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الم   المشرع به يأخذ كان الذي اإلفالس نظام تميز فيلقد إطارغربي
الملغىنالقانو التاجر1)1913غشت12ظهير(التجاري تجاه العقابي بطابعه

التجارية ديونها دفع عن المتوقفة التجارية الفصل2والمقاولة أن ذلك منه،197،
أن على إفالس: " نص حالة في يعتبر ديونه دفع عن توقف تاجر ...." كل

الت والمقاولة التاجر كان التيوبالتالي األسباب كانت مهما اتهام، موضع جارية
عن التوقف إلى الدافعاألداءدفعتها كان إرادتهماسواء عن خارجا موضوعيا

ذاتيا التجاري. أو النشاط ممارسة من اإلقصاء يتم يدحيث التاجروتغل
أمو إدارة عن فيهماملهاوالمقاولة والتصرف معرضا. ا يكون التاجر أن كما

عليه منللحجر معينة فترة قبل يعقدها التي القانونية وتصرفاته معامالته فتظل ،
إفالسه والسياسية-الريبةفترة–إشهار المدنية حقوقه من يجرد كان وبالتالي

من يحرم أنه كما المواطنة، صفة على بناء يكتسبها أنه من بالرغم والشرفية،
وهذا شأنها، من والتقاضي ممتلكاته عن الدفاع سافرحق الدوليةللمواثيقخرق

لألفراد منحها يجب التي األساسية الضمانات من الحق هذا من يجعل .3التي
ديونه، أداء عن بتوقفه التاجر إفالس شهر عل بتأكيده المشرع أن صحيح

حماية إل أناالئتمانيهدف إذ التجاري، المجال في روحاالئتمانوالثقة هو
ه به إخالل وأي وتوزيعالتجارة، إنتاج من االقتصادية الدورة بكل إخالل و

ومتشابكة متداخلة التجارية العالقات أن اعتبار على كان. واستهالك، لذلك
الم للتاجر عقابا اإلفالس االستحقاقخنظام أجل عند بالتزاماته مقابل. ل لكن
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لما نظرا واالقتصادي االجتماعي االستقرار يزعزع تصفويا نظاما كان ذلك،
وضياع المقاوالت وإغالق للبطالة، وتعريضهم للعمال تسريح من عنه يترتب

من والدائنين األغيار وكذلكموردينحقوق الدولةمداخيلضياعوممونين،
للدولة جبائيا موردا يشكل المقاولة نشاط .باعتبار

القوانين لتوحيد الدولي التوجه مع وانسجاما السابقة، بالسلبيات وعيا
صعوباتاريةتجال نظام المغربي المشرع تبنى الخارجية، االستثمارات وجلب ،

استمرار.4المقاولة لتأمين الصعوبات من المقاولة وقاية مبدأ على يستند الذي
على االعتماد ثم الدفع، عن التوقف عن السابقة المرحلة في خاصة مبدأنشاطها

للتوقف التالية المرحلة خالل والتصحيح الدفعالعالج .عن
صعوبات بنظام العقابي الطابع ذي اإلفالس نظام استبدال رغم لكن

شرطا الدفع عن التوقف مبدأ ظل فقد مسطرةأساسياالمقاولة، الفتتاح والزما
المقاولة نظرية. صعوبات أهمية الدفع عن التوقف موضوع يكتسي لذلك

عملية .وأخرى
النظرية الناحية التوقف،فمن مفهوم ظلهل اإلفالس نظام في الدفع عن

المقاولة صعوبات نظام في المعنى نفس عبريحمل أنه رغم المشرع أن خاصة ؟
الحلول عند المستحقة الديون سداد على القدرة بعدم عبارة. 5عنه يستعمل ظل

أخرى مواطن في الدفع عن 6.التوقف

المغربي المشرع أن كذلك، الموضوع أهمية خالف-وتزداد على
الفرنسيال وال-مشرع عناصره تحديد وال الدفع عن التوقف بتعريف يقم لم

صعوبات.ضوابطه نظام ان باعتبار العملية، موضوع أهمية تظهر لذلك
التوقف مفهوم إبراز في حاسم التجاري القضاء ودور قضائية، مسطرة المقاولة

تقديرية بسلطة ذلك في متمتعا وعناصره معاييره وتحديد الدفع مبنيةعن واسعة
صعوبات نظام من المغربي المشرع ينشدها التي واالعتبارات األسس على

.المقاولة
وتمويلها، المقاولة إلنقاذ أداة القضائية التسوية مساطر من جعل المشرع أن ذلك
به التصريح عدم عند الدين وسقوط الفردية المتابعات وقف في التمويل ويتمثل

القانو األجل عدمداخل عند الديون تحقيق أثناء المنازعة في الحق وسقوط ني،
الدائنين استشارة عند السنديك مقترحات على ألن. 7اإلجابة مدعو فالقضاء لذلك
الدفع عن التوقف تحديد عند ويقضا حذرا جديتهيكون من لذلك. والتأكد
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الدفع عن التوقف مفهوم تحديد من الموضوع محاكم لموقف ثم-ثانيا-نتعرض
قانون محكمة باعتباره األعلى المجلس سنتطرق-ثالثا-موقف ذلك قبل لكن ،

الدفع عن التوقف .-أوال–لشروط

الدفع: أوال عن التوقف شروط

يجب األخير هذا أن ذلك الدفع عن التوقف في توافرها يجب شروط هناك
وغيتبثأن تابثا المؤدى غير الدين يكون وأن قضائي، فيه،بحكم منازع ير

