ا ألدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط يف
تدبري السجل التجاري
ذ :امحد اوالدعيىس
منتدب قضايئ دلى ابتدائية الناظور
حظيت مؤسسة السجل التجاري بعناية فائقة من املرشع املغريب من خالل مدونة التجارة
( 51مادة ) من املادة  27اىل املادة  ,78حيث عنيت املدونة بش ىت اجلوانب التنظميية
واالجرائية اليت تنظم العمل بتكبب السجل التجاري واذلي يتوىل تدبريه اطر وموظفي
هيئة كتابة الضبط  ,ادلين يسهرون عىل القيام بلك االجراءات واملساطر املتعلقة به سواء
يف املراحل ا ألوىل أأي قبل التسجيل مت بعد التسجيل ,مرورا ابلتقيدات مث وصوال اىل
التشطيبات ,فتكام هو واحض ومن خالل مواد املدونة وابيق القوانني ا ألخرى ذات الصةل
كقانون الرشاكت أأس ندت هذه املهام السالفة اذلكر اىل كتابة الضبط .بيامن مل ترش هده
القوانني اىل أأي مقبىض قانوين يس ند هممة تدبري هذه املؤسسة اىل قاض السجل التجاري
,غري أأن املرشع افرد مادة فريدة (املادة  28من مدونة التجارة) واليت تنص عىل ارشاف
قاض السجل التجاري عىل هذه املؤسسة  ,دلى اكن حراي طرح مجموعة من التساؤالت
عن املغزى من جعل مؤسسة السجل التجاري حتت ارشاف قاض  ,يف حني أأن ابيق
املواد ا ألخرى فصلت املهام ابلتدقيق ومل حتدد أأي اجراء تدبريي ابملطلق يقوم به القايض
يف هده املؤسسة ,من غري هممة االرشاف الصوري واذلي ال يهنض عىل ارض الواقع
بتاات ؟؟ فهدا الوضع يطرح أأكرث من عالمة اس تفهام عن ادلافع اذلي جيعل هيئة كتابة
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الضبط قارصة يف نظر املرشع املغريب يف لك اجملاالت القانونية ,علام أأن لك االجراءات
والتدابري املسطرية يف ش ىت الشعب ميارسها كتاب الضبط وحتت مسؤوليهتم ,اال انه عىل
مس توى االطار القانوين جند تغييب مؤسس ل ألدوار التنفيذية اليت تتوالها هده الرشحية
 .فالسجل التجاري جمرد مثال يح يربز هذا االقصاء ,مما دفعنا الوضع اىل حبث ا ألدوار
احلقيقية اليت تقوم هبا هيئة كتابة الضبط يف تدبريه وتس يريه وذكل من خالل هذا املوضوع
اذلي حاولنا عربه دراسة لك ا ألدوار اليت يقوم هبا اكتب الضبط داخل مؤسسة السجل
التجاري وذكل بتقس مي املوضوع اىل قسمني ارتأأينا يف القسم ا ألول ( -1دور قاض السجل
التجاري يف تس يري وتدبري مؤسسة السجل التجاري) ويف القسم الثاين سنبوىل ابراز (-2
ا ألدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط يف اجراءات السجل التجاري ).
 -1دور قاض السجل التجاري يف تس يري وتدبري مؤسسة السجل التجاري
يعد قاض السجل التجاري حسب مدلول املادة  28من مدونة التجارة ,هو
املسؤول عن مراقبة مسك السجل التجاري ومراعاة الشلكيات الواجب اتباعها
خبصوص التقييدات اليت تبارش فيه من طرف رئيس احملمكة أأو القايض املعني من
طرفه لك س نة  .مفا يفهم من مدلول هذا النص أأن ادلور البارز وا ألسايس يف تدبري
هده املؤسسة يقوم به قاض السجل التجاري ,بيد ان الواقع العميل هو عتكس ذكل
وما يفند هدا الطرح هو املهام اليومية اليت يتوىل القيام هبا املوظفني املوكول الهيم
هممة تدبري السجل التجاري عىل مس توى لك احملامك  ,فلك االجراءات كيفام اكن
شئهنا يزاولها هؤالء املوظفون بداء من املراحل القبلية وما س يتببعها من مساطر
تقنية تتطلب املام اكيف ودراية كبرية بلك املقبضيات القانونية واملسطرية مرورا
ابملراحل البعدية مث املراحل الهنائية الالحقة عن معلية التشطيب.
