرقاول  واطوعها علع مريوع مخلط اقنقا

أ  تار  حورها اةتح مسليد اقنقات حيم تعين تبعا لال  تاضيا منتراا وناتبا له هاا األويي 
                                                                                                                                                             

يحدد مشروع مخطط اإلنقاذ جميع االلتزامات الضرورية إلنقاذ المقاولة وطريقة الحفاظ على نشاطها وعلى تمويله، 

 .مشروع المخطط المذكور تصفية الخصوم، والضمانات الممنوحة قصد تنفيذضافة إلى كيفيات باإل

 
, نضرة حول مسطوة االنقاذ  , موقع  القانونية :  عبد القادر بنعدو ذ   11

0%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%Dhttp://www.alkanounia.com/:%2  

  10:08على الساعة  12/12/2018في 

http://www.alkanounia.com/:%20%D9%86%D8%B8%D8%B1%D8%A9%20%D8%AD%D9%88%D9%84%20%D9%85%D8%B3%D8%B7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0%20:%20%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%B1%20%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9%20-t4200.html#.XBDPZtJKhdh
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الا   عتبي من بين ابيز الرستجراه  ت أ  القانع  القر ا لا  ون  حرا ناتبا للقاضي الرنترة , 

وول ااقضاف  للسنر    الا   سهي علع مياتب   تيس الرقاول  في تنةياه لخلط اقنقات من 

 ف  تقيييا بال  للقاضي الرنترة, م  احتةاظ  تيس الرقاول  اواف   وحياته في مجال التسييي 

علع  تيس الرقاول  أ   قرم  567ااقضاف   ص تال  اوجع الةال   12او   شياك السنر   .

علع صتح  اجري  أمعال الرقاول  الرنقعل  والاراناه الرثقل  بها ارا في تل  حقعق الرقاول  

 األغيا  والتي  رون أ  تكع  محل اععى استيااا .

وتر عرل الرريع ناال  علع تعزيز او  الراتنين وتل  من وول تحسين وضعها في  

التي أعلم للراتنين اصستةااد   572الرسليدال و  شياجها في انقرها و تال  من وول الرااد 

 :نعا أم ص منااةتها نةوى للرقاول  أشخا ا تاتيينال متاامنين نا

 مقتاياه مخلط اقنقات 

 . 692الرناعص عليه في الرااد  وت  سييا  الةعاتر

علع السنر   أ  يبينال في تقييي تةايلي  569أوجع الرريع من وول الةال :  إعداد اللل

الرقاول . وعلع  عرهال الرعازن  الرالي  واصتتااا   واصجتراعي  للرقاول ال "وتل  اررا ن   تيس 

ضعى هاه الرعازن ال  قتيح علع الرحور   ما الرااات  علع مريوع مخلط اقنقات وإما تعريله 

                                                 

يختص رئيس المقاولة بعمليات التسيير، ويبقى خاضعا بخصوص أعمال التصرف وتنفيذ :" 566المادة   12
 ."مخطط اإلنقاذ لمراقبة السنديك الذي يرفع تقريرا بذلك للقاضي المنتدب
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 جع أ  تعيض هاه اصتتياحاه علع القاضي  .وإما تسعي  الرقاول  أو تاةيتها تااتيا

الرنترة ااول أجل أتااه أ  ع  أشهي تلي  رو  حوا فتح الرسليد. ويرون تجرير األجل 

 .رانع ال عنر اصتتااىال ميد واحرد من طي  الرحور  بناى علع طلع من السنر  ال

ير   الرل  االجلس  اعر عريد أ ام من تا يخ عيض التقييي علع القاضي الرنترة أو من 

  تا يخ انقااى األجل الرانع .