التجارية والصفة الدفع عن التوقف بين التالزم .وضرورة
صدور-1 تاريخهضرورة وتحديد الدفع عن بالتوقف قضائي حكم

ولغاية افتتاحها منذ قضائية مسطرة هي المقاولة صعوبات مسطرة إن
صعوبات.8قفلها مسطرة في البث في المختص هو التجاري فالقضاء لذلك

ما9المقاولة إذا دراسته، وبعد لذلك، والشكلية الموضوعية الشروط توافرت
ادعاءاتهم األطراف بها يدعم التي واألدلة العناصر من.10لجميع الشروط وهذه

من وليس األعلى، المجلس لرقابة تخضع التي القانون مسائل ومن العام، النظام
التقديرية السلطة المحكمة فيها تملك التي الواقع مدونة. 11مسائل إلى واستنادا

معالجة مسطرة افتتاح دعوى تحريك في الحق لها التي الجهات فإن التجارة،
المقاولة رئيس هي المقاولة طبيعة12صعوبات كانت كيفما الدائنين، أحد أو

العامة13دينه النيابة من بطلب أو المحكمة .وكذلك
الدفع عن التوقف تاريخ المسطرة فتح حكم أنالذي14ويعين يجب ال

المسطرة فتح قبل شهرا عشر ثمانية األحوال جميع في يعين. يتجاوز لم وإذا
الحكم تاريخ من الدفع عن التوقف بداية تعتبر التاريخ هذا أن15.الحكم ذلك
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الدفع عن التوقف تاريخ من الممتدة بفتحالفترة القاضي الحكم صدور تاريخ إلى
باألم المعني ضد فترالمسطرة يجعل)période suspecte(ريبةرةتعتبر مما

الوجوبي للبطالن خاضعة الفترة هذه خالل المدين يجريها التي أوالتصرفات
.16الجوازي

فيه-2 منازع وغير تابثا المؤدى غير الدين يكون أن ضرورة

المادة معالجة560نصت مساطر تطبيق على التجارة مدونة من
وك تاجر كل على المقاولة ليسصعوبات تجارية، شركة وكل حرفي ل

المستحقة الديون سداد الحلولبمقدورهم عند .17عليهم
الدفع عن التوقف محل الدين يكون أن يجب أنه يتضح سبق، ما على بناء

وسائال المقدار م. )liquide(معين الدين هذا يكون أن ذلك بقيمةحومعنى ددا
النق من أوودمعينة الوطنية بالعملة سواء الممكن، األجنبية العمالت بإحدى

الوطنية بالعملة سعرها يجب. تحديد ثكما الدين يكون سندأن أو سعر في ابتا
األداء الواجبة قيمته بتحديد تسمح التي العناصر كافة يكون. 18يتضمن أن ويجب

أجل على أو واقف شرط على معلق غير أي األداء، مستحق يمكن. الدين فال
بدين المدين طائفةإجبار في وتدخل أجله حلول قبل الوفاء على الديونمؤجل

أيضغير الطبيعيةاالمستحقة من. الديون تحققه يمكن ال الدفع عن فالتوقف
مدينه إجبار يستطيع ال الدين هذا يمثل الدائن ألن طبيعي، التزام أداء رفض

الوفاء الفرنسي19على القضاء قرره ما يشت. 20وهو ال أنه نشير أن أنبقي رط
للدائن منح المشرع أن ذلك الدفع، عن التوقف موضوع تجارية الديون تكون
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المقاولة صعوبات مسطرة فتح طلب دينه طبيعة كانت ما،21كيفما خالف على
قانون ظل في به معموال .1913غشت13كان

التاجر إفالس لشهر التجارية الديون عن التوقف يشترط كان القضاء أن ،ذلك
الرغ22 الفصلعلى في تخصيص دون عامة الديون عبارة ورود من من197م

المل التجاري .غىالقانون

التجارية-3 والصفة الدفع عن التوقف بين التالزم

المادة أنه560تنص على التجارة مدونة معالجة: " من مساطر تطبق
بمقدورهمالمقاولةصعوبات ليس تجارية شركة وكل حرفي وكل تاجر كل على

الحلول عند عليهم المستحقة الديون مناط.سداد هي التجارية الصفة إذن يتضح
والصفة الدفع عن التوقف تالزم إلى باإلضافة المقاولة صعوبات مساطر افتتاح

،. التجارية صريحة بصفة المغربي المشرع عليه ينص لم الذي الشرط هذا
المادة من ضمنا يستنتج وجود560لكنه إلى فيباإلضافة أخرى مقتضيات

المادة خاصة الطرح هذا تؤكد التجارة نصت564مدونة التي التجارة مدونة
أنه توفي" على أو لنشاطه حد وضع حرفي أو تاجر ضد المسطرة فتح يمكن

الوقائع بهذه سابقا التوقف كان إذا وفاته من أو اعتزاله من سنة ونفس" . داخل
المادة أكدته مدو565االتجاه حيمن التجارة أنة على نصت فتح: " نهث يمكن

توقفت يكون عندما اعتزاله من سنة داخل متضامن شريك ضد المسطرة
االعتزال لهذا سابقا الدفع عن التجاري."الشركة القضاء أكده ما وهو

