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I- Textes publiés aux bulletins officiels

Ministère de l’emploi et de la formation profes
• Décret n° 2-09-183 du 25 kaada 1430

d'entrée en vigueur du décret n° 2-06-
2007) modifiant et complétant le décre
avril 1987) portant statut général
professionnelle.  

(BO n°5788 du

Centres hospitaliers 
• Décret n° 2-09-425 du 5 hija 1430 (23

2-86-74 du 20 kaada 1408 (5 juillet 1
37-80 relative aux centres hospitaliers.

(BO n° 5792 du

Ministère du tourisme et de l’artisanat. (Dépar
• Décret n° 2-08-651 du 21 joumada II 1

et l'organisation du ministère chargé du

• Arrêté du ministre du tourisme et de l
1430 (15 juin 2009) fixant les attribu
services relevant des directions central

 
(BO n° 5792 du

Ministère de la santé.  
• Arrêté du ministre de la santé n° 258

portant création de la section de «tech
«technicien audioprothésiste» aux in
santé.  

 

• Arrêté du ministre de la santé n° 258
complétant l'arrêté du ministre de l
 

ES ET REGLEMENTAIRES 
embre 2009 
 : 

sionnelle : 
 (13 novembre 2009) relatif à la date 

745 du 5 ramadan 1428 (18 septembre 
t n° 2-86-325 du 8 joumada I 1407 (9 

 des établissements de formation 

 19/11/2009) 

 novembre 2009) modifiant le décret n° 
988) pris pour l'application de la loi n° 
  

 03/12/2009) 

tement du tourisme) : 
430 (15 juin 2009) fixant les attributions 
 tourisme.  

'artisanat n° 1582-09 du 21 joumada II 
tions et l'organisation des divisions et 
es du ministère chargé du tourisme 

 03/12/2009) 

8-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) 
nicien ergothérapeute» et la section de 
stituts de formation aux carrières de 

9-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) 
a santé publique n° 1904-94 du 24 



moharrem 1415 (4 juillet 1994) fixant les lieux d'implantation des cycles et des 
sections des instituts de formation aux carrières de santé.  

 
(BO n° 5792 du 03/12/2009) 

  تحديد أسعار الخدمات-). التصديقالمرآز الوطني إلجراء االختبارات و(وزارة التجهيز والنقل 

 4 (1430 جمادى األولى 8 صادر في 2626-09قرار مشترك لوزير التجهيز والنقل ووزير االقتصاد والمالية رقم  •
لمرآز الوطني إلجراء االختبارات ا(بتحديد أسعار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز والنقل ) 2009ماي  

 ).والتصديق
(BO n° 5791 du 30/11/2009 en arabe) 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

 
بتغيير ) 2009 أآتوبر 6 (1430 من شوال 17 صادر في 2558-09قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم  •

) 2008 أآتوبر 31 (1429ادر في فاتح ذي القعدة  الص2231-08قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 
  .المتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة الممنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج

(BO n° 5791 du 30/11/2009 en arabe) 

 عات العامةالوزارة المكلفة بتحديث القطا

 ذي القعدة 7 صادر في 2656-09لمكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول ا •
) 2005 يونيو 10 (1426 جمادى األولى 2 الصادر في 1190-05بتتميم القرار رقم ) 2009 أآتوبر 26 (1430

    .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى
 1430 ذي القعدة 7 صادر في 2657-09ار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قر •

بتحديد الئحة ) 2004 ديسمبر 20 (1425 ذي القعدة 7 الصادر في 2203-04بتتميم القرار رقم ) 2009 أآتوبر 26(
    .الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية في درجة المؤهالت، بناء على للتوظيف،الشهادات المطلوبة 

 
 1430 ذي القعدة 7 صادر في 2658-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04بتتميم القرار رقم ) 2009 أآتوبر 26(
 .دات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزيةالشها

 

(BO n° 5791 du 30/11/2009 en arabe) 

 من رجب 14 صادر في 1741-09 المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير •
  . التكوين المستمرإستراتيجيةبتحديد ) 2009 يوليو 7 (1430

(BO n° 5794 du 10/12/2009 en arabe) 

 523-07 رقم يم القرار بتتم05/11/2009 صادر في 2797-09 رقم قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة •
  الصيادلة  للتوظيف في إطارالمطلوبةبتحديد الئحة الشهادات ) 2007 مارس 22 (1428 ربيع األول 2صادر في 