لها تعفي اعتراا مخلط اقنقات  تا تبين  570: تقي  الرحور  بناىا علع الرااد  اختيار اللل

 مواناه جر   قنقات الرقاول ال وتل  بناى علع تقييي السنر   و عر اصستراع ليتيس الرقاول  

 تحرا مرد لتنةيا مخلط اقنقات علع أص تتجاوز ورس سنعاه , .والرياتبين

 حرا الرريع الربي ي حاصه  نهاى مسليد اقنقات في ثوث  حاصه :  نهاى مسليد اقنقات :  

علع انه  تا تبينال اعر فتح مسليد  564ر  التعت  عن الرف  :  ت نام الرااد حال  ن

اقنقاتال أ  الرقاول  نانم في حال  تعت  عن الرف  في تا يخ النلق االحوا القاضي اةتح هاه 

ال وتقاي  713الرسليدال تعاين الرحور  حال  التعت  وتحرا تا يخه وفق مقتاياه الرااد 

 لع تسعي  تااتي  وفي هاه الحال   رون للرحور  تررير الررد الرتبقي   بتحعيل مسليد اقنقات

 595من  عراا الحل نلرا اتتام الايو د تل ال م  مياعاد مقتاياه الةقيد الثاني  من الرااد  

 .583أو تاةي  تااتي ال وفق مقتاياه الرااد 
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علع انه  رون  573لرااد حال  عرم تنةا الرقاول  التزاماتها الرحراد في الرخلط :  ت نام ا

للرحور  في هاه الحال   أ  تقاي تلقاتيا أو اللع من أحر الراتنينال و عر اصستراع  لع  تيس 

في  .الرقاول  والسنر  ال اةسخ مخلط اقنقاتال وتقي  تبعا لال  التسعي  أو التاةي  القااتي 

ا نرا و اه في الرخلطال جلتا الحالتين  ايح الراتنع  الخاضعع  للرخلط بريعنها وضراناته

نرا  ايح الراتنع  الاين نرأ حقها اعر الحوا اةتح   .اعر واا الربالغ التي تا استيةاؤها

 مسليد اقنقات ارا لها من ايع  في تم  الرقاول  .

علع ا  الرحور  تقاي اقةل الرسليد  تا تامم   573:  ت نام الرااد   حالة تنفيد المخطط

 اقنقات . الرقاول  بتنةيا مخلط

 

 

 

 

 المتعلقة بتوقف المقاولة على الدفعالمبحث الثاني: المستجدات 
 

نقلها  فو محال علعاتا ميه الرقاول   اريحل  العتا   ولا تةلح هاه الرسليد في معالجتهاال

              مباشيد الع ميحل  الرعالج  عن طييق التسعي   نريحل  اولي   وسنتليق اليها في

 .) الرللع اصول( او التاةي  القااتي  وسنخاص لها )الرللع الثاني(
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 يةئالمطلب االول: المستجدات التي طالت مسطرة التسوية القضا
 

ميحل  في حياد الرقاول الاحيث انها ارثاا  ترخيص تعتبي مسليد التسعي  القااتي  اها 

اصووصه التي تق  فيها الرقاول ال وتهر  الع معالج  هاه اصووصه و اتقر ا اعض الحلعل 

الرقي د تانعناال و صيتا سلعك هاه الرسليد اص اعر تعت  الرقاول  عن الرف  وال و ا  يتحقق 

 ا.عجزها عن تسرير الريع  الرتخلاد علع تمته

الرريع في الباة اصول من القسا الياا  من الكتاة  اه و في اطا  الحريث عن ابيز ما جاى

الخامس من مرون  التجا د سنقسا هاا الرللع الع فقيتين اصولع سنتحرث من وولها عن 

الرستجراه التي طالم الرقاول  اثناى تسيييهاال ثا سنخاص الةقيد الثاني  الع الرستجراه التي 

 الرقاول  علع مستعى اوتيا  الحل. لحقم

تبل الخعض في اصجاا  عن التقسيا السال  تنيه صبر من اصشا د الع اعض التعريوه التي 

 طالم شيو  سلعك هاه الرسليد من تبيل:

من م.ه( برص من  575يعما )الةال  30 ف  اجل تقر ا طلع  فتح الرسليد الع     

 م.ه( 561عجع  القانع  القر ا )الةال يعما الاين نا  مرنعح ار 15اجل 

 7اضاف  تاتر  اأسراى اصجياى أو مرثليها ا  وجروال ااصضاف  الع نسخ  من نرعت   تا 

من السجل التجا  ال نال  وضعي  الرعازن  الخا   االرقاول  وول اصشهي الثوث  اصوييد 



23 

 