فعنصر.23المغربي الدعوىالتالزملذلك لقبول ضروري .أمر
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م: ثانيا التجارية المحاكم الدفعموقف عن التوقف مفهوم ن

المادة أن إلى اإلشارة المهم شرطا560من تتطلب التجارة مدونة من
على القدرة عدم وهو المقاولة، صعوبات معالجة مسطرة الفتتاح موضوعيا
االلتزامات عن الناجمة الديون ذلك في بما الحلول، عند المستحقة الديون سداد

الودي االتفاق إطار في المادةالمبرمة في عليه مدونة556المنصوص من
االنتباه يجلب الشرط هذا الذيجذريايختلفألنهالتجارة، اإلفالس شروط عن

نصب يضع كان الذي الملغى، التجاري القانون إطار في به معموال عينيهكان
علىةحماي والحفاظ المقاولة مصالح تظهر وال األولى، بالدرجة الدائنين

الشغل غيإالمناصب المقاولة. مباشرةربطريقة صعوبات نظام فلسفة فإن لذلك
أمرا الدفع عن التوقف شرط اعتماد يصبح لذلك االعتبار بعين األمور هذه يأخذ
فيه، رجعة ال بشكل مختلفة وضعية في أصبحت المقاولة أن يعني ألنه خطيرا،

معالجتها يمكن .24وال
تبد ما فبمجرد بطلبألذلك فهذاالمقاولة إضافية قروض أو اآلجال تمديد

معالجة لمساطر خاضعة تصبح وبالتالي صعوبات من تعاني المقاولة أن يعني
المقاولة الديون560فالفصل. صعوبات سداد على القدرة عدم عن يتكلم

للمساطر الجديد المفهوم عن ينبئ بهذا وهو الحلول، أجل عند المستحقة
تط فمناط وبالتالي عنالجماعية، توقفا بالضرورة يتطلب ال المساطر هذه بيق

اإلفالس نظام في األمر كان كما ي. الدفع الصعوبة موضوع فالمقاولة مكنلذلك
يمكنأن كما ديونها، دفع عن كليا متوقفة تعانيتكون أيضا المقاولة تكون أن

في تعديالت إجراء أو ديونها أداء في تأخيرا عليها تفرض عابرة صعوبات من
وتمويلهاه وأنشطتها مقابل.25ياكلها الدفع عن للتوقف تقليدي مفهوم فهناك لذلك

له حديث اقتصادي مفهوم .ظهور

                                                 
24 A .Elabjari, les effets réels et financiers de l’endettement sur la défaillance de l’entreprise, Rev.Almontadat , , 

N° 3, 2002 p 27 
25  Mohamed DRISSI ALAMI MACHICHI. Droit Commercial fondamental Au Maroc. Imprimerie de fédala. 

Rabat 2006 P 544 
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الدفع-1 عن للتوقف المادي أو القانوني المفهوم

في االستحقاق أهمية على يقوم وهو التقليدي، بالمفهوم يعرف ما هذا
يلحق الذي الضرر أن ذلك التجاري، المدينالميدان وفاء عدم جراء من الدائنين

من عليهم يعود الذي الضرر عن يقل ال استحقاقها مواعيد في بديونه التاجر
أصال الوفاء عدم وينظر. 26جراء التشريعي النص ظاهر يعتمد الموقف فهذا

أسبابه إلى الرجوع ودون الدفع، عن توقف كل أن ذلك صرفة، مادية نظرة إليه
آليوحيثياته يؤدي باإلفالس، يقضي حكم صدور إل األساس. 27ا هذا وعلى

أداء عدم هو القانوني، المفهوم إطار في لصعوبات المقاولة تعرض فمناط
على المترتب الدفع عن التوقف يجعل أن شأنه من الذي األمر وقتها في الديون
يعنيه التي المقاولة لوضعية الخارجي الواقع في يتجلى سلبيا طابعا يكتسي اذلك

عن االمتناع في والمتجسد فيهاألداءاألمر االستمرار عدم النظر. أو وبصرف
بواقعة يحيط ما الظروفاألداءعدمعن فيوالمالبساتمن تسببت التي

لوقوعها التمهيد في أو من. 28وقوعها أعطي الذي التفسير زكاه المفهوم وهذا
للفصل العدل، وزارة ال197طرف التجاري القانون فيمن جاء حيث ملغى،

التجاري القانون في العدل وزارة الصدد،: " ....دليل هذا في قوله يمكن وما
وهو بواقع يتعلق األمر أن بديونهامتناعهو الوفاء عن يجب. التاجر أنه إال

اإلعسار وحالة الدفع عن التوقف حالة بين تظهر. التمييز واقعة اإلعسار فحالة
تفوق ديون وجود في التاجرجلية أموال فهي. بكثير الدفع عن التوقف حالة أما

هذه كانت إذا عما البحث دون وذلك بديونه، التاجر فيها يف لم التي الحالة
تفوق ولوأموالالديون حتى ، إفالس حالة في هنا يعتبر فالتاجر ال، أم التاجر

كثيرة أموال ذا التفس29....".كان بهذا المغربي القضاء تأثر الضيقهكذا ير
الدفع عن للتوقف شركة،. المعطى بإفالس المحاكم بعض قضت عدمبعلةحيث

االستحقاق تاريخ في واحدة كمبيالية الوفاءأدائها عدم أن بالرغم ناتجا، كان
العرضية المالية الصعوبات بعض عن .30فقط

