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() اختصاص قانون
Les thèmes

المحـــــــــــاور

عدد
رتبي

La capacité

األهمية

1

Les contrats et assimilés

العقود وشبهها

2

les obligations

االلتزامات

3

La responsabilité civile

المسؤولية المدنية

4

Le contrat de gérance

عقد الوكالة

5

Le contrat de vente

عقد البيع

6

Le contrat de location

عقد الكراء

7

La prescription

التقادم

8

Droit de propriété

حق الممكية

9

Les biens immobiliers

العقارات

10

Les biens immobiliers enregistrés

العقارات المسجمة

11

La co-propriété

الممكية الشائعة

12

Les assurances réelles

التأمينات العينية

13

La qualité de commerçant

صفة التاجر

14

Le fond commercial

االصل التجاري

15

Les actes de commerce

األوراق التجارية

16

Les sociétés commerciales

الشركات التجارية

17

Le registre de commerce

السجل التجاري

18

Les comptes bancaires

الحسابات البنكية

19

Le marché financier

السوق المالية

20

Les transactions commerciales et éléctroniques

المبادالت التجارية وااللكترونية

21

Le droit des entreprises en difficultés
économiques
La faillite

قانون المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية

22

التفميس

23

La responsabilité des dirigeants des sociétés

مسؤولية مسيري الشركات

24

Les tribunaux

المحاكم

25

les procédures d'accés à la justice

إجراءات التقاضي

26

Le recours d'appel aux jugements

طرق الطعن في األحكام القضائية

27

L'exécution des jugements

وسائل تنفيذ األحكام وايقاف التنفيذ

28

La demande sur requette

األذون عمى العرائض

29

Le crime

الجريمة

30

La responsabilité pénale

المسؤولية الجنائية

31

La sanction

العقوبة

32

La tentative

المحاولة

33

L'infraction

المخالفة

34

Le détournement des fonds publics

اإلستيالء عمى األموال العمومية

35

La corruption

الرشوة

36

Le vol

السرقة

37

La contrefaçon

التدليــس

38

Le chéque sans provision

الشيك بدون رصيد

39

Le tribunal administratif

المحكمة اإلدارية

40

pourvoi en justice devant le tribunal
administratif
Le contrôle fiscal

إجراءات التقاضي أمام المحكمة اإلدارية

41

المراقبة الجبائية

42

L'imposition d'office

التوظيف اإلجباري

43

Le contentieux en matière fiscale

النزاعات في المادة الجبائية

44

Le contentieux du recouvrement des dettes
publiques
Principe de séparation des pouvoirs

نزاعات استخالص الديون العمومية

45

مبدأ الفصل بين السمط

46

Le service public

المرفق العام

47

Les principes de la finance publique

مبادئ المالية العمومية

48

la loi organique du budget de l'Etat

القانون األساسي لميزانية الدولة

49