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

 2058-04 رقم  القراربتتميم 05/11/2009 صادر في 2798-09رقم  للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة قرار •
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين ) 2004ديسمبر  10 (1425 من شوال 27ر في صاد

 بوزارة الصحة اإلقليميين

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 



 1706-04 رقم بتتميم القرار  05/11/2009 صادر في 2799-09رقم  للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة قرار •
  درجة متصرفي اإلدارات المركزية بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في 23/09/2004ادر في ص

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

 1706-04 رقم بتتميم القرار  16/11/2009 صادر في 2844-09رقم  للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة قرار •
  درجة متصرفي اإلدارات المركزيةة الشهادات المطلوبة للتوظيف في  بتحديد الئح23/09/2004صادر في 

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

 2201-04 رقم  القراربتتميم 16/11/2009 صادر في 2845-09رقم  للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة قرار •
المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة، في إطار بتحديد الئحة الشهادات ) 20/12/2004 (1425 ذي القعدة 7صادر في 

 المتصرفين المساعدين

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

  وزارة الفالحة والصيد البحري
بتغيير ) 2009 أآتوبر 9 (1430 من شوال 20 صادر في 2587-09قرار لوزير الفالحة والصيد البحري رقم  •

بشأن إحداث وتنظيم معاهد ) 1990 يونيو 11 (1410 من ذي القعدة 17 الصادر في 773-90وتتميم القرار رقم 
    .التكنولوجيا للصيد البحري

(BO n° 5793 du 07/12/2009 en arabe) 

  المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
تحديد اختصاصات ب) 2009 نوفمبر 2 (1430 من ذي القعدة 14 صادر في 3-68-09قرار للوزير األول رقم  •

 وتنظيم المصالح الالممرآزة التابعة للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير
 

(BO n° 5793 du 07/12/2009 en arabe) 

بتغيير وتتميم القرار ) 2009 نوفمبر 4 (1430 من ذي القعدة 16 صادر في 3-58-09قرار للوزير األول رقم  •
بشأن إحداث وتنظيم مراآز التأهيل المهني التابعة ) 1996 يناير 8 (1416 من شعبان 17في  الصادر 3-231-95رقم 

 للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

(BO n° 5795 du 14/12/2009 en arabe) 

 المعادالت بين الشهادات
 من رجب 15 صادر في 1769-09ث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبح •

) 1995 نوفمبر 14 (1416 من جمادى اآلخرة 20 بتاريخ 2797-95بتتميم القرار رقم ) 2009 يوليو 8 (1430
  .بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 
(BO n° 5794 du 10/12/2009 en arabe) 

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
بتغيير ) 2009 أآتوبر 6 (1430ن شوال  م16 صادر في 530-09قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم  •

 يوليو 19 (1414 من محرم 28 الصادر في 1451-93قرار وزير الدولة في الشؤون الخارجية والتعاون رقم 
 .المتعلق بمصاريف التمثيل) 1993

 

(BO n° 5794 du 10/12/2009 en arabe) 

 

 



 ارة السياحة والصناعة التقليديةوز
) 2009 سبتمبر 15 (1430 من رمضان 25 صادر في 2710-09قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية رقم  •

بتحديد نظام امتحان الكفاءة ) 2006 أغسطس 29 (1427 شعبان 4 الصادر في 2097-06بتغيير القرار رقم 
 -قتصاد االجتماعي ناعة التقليدية واالالمهنية للترقي إلى درجة رئيس أشغال من الدرجة الثانية بوزارة السياحة والص

    .قطاع السياحة 

) 2009 سبتمبر 15 (1430 من رمضان 25 صادر في 2711-09قرار لوزير السياحة والصناعة التقليدية رقم  •
بتحديد نظام امتحان الكفاءة ) 2006 أغسطس 29 (1427 شعبان 4 الصادر في 2098-06بتغيير القرار رقم 

 -قتصاد االجتماعي المهنية للترقي إلى درجة رئيس أشغال من الدرجة األولى بوزارة السياحة والصناعة التقليدية واال
   .ةقطاع السياح

 
(BO n° 5794 du 10/12/2009 en arabe) 

  األمانة العامة للحكومة
بمنح مالبس العمل لبعض ) 2009 سبتمبر 3 (1430 من رمضان 13 صادر في 2-09-210مرسوم رقم  •