                                                 
 K% b8Rm b"#B eu FSa.5+ 1E2"n$% 1<Na$% TIJ1958  U17 26  

  8E28= Tp$"n$% !4<$% Th40Z#$% 1G/5 T P+4$% 6O wv80$% Y8oS5 T-8N'k$% 4#\52002  U21 27  

   1$3"9#$% W":8<R 782"v ,+ P+4$% 6O wv80$% T,Q3>S$ 4#\5%./I . U33 28  

  PQ%- : 1GfGf$% H-"/0$% 782"9$% ,+ b4<$%  -%�3 CE$!2  U66  "oEG= "53. 29  

 30 - E#EGvK% 1#k\#$% xkLI"S: 1  r=-"0: -!"R xkL14  8E28=1973 Cité par : Ahmed El Hajjami : le redressement des 

entreprises en difficulté en droit marocain . thèse, université de METZ. P78  

 I"S: 1Ey%40:l% 1#k\#$%– 17  >:80Bm1979 –  !4O H-"/* wG52984  

AEN$% -%4$": 1E#EGvK% 1#k\#$% @"– 12  &'(1968 -  !4O H-"/* wG58334  

 ^":>$": 1Ey%40:l% 1#k\#$%21  >N2821983 -  !4O H-"/* wG51537  

  "�-3m Y"kLm :Y 1$3"9#$% W":8<R 782"v ,+ P+4$% 6O wv80$% T ,Q3>S$ 4#\5 {"0Xc%. �5"� I3  U34  
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في ويتجلى القانوني أو المادي المفهوم هذا تبنى المقارن القضاء وحتى
فيهح جاء الذي القاهرة، ابتدائية إفالسه،: " كم شهر من مانع غير المدين يسار

عدم يفترض اإلعسار أن إذ باإلعسار، الدفع عن الوقوف يختلط ال أنه ذلك
درء الشارع أراد وقد األداء، المستحقة بديونه للوفاء المدين أموال كفاية

يثيرها التي المشاق وتجنب اإلعسإالصعوبات علىثبات اإلفالس فرتب ار،
تقل معسرا، أم موسرا كان إذا عما النظر بغض ديونه، دفع عن التاجر وقوف

عليها تزيد أو أصوله عن 31" .خصومه

المفهوم، هذا عن نتج كانتأنوقد ولو باإلفالس عادة تقضي المحاكم
مؤقتة، صعبة بظروف تمر عشيةالمقاولة بين تزول أن المفروض من

كم ديونهاوضحاها، أداء في المقاولة استمرت متى باإلفالس تحكم ال أنها ا
احتيالية طرقا صاحبها انتهج ولو مدمرة(Frauduleux)الحالة، -أو

(Ruineux)32األ النصف خالل القانوني الفكر عليه استقر لما كله لووذلك
المح الميعاد في بالوفاء اللتزامه المدين احترام وجوب حول القرن هذا ددمن

الثمن كلفه اتجاه.مهما ظهر المعطىلذلك التصور هجر ضرورة إلى يدعو
التجارية العالقات في المرونة على واالعتماد التجارية، المعامالت في لألجل

تقنيات انتشار ظاهرة وتوزيعهاالئتمانأملتها بخلقه تقوم التي المقاوالت وتعدد
الوطني االقتصاد .33على

االقتص-2 احلديثاملفهوم ادي

مضطرب، مالي مركز عن ناتجا التوقف يكون أن على المفهوم هذا يقوم
يطلق ما وهذا التاجر، ائتمان على الدفع عن التوقف تأثير مدى في والبحث
والمادية الخارجية المظاهر حدود عن يقف ال الذي االقتصادي، بالمعيار عليه

بل االستحقاق، أجل في الديون رفض أو الحقيقيلالمتناع المركز في البحث
التوقف هل ديونه، دفع عن المتوقف فيللتاجر خطير مالي اضطراب عن ينم

المقاولةتجارته بها تمر طارئة وقتية صعوبة مجرد يعتد.34أم أصبح وهكذا
عن التوقف واقعة على الدالة المظاهر وضبط لبحث للمدين المالية بالوضعية

عملي.35األداء جعل الذي التقليديةالشيء الذاتية األسباب تتجاوز التشخيص ة

                                                 
  -  r=-"0:  >�"9$% 1Ey%40:% xkL26 -121961  !4O  "5"\#$% 1G/543  U361 U 1=-"/0$%3 1E24#$% !%8#$% ,+ @"A9$%3 P=>'0$% 12345: 11 31  

32- Gilbert Granchet, la notion de cessation des paiements dans la faillite et le règlement judiciaire L.G.D.J Paris 

1962 P 2 et 3 

  Y ,Q3>S$ 4#\5%. U  I38 33  
34 Req. Cass. Fran, 1 juillet 1936. D.H. 1936.I.426.S. 1936, I. 342 

- Com 8 mars 1948 Bull. Civ. 1948, N° 73. p 272 

- Civ 8 November 1938, journ Gaill. 1939.9 
35 Y !"NO x=>k$% 4NO.I .U .46  
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الموضوعية الظروف عن الكشف هذا. 36لتشمل الفرنسي القانون اعتمد وقد
التسوية لمسطرة تخضع المقاولة أن على أكد حيث الحديث، االقتصادي , المفهوم

