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23/01/2014 6224 
( بتنفيذ 2013ديسمبر  30) 1435من صفر  26صادر في  1.13.116ظهير شريف رقم 

 12) 1331رمضان  9يتمم بمقتضاه الظهير الشريف الصادر في  57.12القانون رقم 
 ( المتعلق بالتحفيظ العقاري1913أغسطس 

1 

06/03/2014 6236 

( يغير و 2014فبراير  19) 1435من ربيع اآلخر  19صادر في  2.13.962مرسوم رقم 
( بتطبيق 2010سبتمبر  29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.376يتمم المرسوم رقم 
المتعلق بمدونة السير على الطرق، بشأن التربية على السالمة  52.05أحكام القانون رقم 

  الطرقية

2 

13/03/2014 6238 

( بتنفيذ 2014فبراير  20) 1435من ربيع اآلخر  20صادر في  1.14.06ظهير شريف رقم 
من مجموعة القانون الجنائي المصادق  475القاضي بتغيير و تتميم الفصل  15.14القانون رقم 

 1382من جمادى اآلخرة  28الصادر في  1.59.413عليها بمقتضى الظهير الشريف رقم 
 (1962نوفمبر  26)

3 

17/03/2014 6239 
( بتطبيق 2014مارس  10) 1435جمادى األولى  8صادر في  2.14.74مرسوم رقم 

 ( من المدونة العامة للضرائبVIII) 68مقتضيات المادة 
4 

20/03/2014 6240 
( بتنفيذ 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4صادر في  1.14.10ظهير  شريف رقم 

 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التامينات و اإلحتياط اإلجتماعي  64.12 القانون رقم
5 

20/03/2014 6240 
( بتنفيذ 2014مارس  6) 1435جمادى األولى  4صادر في  1.14.14ظهير شريف رقم 

بنسخ و تعويض الباب الثالث المتعلق بمسطرة األمر باألداء من القسم الرابع  1.13القانو رقم 
 القاضي بإحداث محاكم تجارية  53.95من القانون رقم  22رة المدنية و المادة من قانون المسط

6 

20/03/2014 6240 
القاضي بسن إجراءات خاصة  01.07يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم  80.13قانون رقم  

 بمثابة النظام 61.00تتعلق باإلقامات العقارية لإلنعاش السياحي وبتغيير وتتميم القانون رقم 
 األساسي للمؤسسات السياحية

7 

 8 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة 99.12إطار رقم  -قانون  6240 20/03/2014

01/05/2014 6252 
( بتطبيق 2014أبريل  11) 1435من جمادى اآلخرة  11صادر في  2.14.173مرسوم رقم 

( المتعلق بالتحفيظ 1913أغسطس  12)  1331رمضان  9الظهير الشريف الصادر في 
 العقاري 

9 
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12/05/2014 6255 

من  29صادر في  2.14قرار لوزير الصناعة و التجارة و االستثمارت و القتصاد الرقمي رقم 
( يتعلق بالباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة و التجارة و 2014يناير  2) 1435صفر 

 31.08بالبحث و إثبات المخالفات ألحكام القانون رقم االسثتمارات و االقتصاد الرقمي المكلفين 
 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك

10 

12/05/2014 6255 

من  29صادر في  4.14قرار لوزير الصناعة و التجارة و االستثمارت و القتصاد الرقمي رقم 
مات ذات القيمة ( بتحديد القيمة القصوى لألشياء البسيطة و الخد2014يناير  2) 1435صفر 

الزهيدة و العينات محل مكافأة ممنوحة للمستهلكين بالنسبة للسلع و المنتوجات في قطاع التجارة 
 و الصناعة

11 

19/05/2014 6257 
( بتنفيذ 2014ماي  16) 1435من رجب  16صادر في  1.14.100ظهير شريف رقم 

 كوين و البحث العلميالمتعلق بالمجلس األعلى للتربية و الت 105.12القانون رقم 
12 

09/06/2014 6263 
انون بتنفيذ الق (2014ماي  20)  1435من رجب  20في  صادر 1.14.96ظهير شريف رقم 