ف  الع العثاتق اصويى الع طلع فتح الرسليدال في حال  عرم ا فاق هاه العثاتق ااصضا

 من م.ه( تنا  الرحور   تيس الرقاول  بال . 577الرناعص عليه في الرااد) 

ويرون للرحور  في نل اصحعالال أ  تأمي ااجياى نل ما تياه مةيرا لتأجر من تعت  الرقاول  

عن الرف ال ويحرا  تيس الرحور  عنر تقر ا فتح مسليد التسعي ال مبلغ لتبلي  ماا يف 

ها  وتسييي هاه الرسليدال وفي حال  عجز الرقاول  عن اصااى تؤاى الراا يف من اصش

 طي  احر الراتنينال وفي هاه الحال  تعتبي الراا يف الرؤااداين علع الرقاول .

أعلع الرريع ازاواجي  في اصجال الخا   اةتح الرسليد ضر تاجي وض  حر لنراطه او 

ا اصجل في سن  من تا يخ العاتع ال و النسب  للحال  تعفيال حيث االنسب  للحال  اصولع حر

أشهي من تا يخ العفاد اتا نا  التعت  عن الرف  سااقا لهاه  6الثاني  حرا اصجل في 

من م.ه( عوس ما نا  مناعص عليه في التريي  القر ا حيث نا  اجل  579الرسليد)

 من  القانع  القر ا(. 564سن  للحالتين معا )

لربرأ اصتترا  ثا التنايص علع اصشا د الع الحوا القاضي االتسعي  القااتي  تةعيو 

اسجوه الرحافظ  العقا ي ال و السجوه الخا   بتسجيل السةن و اللاتياهال م  تسجيل 

 تل  في السجل الرينز  اضاف  لتسجيل تل  في السجل العطني.

 تسييرها المستجدات التي عرفتها المقاولة أثناء الفقرة االولى:

في هاه سنتحرث عن ما اضافه الرريع في الةيع اصول من الةال اصول الرتعلق 

ااستريا ي  اصستبول احيث و ا مستجر جرير يتعلق احاعل الرقاول  علع ترعيل جرير 
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من مرا س  نراطهاال وهاا مستجر فيير من نععه احيث من ووله  رون للرقاول  ا  

 سببها هع تعتةها عن اف  ايعنها.تعال  مراجلها ما اام 

 588من بين الرستجراه ا اا نجر عقعا الربل التي استثناها الرريع ارقتاع الرااد 

من م.تالتي جاى فيها" رونللسنر   وحره ا   لالع بتنةيا العقعا...تستثنع عقعا الربل 

ا ي  التي من الرقتاياه السااق " من ويا  الةسخ الررنعح للسنر   في وجه العقعا الج

ظلم تحم  حر  هاا الجهاز ال علع اعتبا  ا  الكتاة الخامس تبل اععياه و نسخه 

لا  ون يتارن ا  اشتثناى اخاعص حق ويا  الةسخ الرانع   73.17االقانع  

في فقيته اصوييد من  13و التالي  وع  الرريع سا  علع نةس منعال التريي  الةينسي 

" حيث استثنع عقعا الربل من الاوحي  1985ينايي  25من تانع   37الرااد 

 14الرخعل  للرتاي "

 578اخاعص سللاه  تيس الرقاول  و السنر    ثا حر  الةقيد اصوييد من الرااد 

من القانع  القر ا الرتعلق  اقير  معضعع الالح او التياضي احيث انه اتا نا  غيي 

لرحور  من اجل الراات  النهاتي لمحرا او متجاوز لتل  القير  فا  اصوتااص 

 عليها.