مواجهة عليها استحال والقابلةخصومهاإذا الموجودة بأصولها المستحقة
أيضا37(Actif disponible)رفصللت الحديث المفهوم بهذا أخذت وقد

أن أكدت حيث المصرية، النقض في: "محكمة المقصود الدفع عن التوقف
وضائقة195المادة مضطرب مالي مركز عن ينبئ الذي هو التجارة قانون من

محقق لخطر دائنيه حقوق بها وتتعرض التاجر ائتمان معها يتزعزع مستحكمة
كبي أسباباالرأو له تكون أن دون الدفع عن المدين امتناع كان ولئن حتمال،

بالمعنى الدفع عن توقف يعد ال فإنه مصلحته غير في قرينة يعتبر مشروعة
على اقتدار مع عليه طرأ عذرا االمتناع ذلك مرجع يكون قد إذ بيانه، السالف

حيث من الدين في لمنازعته يكون وقد مقدارهصحتهالدفع، أجلأو حلول أو
االنقضاء أسباب من لسبب انقضاءه أو .38استحقاقه

أشخاص من معنوي شخص أو تاجر كل اعتبر فقد الفرنسي، القضاء أما
ثابت، دين أداء عن عجزه بمجرد الدفع، عن التوقف حالة في الخاص القانون
راجعا األداء عن االمتناع بسبب يكون أن شرط األداء مستحق المقدار، ومعين

فقدان أو خزينته في كافية مالية وسائل وجود عدم الذيإلى الشيء االئتمان،
أصول خصومههجعل ومواجهة تغطية على قادرة غير فيها للتصرف القابلة

 .39المستحقة

على نص عندما وذلك كمبدأ، الحديثة بالنظرية المغربي المشرع أخذ وقد
الحل عند المستحقة الديون سداد على القدرة لتطبيق40ولعدم أساسي كشرط

عن لالمتناع الظاهرة أو الخارجية الحدود تجاوز تم حيث المعالجة، مساطر
المر في الغوص إلى لاألداء وما المدينة للمقاولة المالي منكز المالية ذمتها حق

عند المستحقة الديون أداء على قادرة غير فعال يجعلها عجز أو خصاص
ال. الحلول عدم أو العجز االئتمانذلك معه يتزعزع الذي السداد على قدرة

االحتمال كبير أو محقق خطر إلى الدائنين حقوق جرائه من .41وتتعرض
الم أصبحت الجاريةالتحاكموهكذا الحديث االقتصادي المفهوم إطار في

البث قبل األداء، عن للتوقف الخارجية أو المادية المظاهر حدود عند تقف

                                                 
36  - Y T,_"#'5 1\*"+ ,.I .U .22  
37  r=-"0: -!".$% 782"9$% 65 1n$"n$%  !"#$%25  >="Z=1985  
38 9$% 65 1n$"n$%  !"#$% r=-"0: -!".$% 782"25  >="Z=1985.  

 -  !"#$% ,+ ,kE/GN$% 782"9$%437  e2m FGO �2 H-"/0$% 782"9$% 65" :e2"#0y% �MOM* %{s IJ+s 1$"L ,+ >Q"* 4<="  

 -  !"#$% ,+ ,0=8k$% P=>'0$%555 " :eXJ+s >o_ �8/= 1=-"/0$% e28=! P+! 6O wv8+ T1E$"#$% e$"#Om &:>a|% >Q"* CB"...  

 39 Cour d’Appel de Paris, 28 Avril 1982, DALLOZ, 1983, p.82 
40    !"#$%560  -"/0$%  12345 65  
41 Y T,O"Nf$% H>k_ 4#Lm "2{"0Xm.I .U.141  
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القضاي في قطعية خبرة،بصفة بإجراء تمهيديا قرارا تصدر إليها المرفوعة ا
واالجتماعية االقتصادية المالية، الوضعية على الوقوف الخبير من وتطلب
وضعيتها اختالل بسبب ال أم الدفع عن متوقفة كانت بما والتصريح للمقاولة،

م هي وهل أوخالمالية، الليستتلة بشكل منمختلة تطلب كما فيه، رجعة
أقوالالخب يرى من كل إلى يستمع أن إلىهير واالنتقال الدائنين وكذا مفيدة

في ثانيا تمهيديا أحيانا تصدر الخبرة إلى باإلضافة أنه كما ومعاينتها المقاولة
النازلة في بحث بإجراء يقضي  .42الملف

بطنجة التجارية المحكمة حكم في جاء الحكم: "وهكذا على وبناء
بإج القاضي واالجتماعيةالتمهيدي واالقتصادية المالية الوضعية لبيان خبرة راء

الما وضعيتها وهل ال، أم الدفع عن متوقفة وهل ليستللمقاولة، أو مختلة لية
ال بشكل فيهمختلة المجلس.43"رجعة أن أناألعلىكما المحكمة: "أكد حق من

للشركةإجراء المالية الوضعية حقيقة لمعرفة 44"خبرة

اإل هذا حالةوفي من المقصود لتحديد التجاريةـ المحاكم أصبحت طار،
الدفع، عن جاءالتوقف وهكذا للمدين والمالية االقتصادية الوضعية على تستند

بطنجة التجارية المحكمة الوطني" : حكم البنك دين أداء عن متوقفة الشركة إن
من االقتصادي إذاو13/07/2004لإلنماء وضعيتها معالجة يمكن أعيدأنه

