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 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية تطوان

 صعوبات المقاولة مساطر وحدة

 ج–ب –أ – االفواج  السداسي الخامس

 األستاذ يوسف التبر

 التصميم والمراجع المعتمدة المحاضرة األولى: 

 

 تصميم مادة مساطر صعوبات المقاولة   أوال :

 

  المقاولة صعوبات لمساطر القانوني التطور عن نبذة: تمهيد

 

 صعوبات من للوقاية  القضائية غير المساطر: األول الباب 

  المقاولة

   إلى 547  من المواد الداخلية الوقاية مسطرة :األول الفصل

548  

  الداخلية الوقاية ماهية: األول المبحث- 

  الداخلية الوقاية لمسطرة الخاضعة المقاوالت: الثاني المبحث- 

  الداخلية الوقاية مسطرة فتح آليات: الثاني المبحث

   إلى 549  من المواد  الخارجية الوقايةمسطرة  :الثاني الفصل

559 
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  الخارجية الوقاية ماهية: األول المبحث

  الخارجية الوقاية لمسطرة الخاضعة المقاوالت: الثاني المبحث

 الوكيل) الخارجية الوقاية مسطرة فتح آليات: الثالث المبحث

 (الخاص

 559  الى 551  المصالحة مسطرة:   الثالث الفصل

   المصالحة ماهية: األول المبحث

  المصالحة مسطرة فتح شروط: الثاني المبحث

  المصالحة  اتفاق مآل او إبرام: الثالث المبحث

 المصالحة اتفاق  آثار: الثالث المبحث

 

 والتسوية االنقاذ مسطرة)  القضائية المساطر: الثاني الباب

  (والتصفية

     من المواد القضائية للمساطر المشتركة القواعد: تمهيدي فصل

 ت م 735 الى670

 ت م من 574 الى 560 من المواد االنقاذ مسطرة:   األول الفصل

 اإلنقاذ  المسطرة فتح شروط: االول المبحث

 االنقاذ مسطرة آليات: الثاني المبحث

 المقاولة إنقاذ مخطط:  الثالث المبحث

 الى 575 من المواد القضائية التسوية مسطرة: الثاني الفصل

  ت م من 650
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 التسوية مسطرة لفتح الشكلية الشروط:    األول المبحث

   القضائية

 

 التسوية مسطرة لفتح الموضوعية الشروط:  الثاني المبحث

  القضائية

  القضائية التسوية مسطرة بفتح الحكم: الثالث المبحث

  القضائية التسوية مسطرة فتح عن آثار:  الرابع المبحث

  والتشخيص المالحظة: الخامس المبحث

  (التصفية أو التفويت أو التسوية) الحل تبني: السادس المبحث

  الى 651 المواد  القضائية التصفية مسطرة:  الثالث الفصل

  ت م من 669

  األصول بيع: األول المبحث

 الخصوم تصفية:   الثاني المبحث
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 المعتمدة ثانيا: المراجع

 

 الجريدة  المقاولة صعوبات بمساطر المتعلق 73-17 رقم القانون

 المواد. 2018 ابريل 23  بتاريخ الصادرة 6667  عدد الرسمية

  .التجارة مدونة من 791 الى 545 من

 

 من الوقاية مساطر في الوسيط: السباعي شكري أحمد ذ،-

 النشر دار معالجتها، ومساطر المقاولة نعترض التي الصعوبات

 .2006 المعرفة

 2019محمد كرام، الوجيز في مساطر صعوبات المقاولة، طبعة  - 

 في المقاولة صعوبات مساطر حكامأ شرح: شميعة الرحيم ذ،عبد-

 .2018 طبعة ،73 -17 القانون ضوء

والمساطر القضائية الكفيلة  المقاولة صعوبات:  لفروجيمحمد  ذ،- 

 2000، سلسلة الدراسات القانونية،ابمعالجته

ذ، يوسف التبر: المعين في شرح  مساطر  صعوبات المقاولة في  -

 2019التشريع المغربي، طبعة 

 الثانية الطبعة المقاولة، صعوبات معالجة مساطر: فالي عالل ذ،

  .السالم دار ،2016

 المقاولة، صعوبات مساطر قانون على  التعليق: فالي عالل ذ،

   .2018 طبعة
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 واقع المقاولة صعوبات في الودية التسوية: حاجي صليحة ذة،

 مدونة من الخامس الكتاب تعديل مشروع ظل في دراسة وآفاق

 .للنشر الرشاد 2015، األولى الطبعة التجارة،،

 اخوان، سليكي المقاولة، صعوبات اطرمس: لعرج الدين نور ذ،

 .2016 طنجة،

 طبعة المقاولة صعوبات وقانون الضمانات نظام: حجي حياة: ذة

2012 

 والقانون الفقه بين الدفع عن التوقف: صفوري الواحد ذ،عبد

  2008 طبعة والقضاء،

 المغربي القانون في الجديد القضائي الدور: خريفأ الحميد عبد

  .2001 ، الدولة دكتوراه لنيل أطروحة المقاولة، صعوبات لمعالجة

 في األعلى المجلس قبل من المنظمة الثامنة الجهوية الندوة- 

 خالل من القضائية التسوية وميدان المقاولة صعوبات موضوع،

  .2007 سنة األعلى المجلس اجتهادات
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