 .المالية لألدوات اآلجلة بالسوق المتعلق 42.12رقم 
13 

09/06/2014 6263 
ن ( بتنفيذ القانو2014ماي  20) 1435من رجب  20صادر في  1.14.97ظهير شريف رقم 

 المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  2.00بتتميم القانون رقم  79.12رقم 
14 

09/06/2014 6263 
( بتنفيذ القانون 2014ماي  20) 1435من رجب  20صادر في  1.14.98ظهير شريف رقم 

المتعلق بالتبرع باألعضاء و األنسجة  16.98من القانون رقم  11بتتميم المادة  109.13رقم 
 بشرية و أخذها و زرعهاال

15 

 16 يتعلق بحرية األسعار والمنافسة . 104.12قانون رقم  6276 24/07/2014

 17 . يتعلق بمجلس المنافسة 20.13قانون رقم  6276 24/07/2014

28/07/2014 6277 
( في شأن 2014يوليوز  14) 1435من رمضان  16صادر في  2.13.18رقم مرسوم 

 إجراءات التحفيظ العقاري 
18 

 19 يتعلق بالمجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي. 128.12قانون تنظيمي رقم  6282 2014/08/14

2014/09/02 
6287 
 مكرر

من ذي القعدة  12ر في الصاد 012.71بتتميم القانون رقم  2.14.596مرسوم بقانون رقم 
( المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد 1971ديسمبر  30)  1391

موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، 
ستخدمون المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها الم 05.89والقانون رقم 

20 
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 المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.

04/09/2014 6288 
 .يتعلق بالمحكمة الدستورية 066.13قانون تنظيمي رقم 

 
21 

11/09/2014 6290 
 30) 1391من ذي القعدة  12بتاريخ  011.71م القانون رقم بتغيير وتتمي 033.14قانون رقم 

 ( المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية1971ديسمبر 
22 

 23 .األصول المتعلق بتسنيد 33.06بتغيير القانون رقم  05.14انون رقم ق 6290 11/09/2014

11/09/2014 6290 
الصادر  1.72.184يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  03.14قانون رقم  

 .االجتماعي( المتعلق بنظام الضمان 1972يوليو  27) 1392من جمادى اآلخرة  15في 
24 

11/09/2014 6290 
( بتنفيذ 2014أغسطس  22)  1435من شوال  25صادر في  1.14.142ظهير شريف رقم 

 15.95من القانون رقم  503تنسخ و تعوض بمقتضاه أحكام المادة  134.12القانون رقم 
 المتعلق بمدونة التجارية

25 

15/09/2014 6291 

( بتنفيذ 2014أغسطس  22) 1435من شوال  25صادر في  1.14.146ظهير شريف رقم 
من القانون  546الرامي إلى تغيير و تتميم عنوان الكتاب الخامس و المادة  81.14القانون رقم 

 15بتاريخ  1.96.83المتعلق بمدونة التجارة الصادرة بتنفيذه الظهير الشريف رقم  15.95رقم 
 ( 1996) فاتح أغسطس  1417من ربيع األول 

26 

20/10/2014 6301 
( بتتميم 2014أكتوبر  20) 1435من ذي الحجة  25صادر في  2.14.592مرسوم رقم 

( بتطبيق 2010سبتمبر  29) 1431من شوال  20الصادر في  2.10.421المرسوم رقم 
 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن المركبات  52.05أحكام القانون رقم 

27 

 28 .يتعلق بالمراجعة االستثنائية للوائح االنتخابية العامة 88.14قانون رقم   6316 2014/12/11

18/12/2014 6318  

( بتنفيذ 2014نوفمبر  21) 1436من محرم  27صادر في  1.14.189ظهير شريف رقم 
 لق بالتعاونياتالمتع 112.12القانون رقم 

30 

( بتحديد شروط 2014ديسمبر  4) 1436من صفر  11صادر في  2-14-791مرسوم رقم 
 ومعايير االستفادة من الدعم المباشر للنساء االرامل في وضعية هشة الحضانات ألطفالهم اليتامى