بالسنتين المتعلقة البيانات في2005و2004تصحيح الزيادة أسمالهارو
بالربح حتى لها حدودواالحتفاظ جدد30في زبناء عن والبحث المائة 45"في

أنه قرر بطنجة، التجارية للمحكمة آخر حكم القضية: "وفي معطيات من يتضح
ل يمكن الدعوى موضوع الشركة أن الخبير، تقرير تتجاوزومن أن ها

والتي أموال، من عليه تتوفر ما إلى بالنظر بها حلت التي الحالية الصعوبات
وحيث للبيع والقابلة المجهزة األرضية البقع من كبيرة مجموعة عن عبارة هي
من المقاولة إنقاذ محاولة هو المقاولة، صعوبات مساطر من الهدف أن

قا وجعلها بها تصل التي الوقتية التجاريالصعوبات نشاطها مواصلة على درة
أنه وحيث الوطني لالقتصاد وتنشيطا العاملة اليد على حفاظا وذلك الصناعي أو

                                                 
42 1=-"/0$% xB"\#$% 1G/5 T1$3"9#$% W":8<R 1/$"<5  >af5 )0+ 1NX"Z#: 6y%4$%3 6=4#$% ]89L 6E: 7�%8* tGd ,+ 1#k\#$% 1aGX TY8u>v 4#\5 T
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43  xv- xkL975  r=-"0:29/09/2005  wG532 - 10/04 -8'Z5 >E( xkL  

 - xv- xkL16 r=-"0: T30/11/2006 xv- wG5 T6 -10/06 -8'Z5 >E( xkL  

 - xv- xkL816  r=-"0:14/7/2005 xv- wG5 T8-10/04 -8'Z5 >E( xkL 

 - xv- xkL05  r=-"0:4  H"52006 xv- wG5 T7-10 -2006 -8'Z5 >E( xkL  
44  -  !4O FGOl% [G/#$% -%>v1328  ,+ �-�#$%23  >:80Bm2002 . !4O 6E58#A5 6ESG5304 – 3 -2 -01  3201-3-1-02 .

www.aretmis.ma 
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التسوية مسطرة بفتح الحكم يتعين فإنه متوفرة المعالجة إمكانية دامت ما
.46"القضائية

بأن قضت آخر حكم مختلة: "وفي ليست وبأنها تتحسن، الشركة وضعية
رجعة ال منبشكل الكميات بعض بيع في تتمثل صعوبات من تعاني وأنها فيه،

رجعة ال شكال مختلة ليست فإنها لذلك المخزون وارتفاع تكلفة بأقل المنتوج
القضائية السوية مسطرة بفتح الحكم يعني مما أخرى.47"فيه، نازلة أكدتوفي

أن كما: "على فيه، رجعة ال بشكل ومختلة الدفع عن متوقفة أنهاالشركة
ومقف نشاطها عن مستحيلةلمتوقفة شبه استغاللها إعادة وأن .48"ة

قررت فقد البيضاء، بالدار التجارية للمحكمة عن: "وبالنسبة التوقف أن
عنصرين توافر عن يتحقق إنما الفقه، في الغالب الرأي وفق الديون دفع

ه:أساسيين يكون أن والثاني الدفع، عن المادي الوقوف هو التوقفاألول و
ممارسة في االستمرار عن الحقيقي وعجزه إلئتمانه التاجر فقدان عن ناشئا

التجاري فيه. 49"النشاط جاء بالرباط التجارية للمحكمة آخر حكم إنه: " وفي
تشريعيا الدفع عن التوقف مفهوم تحديد لغياب النصوص،نظرا تحدد لم إذ

االجته فإن الدفع، عن التوقف معنى أنالتشريعية إلى ذهب القضائي : اد
مستحكمة" وضائقة مضطرب مركز عن ينبئ الذي هو الدفع عن التوقف

أو محدق خطر إلى دائنيه حقوق لها وتتعرض التاجر، ائتمان معها يتزعزع
االحتمال .50"كثير

المفهوم مع منسجمة جاءت الموضوع محاكم إن القول، خالصة
الدفع عن التوقف لشرط الحديث الماليةاالقتصادي بالوضعية يلم الذي ،

وهكذا األداء، عدم لواقفة الخارجية المظاهر عند يقف وال للمقاولة واالقتصادية
بالتسوية يقضى حيث فيه رجعة ال بشكل مختلة غير المقاولة وضعية كانت متى

.51القضائية
بشكل مختلة كانت إذا القضائيةأما بالتصفية يقضى فإنه فيه، رجعة .52ال

ما فيلكن يتدخل ال المبدأ حيث من كان وإن األعلى؟ المجلس موقف هو
هذه كفاية مدى مراقبة وسلطته اختصاصه من يظل فإنه واألدلة الوقائع تقرير

في واألدلة لالوقائع الدفع، عن التوقف صفة عنإثبات يترتب منهذاما الشرط
قانونية خاصةآثار .والتزامات
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األعلى: ثالثا المجلس موقف
التي التواريخ من انطالقا األعلى المجلس مواقف يلي فيما ونستعرض

فيها .صدرت

2004نونبر24قرار) 1

االستئناف،" محكمة تقيإن في التقديرية سلطتها إطار والتيوفي الحجج يم
أ التي التعليل حيث من إال األعلى المجلس لرقابة تخضع االبتدائييدتال الحكم

