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ملكية الشقق في التشريع المغربي    
  1989-واقع وآفاق، عبد الحق صافي

   Cote : DR/01-89 

  

السياسة العقارية في ميدان التعمير   
  2000-والسكنى، عبد الرحمان البكريوي

  Cote : DR/02-02 

  

بين الرضائية والشكل، محمد  بيع العقار  
    مطبعة النجاح الجديدة–الكشبور 

  Cote : DR/03-97 

 

القانون العقاري مع آخر التعديالت،     
    -دار الثقافة-عبد العزيز توفيق

    Cote : DR/04-95 

 

قضاء المجلس األعلى في الشفعة خالل 
 أربعين سنة.

Cote : DR/ 05 

 

المتعلق بالتجزئات  25.90القانون رقم   
العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم 

 12.90العقارات./ القانون رقم 
 المتعلق بالتعمير.

  Cote : DR/05-07 

 

شرح قانون نزع الملكية ألجل المنفعة   
العامة في ضوء القانون المغربي والقضاء 

الطبعة -والفقه والتطبيق، البشير باجي
 .1991األولى 

  Cote : DR/06-91 
 

 

القانون العقاري مع آخر التعديالت    
مع دراسة مركزة لمسطرة  10-95قانون رقم 

التفيظ في مرحلتيها اإلدارية والقضائية 
–وللقانون المطبق على العقار المحفظ 

 . 2002دار الثقافة/

   Cote : RE/ 07 
 

تطور نظام التحفيظ العقاري بمنطقة شمال    
 المغرب

   Cote : DR/ 08 
 

 

 -رخصة الهدم -الشرطة اإلدارية الجماعية 
 البنايات اآليلة للسقوط.

Cote : DR/ 09 

 

 

 مدونة التنظيم القضائي. 
Cote : DR/10 

 

 

 قانون المسطرة الجنائية الجديد.  
Cote : DR/11 
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 العقار واإلسكان  
Cote : DR/12 

 

األمالك الجماعية وتنمية الرصيد  تدبير  
 العقاري للجماعات المحلية

Cote : DR/13 

 

 

 توثيق التصرفات العقارية.  
Cote : DR/14  

 

حماية الملكية العقارية ونظام  
  .التحفيظ العقاري بالمغرب

Cote : DR/ 15 
 

 

 Les grands textes de la fonction publique. 

 
  Cote : DR/ 16 

 
قضاء المجلس األعلى في القسمة خالل  

  .أربعين سنة

Cote : DR/17 

 

   Guide de l’Urbanisme et de L’Architecture. 
 Cote : DR/18 

 

  واالستثمارالعقار  
Cote : DR/19 

 

 

 

  قانون املسطرة املدنية مع آخر التعديالت. 

Cote : DR/20 
 

 األنظمة العقارية في المغرب. 
Cote : DR/21 

 

   L’Urbanisme : pour un Droit plus efficace. 
   Cote : DR/ 22 

 

   Fiscalité Immobilier –Recueil de textes de Fiscalité 

Immobilière mis à jour au 30-06/97.  
   Cote : DR/ 23 

 

مسطرة -القانون البرلماني المغربي 
    التشريع(دراسة نظرية وتطبيقية

Cote : DR/ 24 
 

 

 ? العقار غير المحفظ ..إلى أين 
Cote : DR/ 25 

 

 

    التجزئة العقارية والتعميرة 
Cote : DR/ 26 

 

 

المتعلق  04-14مشروع القانون الجديد رقم    
    بالسكنى والتعمير 

    Cote : DR/ 27 
 

 القانون الجنائي مع آخر التعديالت. 
Cote : DR/28 

 



D.A.F                                                           SERVICE DE DOCUMENTATION                               D.A.F                                           SERVICE DE DOCUMENTATION                      

 

 

 58-00رقم  القانون العقاري (قانون  
المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 

   D.A.J.F- –للمحافظة العقارية ) 

  Cote : DR/29 

 

مدونة األسرة مع قانون الحالة المدنية   
  - D.A.J.F– وفق آخر التعديالت

Cote : DR/30  
 

 

الجنائية مع آخر  قانون المسطرة  
كما تم  22-01التعديالت ( القانون رقم 

 03-03تتميمه وتغييره بالقانون رقم 
 – المتعلق بمكافحة اإلرهاب

  Cote : DR/31  

 

– 1.03.194ظهير شريف رقم  -الشغل  مدونة  

D.A.J.F -  

Cote : DR/32  

 

 

قانون االلتزامات والعقود مع آخر  
 التعديالت.

Cote : DR/33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