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فأأمام جسامة هده املهام وحساسيهتا القصوى ,نظرا الرتباطها الوثيق ابحلقوق املالية
ل ألشخاص الطبيعيني واملعنويني ,يظل اكتب الضبط هو الويص الفعيل عن تدبري
هده املؤسسة ودكل بقبىض النصوص القانونية  ,فبالرجوع اىل املواد  30و-40-36
 54-53-52-51-44-43من مدونة التجارة ,حددت مجموعة من التدابري واملهامالفعلية اليت يتوىل اكتب الضبط حتديدا القيام هبا لغرض التدبري والتس يري يف
مؤسسة السجل التجاري ,دون االشارة اىل أأي مبدخل أأخر سواء اكن قاض أأو
انئب لوكيل املكل أأو أأية هجة أأخرى ,فهدا الاخبصاص احلرصي والفريد اذلي أأانطه
باكتب الضبط,افرغ حمتوى املادة  28من مضموهنا الصوري وعزز املاكنة احملورية
لاكتب الضبط يف عالقبه ابلسجل التجاري بشلك رصحي ,وان اكن من االنصاف
االشارة اىل تكل املهام بشلكي أأصيل وواحض يف لك مواد املدونة ,ال ابن جيعل
االرشاف لفائدة قاض السجل التجاري اذلي تعينه امجلعية العمومية الس نوية  ,وهدا
ان دل عىل يشء فانه يذل عىل التحجمي والوصاية اليت يراد احاطهتا هبيئة كتابة
الضبط والتحقري واالذالل اذلي ينهتج يف حقها ليك تظل هجاز اثنوي موىص عليه
وقارص من الناحية النصية وان اكن يف الواقع هو ا ألداة احملورية والفاعةل يف قطاع
العداةل برمبه ,ابلنظر اىل جحم وجسامة املهام املس ندة اليه يف لك الشعب وا ألقسام
واملاكتب دون اس تثناء  .فهدا الوضع دفعنا يف القسم الثاين من هدا املوضوع اىل
اماطة اللثام عن التدابري واملهام ابلتفصيل اليت يتوىل اكتب الضبط يف مؤسسة
السجل التجاري القيام هبا .
 -2ا ألدوار الفعلية لهيئة كتابة الضبط يف اجراءات السجل التجاري.
ظلت هيئة كتابة الضبط ومند عقود ا ألداة احملورية لبلورة لك االجراءات والتدابري
املسطرية عىل ارض الواقع ,وذكل من خالل قياهما بجموعة من املهام الفعلية داخل
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مؤسسة السجل التجاري يف مجيع احملامك بدون اس تثناء ,وفق ما تنص عليه مدونة
التجارة ,حفسب مقبضيات املادة  36من هده املدونة واليت تناولت مجموعة من
االجراءات اكلتسجيل والتقيدات والتشطيبات  ,فهده التدابري تمت عرب مراحل تأأيت
عىل ر أأسها التسجيالت ,حيث تناولهتا املقبضيات القانونية يف املواد 40-39-38-37
وما يلهيا من مدونة التجارة  ,حفسب هده املواد يتطلب ا ألمر مجموعة من الرشوط.