بالتصفية النازلةالقاضي في المعين السنديك تقرير من تبين بعدما القضائية،
لدعواته المقاولة رئيس استجابة عدم بسبب الرئيسية بمهامه القيام عليه تعذر

منذ العمل عن متوقفة والمقاولة خاصة أي1998للحضور، بها يوجد ال و ،
سنة بلغت االقتصادية وضعيتها وإن 1.977.259T30ناقص2000عامل،

بلغتد بها المصرح الديون وأن يستحيل3.765.965T16رهم، وأنه درهم،
عملها، تباشر زالت ال أنها إثبات لمحاولة بمحضر أدلت التي المقاولة استمرار
الشرطة ومقدم الضبط كاتب بمعية به، دون مما للتأكد بزيارتها السنديك ،فقام

مق فوجدوا محضرا معه وقعا قاللذين تكون مغلقا، صرها وعن استخلصت وابد
وضعيتها في جديتها يعكس ال المستأنفة طرف من به المدلى المحضر أن
مختلة المقاولة وضعية أن واعتبرت قائما، يبقى السنديك تقرير وأن الحالية

وبالتالي القضائية، التصفية تحت وضعها يبرر مما فيه، رجعة ال لمبشكل
مقتض أي قرارها .53"ىيخرق

2006ريلأب26قرار) 2

صعوبات" معالجة مسطرة فتح مقاله بمقتضى التمس الطاعن أن حيث
شركة حق في القضائية التسوية مسطرة بفتح أداء"اموف"المقاولة عن المتناعها

الفترة عن الطاعن االجتماعي للضمان الوطني الصندوق في االشتراك واجبات
المادة2000إلى1969من على ذلك في مستندا إالم560، التجارة، مدونة ن

قرارها في اعتبرت فيه المطعون القرار مصدرة المحكمة إغالق: "أن أن
بالملف ليس دام ما الدفع عن التوقف حالة في العتبارها يكفي ال وحده المؤسسة

التي الحالة الديون أداء عن عجزها يفيد الماليعلىما مركزها وأن عاتقها
يتوفر ال الملف وأن توقفمضطرب، حالة في عليها المستأنف أن يفيد ما على

قدرة عدم تفيد ال االفتتاحي الدعوى بمقال المرفقة القوائم ألن بالفعل، األداء عن
سلوك أن أو المستأنف طرف من به المطالب الديون أداء على عليها المستأنف
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األداء على القدرة عدم بسبب نتيجة دون بقيت التنفيذ أ". مساطر حين نفي
االجتماعي، للضمان الوطني الصندوق لواجبات أدائها وعدم المؤسسة إغالق

من بالمدة وعدم2000إلى1969المتعلقة المالي وضعها اضطراب على يدل ،
للفصلين خارقا إليه ذهب بما القرار معه يكون مما ديونها، وفاء على قدرتها

للنقض وعرضة بخرقهما ."المحتج

بشأ: رابعا األعلىمالحظات المجلس موقفي ن
بالمجلس التجارية الغرفة عن صادرين القرارين هذين أن البداية في نشير

بالنقض الطعن عرض التي الهيئات في تشابها هناك أن ويالحظ .األعلى،
اتخذ قد األعلى المجلس أن أعاله، للقرارين المتأنية القراءة من وتستنتج

هذا :موقفينالصددفي
األول الموقف

عن يقف لم إذ األداء، عن للتوقف االقتصادي المفهوم القرار هذا تبنى
الشامل التقويم على ركز وإنما األداء، لعدم والخارجية المادية المظاهر حدود
عن متوقفة المقاولة أن ذلك للمقاولة، واالجتماعية واالقتصادية المالية للوضعية

منذ ووضع1998العمل مغلقا، مقرها أن كما وميؤوس، مختلة االقتصادية يتها
خاضعة يجعلها الذي الشيء نشاطها، استمرار استحالة يعني الذي الشيء منها

القضائية التصفية .لمسطرة
الثاني الموقف

فا إشكاالت، عدة يثير الثاني القرار توحيإن مصطلحات استعمل لقرار
التوقفبتبنيه لشرط الحديث االقتصادي مللمفهوم الدفع، االضطرابعن ثل

و ديونهاالمالي أداء على قدرتها وعدم المؤسسة .إغالق
األ المجلس لملكن إغالقعلى أم نهائي المؤسسة إغالق هل يوضح

يتخذهنزاعي الذي اإلجراء أي نزا، وقوع حالة في المشغل أو العمل عرب
السليمة، بالطرق حله يصعب أوأنهأوجماعي اقتصادية ألسباب إغالق

احتتكنولو وهل إذنرجية، على الحصول أي اإلدارية المسطرة فيه يسلمهمت
طرف من الطلب تقديم تاريخ من شهران أجل في اإلقليم أو العمالة عامل

بالشغل المكلف اإلقليمي المندوب إلى إلى.54المشغل اإلشارة القرار أغفل كذلك
المؤسسة إغالق ل،تاريخ السنة أجل احتساب يتم بتحديده فتحألن دعوى رفع

                                                 
54  !%8#$% PQ%-66 T67 C?'$% 12345 65  



 14

ممارسة عن المتوقف التاجر مواجهة في المقاولة صعوبات معالجة مسطرة
القطع،55التجارة أو للوقف يخضع ال سقوط أجل هو األجل هذا وأن .خاصة