31 

 3در في صا 14-4306قرار مشترك لوزير العدل والحريات ووزير االقتصاد والمالية رقم 
بتحديد تعريفة أجور المفوضين القضائيين عن األعمال التي  (2014نونبر  26)  1436صفر 

 يقومون بها في الميادين المدنية والتجارية واإلدارية 
32 
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 29 . يتعلق بالقضاء العسكري 108.13قانون رقم   6322 2015/01/01

22/01/2015 6328 

( بتنفيذ 2014ديسمبر  29) 1436ربيع األول  6صادر في  1.14.190ظهير شريف رقم 
 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل . 18.12القانون رقم 

33 

 2) 1436صفر  9صادر في  4372.14مقرر لوزير التشغيل و الشؤون االجتماعية رقم 
( يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في اإليرادات الممنوحة للمصابين من جراء 2014 ديسمبر

حوادث شغل أو أمراض مهنية بعجز كلي يضطرهم إلى اإلستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال 
 العادية. 

34 

 2) 1436صفر  9صادر في  4373.14مقرر  لوزير التشغيل و الشؤون االجتماعية رقم 
لق بتحديد األجر السنوي المتخذ أساسا الحتساب اإليرادات الممنوحة لضحايا ( يتع2014ديسمبر 

 حوادث الشغل و األمراض المهنية أو لذوي حقوقهم.
35 

05/02/2015 6332 

( بتغيير و 2015يناير  20)  1436من ربيع األول  28صادر في  2.13.881مرسوم رقم 
( 2009ماي  21) 1430ادى األولى من جم 25الصادر في  2.08.518تتميم المرسوم رقم 

المتعلق بالتبادل  53.05من القانون رقم  23و  21و  15و  14و  13لتطبيق المواد 
 اإللكتروني للمعطيات القانونية

36 

( 2015يناير  20) 1436من ربيع األول  28صادر في  3.88.13قرار لرئيس الحكومة رقم 
من أجل استيراد أو تصدير أو توريد أو استغالل بتحديد شكل و محتوى طلب الترخيص المسبق 

 أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير و محتوى الملف  المرافق له.
37 

صادر في  2805.14قرار مشترك لوزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك و وزير الداخلية رقم 
 (  يتعلق بعالمات السير على الطرق.2014) فاتح أغسطس  1435شوال  3

38 

09/02/2015 6333 
( بتغيير و 2015يناير  29)    1436من ربيع اآلخر  8صادر في  2.14.316مرسوم رقم 

 المتعلق بحماية الملكية الصناعية. 17.97بتنفيذ القانون رقم  2.00.368تتميم المرسوم رقم 
39 

19/03/2015 6344 

( بتنفيذ القانون 2015ر فبراي 19) 1436صادر في ربيع اآلخر  1.15.15ظهير شريف رقم 
 12) 1331رمضان  9من الظهير الشريف الصادر في  2.1بتغيير الفصل  09.15رقم 

 .والعقود( بمثابة قانون اإللتزامات 1913أغسطس 
40 

( 2015فبراير  19)   1436من ربيع اآلخر  29صادر في  1.15.16ظهير شريف رقم 
المتعلق بتنظيم قضاء القرب  42.10من الفانون رقم  6بتغيير المادة  10.15بتنفيذ القانون رقم 

 و تحديد اختصاصاته.
41 
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2015/04/02 6348 
فع نالمتعلق بالمجموعات ذات ال 13.97بتغيير وتتميم القانون رقم  69.13قانون رقم 
  االقتصادي

42 

 43  وضع القانوني ألعضائهايتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة وال 065.13قانون تنظيمي رقم  6348 2015/04/02

2015/04/02 6348 
 1378رمضان  6بتاريخ  1.59.075يتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم  62.14قانون رقم 

  ( بشأن نظام المعاشات الممنوحة للمقاومين وأراملهم وفروعهم وأصولهم.1959مارس  16)
44 

2015/04/02 6348 

ذي  5الصادر في  2.14.596مرسوم بقانون رقم يقضي بالمصادقة على ال 85.14قانون رقم 
من ذي القعدة  12بتاريخ  012.71( بتتميم القانون رقم  2014) فاتح سبتمبر  1435القعدة 
( المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد 1971ديسمبر  30)  1391