ودكل حسب طبيعة املعين اب ألمر ,سواء أأاكن خشصا طبيعيا أأو معنواي وهو ما يتحمت
عىل اكتب الضبط االملام به من حيث مراقبة توفر هذه الرشوط وتطابقها ويف نفس
الس ياق تظل التشطيبات كام أأوردهتا املواد  55-54-53-52من مدونة التجارة  ,من
مصمي معل املوظف املسؤول هبدا املتكبب ,والدارة هده االجراءات يتطلب ا ألمر دراية
اكفية بفحوى لك العمليات القانونية والتقنية اليت ينبغي القيام هبا يف هدا الصدد ,أأما عن
االجراءات املتعلقة بتسجيل احلجوزات وحتديدا احلجز عىل ا ألصل التجاري واليت تمت
يف اطار الفصل  452و  455من ق م م ,اذ يقوم املوظف بتضمني تكل املعطيات
املتعلقة ابحلجز بدقة مبناهية ومراقبة صارمة ,يف جسل خاص معد دلكل ممسوك من
طرفه ويقع حتت مسؤوليته وعىل نفس املنوال تمت ابيق االجراءات املتعلقة ابحلجز
التنفيذي واحلجز التحفظي عىل ا ألصول التجارية املقيدة ابلسجالت احمللية حسب لك
حممكة.
كام يدخل مضن اخبصاص اكتب الضبط ,تسجيل االحاكم القضائية اليت تتعلق
اب ألشخاص الطبيعيني ,الكحاكم املتعلقة ابحلجز عىل التاجر لنقصان ا ألهلية أأو
انعداهما ,ويس متر هدا االجراء ادا تعلق ا ألمر اب ألشخاص املعنويني كحاالت حل
الرشاكت حسب منطوق الفصل  1056من ق ل ع املغريب .وكدا بطالن الرشكة و
التسوية أأو التصفية القضائية  .وخبصوص ايداع القوامئ الرتكيبية فاملوظف مطالب ببدل
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عناية ابلغة ودقة مبناهية يف ضبط لك االجراءات الشلكية اابن هده العملية ,ابالضافة
اىل التأأشري عىل ادلفاتر احملاس بة للتجار والرشاكت(دفرت اجلرد و دفرت اليومية) حسب
املادة  8من قانون املتعلق احملاسبية الواجب عىل التجار  ,88/9هذا ابالضافة اىل ابيق
االجراءات الروتينية املتعلقة ابملتكبب كتسلمي النسخ والشهادات .
مفن خالل هذا الاس تقراء يتضح أأن العمل التكبري والبنيوي داخل مؤسسة السجل
التجاري من نصيب هيئة كتابة الضبط ,يف لك املراحل ,يف البداية ويف الهناية .فلك
التدابري واالجراءات يه من مصمي معل كتابة الضبط ,اال أأن النص القانوين اخضع هذه
املؤسسة الرشاف قاض السجل التجاري رمغ دوره املغيب فعليا عىل ارض الواقع,
فوجود هدا ا ألخري هيلكي وغيابه وظيفي لكيا .مفن هنا يطرح التساؤل عن املغزى من
تنصيص القانون عىل ذكل ؟ هل هو حتقري وتقليل من شان هيئة كتابة الضبط حتت
مسمى القانون ؟؟وهل كتابة الضبط وبلك هذه اجملهودات واملهام اليت تقوم هبا جمرد
هجاز اثنوي ينبغي اخضاعه لوصاية القايض يف لك ا ألقسام والشعب بدون مصوغ
معقول .نظرا للصورة التارخيية اليت تتكونت حولها ؟؟فاملرحةل تتطلب اعادة النظر
جوهراي يف لك القوانني اليت حتمل مثل هتكذا املضامني احلاطة من قمية وكرامة هيئة
كتابة الضبط .فاجلهاز حيوي وفيت ومؤهل علميا ومعرفيا وهل من القدرات واالماكانت
التكبرية اليت جتعهل مس تقال وحرا يف أأداء همامه بسؤولية وجترد ,من غري وصاية وال
ارشف أأي هجة كيفام اكنت وهذا هو املطلوب.
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