أم المؤسسة مقر بإغالق يتعلق األمر كان إذا ما يوضح لم القرار أن كما
نشاطها مزاولة مكان يتعلق. بإغالق األمر كان االجتماعي،فإذا المقر بإغالق

أن أكد أن األعلى للمجلس سبق االعتبارية: "فقد شخصيتها تفقد ال الشركة
مقرها من إخالئها أيضا. 56"لمجرد أكد بفقدانها: "كما إال صفتها تفقد ال الشركة

بيع مجرد أما بتصفيتها، أو اتفاقا أو قضاء بحلها وذلك المعنوية، لشخصيتها
الذ التجاري عليهأصلها يترتب فال لها، مملوك معنوي منقول مال مجرد هو ي

وصفتها المعنوية شخصيتها وفقدان مكان. 57"انقضاء بإغالق األمر تعلق إذا أما
توقف معناه فهذا نشاطها، يجبأومزاولة التجارة، ممارسة إثباتهاعتزال

الشركة على التشطيب من والتأكد المحلي، التجاري السجل على ذلك. باالطالع
المادة م51أن أ.من على نصت توقف: "نهت عند التسجيل بشطب القيام يتعين

تجارته مزاولة عن الشركة... التاجر حل عند ". أو
ا ممارسة عن يتوقف الذي التاجر فان سبق ما أساس عمالألعلى

بصفته محتفظا القانون نظر في يظل فانه التجارة، اعتزاله بفعل التجارية
تلقائياالتجارية أو منه بطلب التجاري السجل من تسجيله تشطيب يتم أن إلى

السجل هذا بها الممسوك المحكمة رئيس من بالنسبة. 58بأمر الشأن وذلك
المنحلة التجارية. للشركة المحكمة رئيس قبل من المجرى التلقائي فالتشطيب

النشا مزاولة عن فعليا توقف المسجل الشخص أن ثبوت خالة في الذييكون ط
سنوات ثالث من أكثر وذلك أجله من من59قيد سنوات ثالث انصرام بعد أو ،

الشركة حل تقييد .60تاريخ
لم انه األعلى المجلس عن الصادر أعاله إليه المشار القرار من ويتبين

النشاط عن الشركة توقف إثبات اجل من المقتضيات هذه إلى .يشر
إلش الشركة أداء عدم فإن أخرى جهة الضمانتمن صندوق راكات

منذ سنة1969االجتماعي ال2000إلى عنينهض، توقفها لثبوت كافيا سببا
.الدفع
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الضمان مؤسسة أن علمنا إذا مؤسسة،االجتماعيخاصة باعتبارها
تسييرها في اختالال تعرف كانت ماعمومية، فيوهو اإلهمالييتجلى سلوكها

بديونها المطالبة في اوتقاسعها حقوقها، يعرض قد الذي بالتقادملشيء للسقوط
به،61الرباعي بالدفع عليها المدعى المقاولة تمسك حالة وجب. 62في تلهذا

واقع مع التعامل بحذرضرورة االجتماعي الضمان صندوق اشتراكات أداء ة
وليس. شديد مطلوب الدين أن على متواتر بشكل أكد المجلس قضاء أن ذلك

التماط،63مولحم إثباتهوأن يجب األداء في األ.64ل إليهوهو تنبهت الذي مر
عندما الطعن موضوع قرارها في البيضاء بالدار التجارية االستئناف محكمة
أو التنفيذ مساطر سلك قد الوطني الصندوق أن يفيد ما الملف في ليس أنه أكدت

األداء على القدرة عدم بسبب نتيجة دون بقي التنفيذ مساطر سلوك لكلذ65أن
عن للتوقف القانوني أو المادي المفهوم تبنى القرار هذا في األعلى فالمجلس

يوحي مما الرغم على اقتصاديةبهالدفع، حمولة ذات مفاهيم من القرار ظاهر
الوفاء على القدرة وعدم المادي وضعها واضطراب المؤسسة، إغالق . مثل

ي لم أنه االقلتفتحيث للوضعية الشامل التقويم والماليةإلى واالجتماعية تصادية
على قادرة المتوفرة أصولها أن وهل الحقيقي، المالي مركزها معرفة أجل من
في خلل هناك أو التجاري الئتمانها فاقدة أنها أو المستحقة، خصومها تغطية

للمقاولة المالية يشكل. الموازنة ما السابقوهو موقفه عن فيهتراجعا تبنى الذي
االقت تحديدالمفهوم في الجديد القضائي التوجه ذلك في مخالفا الحديث، صادي

األداء عن التوقف الطعن،. مفهوم محل البيضاء الدار استئنافية قرار وخصوصا
أن فيه اعتبرت توقف" الذي حالة في العتبارها يكفي ال وحده المؤسسة إغالق

الديون أداء عن عجزها يفيد ما بالملف ليس مادام الدفع، علىعن التي الحالة
أن يفيد ما على يتوفر ال الملف وأن مضطرب المالي مركزها وأن عاتقها
المرفقة التركيبية القوائم ألن بالفعل، األداء عن توقف حالة في عليها المستأنف

االفتتاحي الدعوى تفيدبمقال الدينال أداء على عليها المستأنف قدرة عدم
و المستأنف، طرف من به بقيتالمطالب التنفيذ مساطر سلوك نتيجةأن دون
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األداء على القدرة عدم المشرعيو. 66بسبب إلرادة مخالفا كذلك القرار هذا عد
المقاولة صعوبات نظام في الجديدة .وفلسفته
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