                                                 
 2018بين خطاب التمكين وصعف االستراتيجيات، منشور بالمجلة االلكترونية لالبحاث القانونية ، العدد االول ،  1773.مقال بعنوان قانون 13
 المتصرف في التشريع الفرنسي يقابله السنديك في التشريع المغربي 14
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اما اخاعص اعراا الحل و اه عليه اعض الرستجراه اخاعص الةقيد الخييد من   

من التعريل الجرير ويتعلق اصمي بتحرير اجل اا ا  الرل  اجلس  تعقرها  595الرااد 

 التقييي عللع القاضي الرنتاة... ا ام من تا يخ عيض 10الرحور  ص تتجاوز 

 

من بين  ابيز الرستجراه التي  جاى بها الرريع في الةال اصول من الباة الثاني     

جرعي  الراتنين التي نص عليها و علع شيو  ترويلها و تأليةها وانعقااها ثا 

من م.ه ال ويترول هاا  621الع  606الاوحياه الرخعل  لها في الةاعل من 

  بتعيين مياتبي الحساااه عنر فتح مسليد الجهاز في وجه نل مقاول   واضع  او ملزم

 التسعي .

اجييا  25مليع  ا هاال وا  تربل نأحر اانع  25وص  جع ا  يتجاوز  تا معاموتها 

الهاا مالا يتاح للرحور  بناى علع 15تبل فتح الرسليد اسن  سااق  لةتح الرسليد 

اا الحوا طلع السنر   ومعجع حوا معلل  قاي بترويل هاه الجرعي ال وتكع  له

 .16الاة  النهاتي  احيث انه ص  وع  محل ا  طعن

 .17و تنعقر الجرعي  من اجل التراول في مجرعع  من اصمع  و العرير من الرساتل

                                                 
 من م,ت 606المادة من  الفقرة االولى15

 منم.ت 606الفقرة الثالثة من المادة  16

 :بشأن التداول قصد الجمعية من  م.ت  تنص على ما يلي:تنعقد 607المادة  17

 151 المادة في المقاولةالمشارإليه نشاط الستمرارية التسوية مخطط مشروع -

 أعاله؛

 وفقا الدائنون يقترحه المقاولةالذي نشاط التسويةالستمرارية مخطط مشروع -
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و من حيث تألي  الجرعي  فهي تتكع  من السنر   و تيس الرقاول  و نال  من الراتنين 

صشبال الجرعي  اما شخايا  الرسجلين في تاتر  الريع  الرايح بهاال ويحاي الراتنين

 18او بتعنيل شخص عنها.

وتنعقر الجرعي  برععد من السنر   ال او من طي  القاضي الرنتاة تلقاتيا او اللع من 

 19طي   تيس الرقاول   او الراتنين في حال  عرم القيام السنر   بال .

ينري اعو  انعقاا الجرعي  في احرى الاح  الرخعل لها نري اصعوناه 

 .20لقانعني ا

و لكي تكع  مراوصه الجرعي  سلير  فا  الرريع اشتي  ا   حايها الراتنع  الاين 

 حعزو  علع اصتل ثلثي مبلغ الريع  الرايح بهاال وفي حال  عرم تعفي النااة 

ا ام من اجل  10القانعني  حي  محاي بال  من طي   تيس الجرعي  و  رنح اجل 

وما تجر  اصشا د اليه ا  تيا ه الجرعي   تكع  ملزم  حتع انعقاا الجرعي  من جريرال 

 21في غياة الراتنين الاين لا  حايو الجر .

                                                                                                                                                             
 أدناه؛ 131 المادة من الفقرةالثالثة لمقتضيات

 تطبيق عند المقاولة نشاط الستمرارية التسوية مخطط ووسائل تغييرأهداف -

 أدناه؛ 125 المادة مقتضيات

 أدناه؛ 177 المادة لمقتضيات طبقا المعين السنديك استبدال طلب -

 .أدناه 138 المادة في المشارإليها المهمة األصول أوأكثرمن واحد  تفويت -

 من م,ت 608المادة  18

 من م,ت 609الفقرة االولى من المادة  19

 من م,ت 609الفقرة الثالثة من المادة  20
 من م,ت 611المادة  21
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وتر عرل الرريع علع منح هاا الجهاز  وحياه اويى اتتياحي  ال نرا لع اتتيح 