في نظام المعاشات المدنية،  موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون
المحددة بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون  05.89والقانون رقم 

 المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد

45 

 46 باتالمتعلق بمدونة االنتخا 9.97بتغيير وتتميم القانون رقم  2.15.260مرسوم بقانون رقم  6349 2015/04/06

13/04/2015 6351 
( بتطبيق 2015أبريل  10) 1436من جمادى اآلخرة  20صادر في  2-15-286مرسوم رقم 

 1436من جمادى اآلخرة  14الصادر في  2-15-260المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 
 المتعلق بمدونة االنتخابات 9-97( بتغيير وتتميم القانون رقم 2015أبريل  4)

47 

23/04/2015 6354 
( بشأن 2015أبريل  17) 1436من جمادى اآلخرة  27صادر في  2-14-839مرسوم رقم 

 تحديد تركيبة واختصاصات "لجنة النسخة الخاصة" المحدثة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين.
48 

23/04/2015 6354 
 11) 1436ى من جمادى األول 20صادر في  1002-15قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 

( بتتميم الئحة األعمال الممكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون 2015مارس 
 العادي.

49 

30/04/2015 6356 
( بتطبيق 2015أبريل 17)  1436من جمادى اآلخرة  27صادر في  1.14.881مرسوم رقم 

 ية المتعلق بمدونة الحقو ق العين 39.08من القانون رقم  174المادة 
50 

01/06/2015 6365 
( بتنفيذ القانون 2015ماي  20) 1436صادر في فاتح شعبان  1.15.53ظهير شريف رقم 

القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة  86.14رقم 
 الجنائية المتعلقة بمكافحة اإلرهاب.

51 
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15/06/2015 6369 

البحري و وزير العدل و الحريات و وزير المالية رقم  ة و الصيدقرار مشترك لوزير الفالح
( بتحديد المبلغ المالي 2015أبريل  17) 1436من جمادى اآلخرة  27صادر في  4517.14

المتعلق  39.08من القانون رقم  4للدين موضوع الرهن االتفاقي. المستثنى من أحكام المادة 
 بمدونة الحقوق العينية. 

52 

 53 يتعلق بالمقالع 27.13قانون رقم  6374 2015/07/02

02/07/2015 6374 
( بتنفيذ القانون 2015يونيو  9)  1436من شعبان  21صادر في  1.15.65ظهير شريف رقم 

 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها. 113.12رقم 
54 

2015/07/23 6380 
 ميتعلق بالعماالت واألقالي 112.14قانون تنظيمي رقم 

55 

 56  يتعلق بالجهات 111.14قانون تنظيمي رقم  6380 2015/07/23

 57  يتعلق بالجماعات 113.14قانون تنظيمي رقم  6380 2015/07/23

2015/07/23 6380 
المتعلق بانتخاب  59.11يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  34.15مي رقم قانون تنظي

 أعضاء مجالس الجماعات الترابية
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2015/07/23 6380 
المتعلق بمجلس  28.11يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم  32.15قانون تنظيمي رقم 

 المستشارين
59 

2015/07/23 6380 
المتعلق  29.11يقضي بتتميم و تغيير القانون التنظيمي رقم  33.15قانون تنظيمي رقم 
 باألحزاب السياسية.
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 61 يتعلق بالمناجم 33.13قانون رقم  6380 2015/07/23

2015/08/04 
6383 
 مكرر

 62 يتعلق بالغرف المهنية 24.15قانون رقم 

 63 يتعلق بالساحل 81.12قانون رقم  6384 2015/08/06

17/08/2015 6387 
( بتنفيذ 2015أغسطس  4) 1436من شوال  18صادر في  1.15.96ظهير شريف  رقم 

 14الصادر في  2.15.260القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم  43.15القانون رقم 
 المتعلق بمدونة االنتخابات 9.97بتغيير و تتميم القانون رقم  1436من جمادى االخرة 
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