السنر   مخلط التسعي  تار الرااات  عليه من طي  الجرعي ال وفي حال  معافق  هاه 

التسعي  الرقتيح من السنر    قعم هاا اصويي بتحييي محاي بال   الخييد علع مخلط

ا ام من تا يخ  10و فعه الع الرحور ال وتاااق الرحور  علع الرخلط ااول اجل 

 .22احالته عليها

ويجبي الراتنين الاين لا  اعتع علع الرخلط علع تقر ا مخلط بريل الع السنر   

عي ال و رةهعم الرخالة  لهاا الربرأ نستنت  انه يعم من تا يخ انعقاا الجر 15ااول اجل 

ص جروى من عرم التاعيم اتا لا  ون ميفعق ارخلط بريل الا  ص  عتر اه اص اتا 

 .23وت  من طي  اغع الراتنين

 

 اعداد الحل التي طالت التغييرات الفقرة الثانية : 

 

بها سااقا في اخاعص اعراا الحلحافظ الرريع الربي ي علع نةس الحلعل الرعرعل 

القانع  القر ا و التي  رون ا  تقي ها الرحور  وهي اما استريا  نرا  الرقاول  او 

                                                 
 من م,ت 615المادة  22
 من م,ت 615المادة  23
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تةعيتها او الحوا بتاةيتها تااتياال ونل هاا بناى علع تقييي السنر   و اصستراع 

 24ليتيس الرقاول  ومياتبي الحساااه و منرو ي اصجياى.

بيز ما اتحا فيه من تبييياه انه في حال  فسخ اما فيرا يتعلق ارخلط اصستريا ي  فا  ا

احر عقعا الربل ص  سي  مةععله اص اعر اشعا  الرنروة اصتليري للربل و عامل 

العرال  او اصتليا الرعني من طي  السنر   ال وتبقع لوجياى الرةاعلع  عن العرل 

من هاا النلاق ال والسبع اويا  هاه العقعا 25نةس الحقعق الرقي د لها ارعجع القانع  

 اج  الع انها من العقعا اصجتراعي  ولها طاا  واص و تانعنها الا  ينظرهاال و التالي 

ص  رون اتحامها في ااتيد اصحولا الرتعلق  االريع  اصويى التي تكع  متيتب  علع 

  تيس الرقاول .

 

التجا   ونال  اسجوه جال  صبر من تقيير الحوا القاضي بتةعيم اصمعال االسجل 

 الرحافظ  علع اصموك العقا ي  و السجوه الخا   بتسجيل السةن و اللاتياه.

 وص  رون معاجه  الررتي  حسن الني  االبلو  في حال  عرم التسجيل .

                                                 
ر على مقال بعنوان تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة السياق و المستجدات من انجاز شعيب حارث باحث في قانزن المقاوالت و االعمال منشو 24

-https://www.marocdroit.com/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84 2018ماي  22الرابط التالي يوم الثالثاء 

%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-

%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3- 
 من م.ت 624الفقرة االخيرة من المادة  25
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و خاعص تاةي  الخاعمةا  ابيز ما جاى اه الرريع هع اصستثناى الا  وضعه في 

من  %5ص تأجيل الريع  الابييد في حرواو نسب  ير الرحور  لكي تستعرله اخاع 

من % 0.5مجرعع الربالغ الرعتررد في الرخلط شييل  اص يتجاوز نل واحر منها نسب  

 الربالغ الرانع د.

 اخاعص مخلط التةعيم لا يتارن ا  تعريل اخاعص القانع  الجرير.

 

تنععم مابين  شهره مسليد التسعي  القااتي  العرير من اص وحاه خالصة القول

 اخاعص اصطا  الرةاهيري لبعض الرةاهيا ونال  اللاا  اصجياتي لررا س  هاه الرسليد

 الرةاهيا:

من م,ه " تثبم حال   575عي  الرريع التعت  عن الرف  حيث جاى في مقتاياه الرااد 

ااااتها اسع التعت  عن الرف  متع تحقق عجز الرقاول  عن تسرير ايعنها الرستحق  الرلالع 

 عرم نةا   ا علها الرتعفيد..."

:" من م.ه 590جال  عي  مةهعم الريع  الناشئ  اثناى فتيد اعراا الحل و اشا  ليها في الرااد 

والرتعلق   الاعر  رو  حوا فتح مسليد التسعي  القااتي  يتا سراا الريع  الناشئ  ااة  تانعني 

بنرا  الرقاول  و تل  وول فتيد  عراا الحل في  احاجياه سيي هاه الرسليد أو تل  الرتعلق 

 "تعا يخ استحقاتها
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 اخاعص اصجياىاه:    

حرا الرريع نلاق تلبيق مسليد التسعي  القااتي  وتل  اعر تعت  الرقاول  عن اف  

 ايعنها...

 تررير اجل  ف  هاه الرسليد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 التصفية القضائية المطلب الثاني : المستجدات التي لحقت مسطرة 
  

تعتبي مسليد التاةي  القااتي  في فلسةتها العام  نظام تييع من نظام اقفوس أ  أنها هي 

األويى نظام لتحقيق األ عل وتاةي  الخاعم الرؤايين  لع زوال الرقاول  نتيج  لةرل عو  

الرقاول الررين التسعي  ولتلهيي اصتتااا من الرقاوصه التي ترول عبئا ثقيو عليه وعلع 



31 

 

 نةسهال وعلع الراتنينال وعلع ااتي الرتعاملين معها من  جال أعرال و نعك وغييها.

                      هاا نإطا  عام لكن لكن ما هع الجرير في مسليد التاةي  القااتي  من وول

 ؟ 17- 73تانع  

 والتحيينل يعرأم  جتةع بتأحرث وأا  فلسة  وتعجه جرير  17 -73هل الرريع من وول تانع  

 ؟ام انه ااقع علع نةس الثعابم

هاه الرسليد     التابث فيمن أجل ا اس  هاه الرؤسس  أجاا ريا أ ى التقسيا هاا الرللع  لع 

 .73-17التي جاى بها تانع   الرتبيياه)الةقيد األولع(  ضاف  الع تبيين أها 

 

 

 

 

 

 . مسطرة التصفية القضائية التابث فيالفقرة األولى : 

تعر اول موحظ   رون تسجيلها في هاا الارا هي الهيول  العام  لهاا القانع  حيث أاقع 

القانع  الجرير علع نةس الهيول  والتأطيي العام العام لناعص هاه الرسليد تارن حيث افيا 

وص األول االرقتاياه لها الرريع سعاى في القانع  القر ا او الجرير تسا تارن ثوث  ابعاة 

العام  والثاني لبي  األ عل اما الثالث لتاةي  الخاعم والا  جاى برو ه علع فالين األول 
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لعفاى الريع  والثاني لقةل عرلياه التاةي  وهاا هع نةس التعجه القر ا حيث ااقع عليه الرريع 

 .في القانع  الجريربو تبييي 

ص أتعل جلها صزلم علع حالها  ص اعض موحظاه وا   االناعص أغلبها حتع    

 التبييياه التي سنةيا لها الةقيد الثاني  .

 

 الفقرة الثانية : المتغير في مسطرة التصفية القضائية.
 

الجرير اخاعص مسليد التاةي  القااتي  للرقاول   من ابيز الرستجراه التي جاى بها القانع  

الرريع من وول القانع  الجرير حرا لنا علع أ  موحظ  عام  التي  رون ا  نبر  ارأنها  

التي   651الجهاه الرخعل لها فتح مسليد التاةي  القااتي  وتل  ارعجع نص  الرااد 

اتيا أو اللع من  تيس الرقاول  أو القااتي  تلق مسليد التاةي  نام علع " تةتتح الرحور 

  تا تبين لها أ  وضعي  الرقاول  مختل  ارول ص  جع  فيه " الراتن أو النياا  العام ال

ويعر هاا التحرير من أبيز ما جاى اه القانع  الجرير اخاعص مسليد التاةي  القااتي  حيث 

 بين لنا من  رون له فتح هاه الرسليد  

هاه الرسليد تةتح تلقاتيا من طي  الرحور  وهاا الريى غيي  ا وأاقع علع األ ل هع 

سن  لا تسجل ا  مباا د لرحور  تجا ي  في فتح مسليد التاةي   20معرعل اه حيم زهاى 

 القااتي  من تلقاى نةسها.
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وناا  تيس الرقاول  وعل له الرريع الحق في طلع فتح هاه الرسليد اتا تبين له علع ا  

 تلم ارول ص  جعم فيه .وضعي  الرقاول  او

ومون الرريع الراتن ارعجع الةال اعوه الحق في طلع فتح مسليد التاةي  القااتي  اتا 

 تبين له ا  استريا  الرقاول  سياي احقعته لكعنه احر من الخاعم لهاه اصوييد.

واع ي   القانع  الجرير مون النياا  العام  برو ها اسل  هاه الرسليد لرا للنياا  العام  من

 في حرا   حقعق الرجتر .

  

من حساناه التبييي الا  جاى اه القانع  الجرير انه اعلع الحق لكل من له مالح   عااد 

فتح مسليد التاةي  القااتي  من جرير ارعجع حوا معلل نلرا تبين علع أ  هناك واعم لا 

 26الرقاول يتا تحقيقها او اعاوى لا تباشي من شأنها  عااد تأسيس أ عل 

مستجر جرير ها نزع  وحي  تيتيع وتعزي  منتع  التاةي  القااتي  من السنر   وجعلها من  

ع  ريا اقوتاا اه الرنعط  االقاضي الرنتاة الا  اضحع اليعم  قعم بهاه الرهر  ارعج

 أمي غيي تابل أل  طعن.

                                                 

غير أنه يمكن إعادة فتح مسطرة التصفية القضائية بطلب من كل ذي مصلحة وبموجب من مدون التجارة :  669الفققرة األخيرة من المادة  26

 ، أو دعاوى لم تباشر لفائدة الدائنين ومن شأنها إعادة تأسيس أصول المقاولة.لم يتم تحقيقها أصوالحكم معلل كلما تبين أن هناك 
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امواني  الزيااد االسرس في التنايص علع  بها القانع  الجريرمن الرستجراه التي جاى 

من مرون  التجا د مرا من شأنه أ   654الرزايراه العا   من وول الةقيد األوييد من الرااد 

 27  قل  اللييق امام الرزياااه البيي الجر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 

 

                                                 
بين خطاب التمكين وضعف اإلستراتجيات منشور بالمجلة اإللكترونية لإلبحاث  73.17بدر الدين الداودي طالب باحث بسلك الدكتوراه مقال " قانون   27

 .العدد األول2018القانونية 
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اليه حل  جسر من الناحي  الربرتي   اد فعل ا جابي  لرا ال  17-73مرا ص ش  فيه ا  القانع  

الرقاوصه التي تعتيضها  عع اه االربية لكن  غا نل تل  فإ  الرريع الا    را استرعي 

ولأ أنه احا  احل اقشواصه التي ظلم تعتي  الكتاة الخامس لاعع   الرقاول  تيك و اىه 

ملةاه ساون  وتياجراه نثييد نا  من شأ  اصهترام بها ا  ينترل محتعى نظام العتا   

لج  من  عع اه الرقاول  من الاياع هاا الليح  اج  الع  تتاا  القانع  الجرير علع والرعا

تيميراه هامري  وسلحي  في اطا  ما  رون تسريته االنه  اليتق والتيتي  القانعني السلحي 

 28.وهامري

 رون القعل أ  الرريع أحسن  نعا عنرما ترم هاه الرباا د الترييعي  نع  ميرا  وعليه 

اصعرال االربية احاج  ماس   لع تيسان  تانعني  مين  ومعاجب  في نةس العتم اصتتااا 

الرولي من جه ال واتحامه مسليد لإلنقات في مساطي  عع اه الرقاول  حيث استلهرها من 

القانع  الةينسي من شأنها أ  تساعر علع انقات الرقاول  و تبل وتععها في حال  أزم   ستحيل 

   ت ما استعرلم هاه الرسليد وفق البا   التي ا ااها الرريع وهي و تا   معها أ  عو

 .استقيا  الرعاموه وولق بيئ  تانعني  آمن 
 

 

 عقائمة المراج
 

 

                                                 
 رجع س لب باحث بسلك الدكتوراه مدي طابدر الدين الداو 28
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 .األول
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  https://www.marocdroit.comموقع اإللكتروني   ❖
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