    .الموظفين واألعوان التابعين لألمانة العامة للحكومة

بتحديد نوعية وعدد ) 2009 سبتمبر 29 (1430 شوال 9 صادر في 2592-09قرار لألمين العام للحكومة رقم  •
  .مالبس العمل الممنوحة لبعض الموظفين واألعوان التابعين لألمانة العامة للحكومة

 
(BO n° 5795 du 14/12/2009 en arabe) 

 زارة الداخليةو
 ذي القعدة 10  صادر في2697-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

 فبراير 12 (1413 من شعبان 20 الصادر في 661-93بتغيير وتتميم القرار رقم ) 2009 أآتوبر 29 (1430
  ).الداخلية(بسن نظام امتحان األهلية المهنية لولوج إطار مهندسي الدولة التابعين لوزارة الداخلية واإلعالم ) 1993

 ذي القعدة 10 صادر في 2698-09كلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول الم •
 فبراير 12 (1413 من شعبان 20 الصادر في 662-93بتغيير وتتميم القرار رقم ) 2009 أآتوبر 29 (1430
 بسن نظام امتحان األهلية المهنية لولوج الدرجة الممتازة بإطار مهندسي الدولة التابعين لوزارة الداخلية) 1993

  ).الداخلية(واإلعالم 

(BO n° 5795 du 14/12/2009 en arabe) 

 الثقافةوزارة 
 بدالتبتحديد خصائص ) 2009 نوفمبر 26 (1430 ذي الحجة 8 صادر في 2896-09قرار لوزير الثقافة رقم  •

  .العمل الممنوحة لبعض موظفي وأعوان وزارة الثقافة
  
 

(BO n° 5795 du 14/12/2009 en arabe) 

   تحديد أسعار الخدمات-). مديرية النقل عبر الطرق و السالمة الطرقية(وزارة التجهيز والنقل 

  
 بتحديد  29/04/2009  صادر في2546-09التجهيز والنقل ووزير االقتصاد والمالية رقم قرار مشترك لوزير  •

 )مديرية النقل عبر الطرق و السالمة الطرقية(النقل أسعار الخدمات المقدمة من قبل وزارة التجهيز و
 

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

 

 

 وزارة السياحة والصناعة التقليدية



-06بتغيير القرار رقم  15/09/2009 صادر في 2712-09رقم  لمكلف بتحديث القطاعات العامةقرار للوزير ا •
بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة ) 2006 أغسطس 15 (1427 من رجب 20 صادر في 1989

  اع السياحة قط-تقني من الدرجة األولى بوزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
 

(BO n° 5797 du 21/12/2009 en arabe) 

  سبة العمومية لمحاا
 

 330-66 الملكي رقم من المرسوم 82 بتغيير الفصل 08/12/2009 بتاريخ 2-09-471 ملكي رسومم •
  بسن نظام عام للمحاسبة العمومية1387 محرم 10بتاريخ 

  
(BO n° 5798 du 24/12/2009 en arabe) 

II- Textes en cours d’adoption 
 

Lors de ses  deux réunions les 10 et 24 décembre 2009, le Conseil du 
Gouvernement a approuvé un certains nombre de projets de textes dont notamment :  
 

• Projet de décret n° 2-09-395 portant revalorisation des rentes allouées aux 
victimes d'accidents de travail et de maladies professionnelles ou à leurs 
ayants-droits. 

 
• Projet de décret n° 2-09-419 modifiant et complétant le décret n° 2-02-717 du 

6 joumada 1 1423 (17 juillet 2002) instituant une rémunération des services 
rendus par le ministère de l'équipement (service du matériel et services de 
logistique et de matériel). 

 
III- Notes de service 
 

• Décision n° 1382 du 03/12/2009 : Nomination de Mr Hicham FADI chef de 
service par intérim de la contractualisation et du suivi des plans d'action du 
réseau 

 
• Listes des candidats admis aux épreuves écrites pour l’accès au grade 

d’Inspecteur des Finances du 5-7-09 
 

• Résultats des EAP pour l’accès aux grades : agent technique, agent 
technique principal, inspecteur adjoint principal, inspecteur adjoint et 
secrétaire principal 

 
• Note n°15059/DE/DAGR du 07/12/2009 nomination de M.Nourredine Taouil 

en qualité de Chef de service intérimaire à l'Agence Bancaire de Casa ; 
 

• NOI 8855 du 10/12/2009 : Appel à candidatures à des postes de 
responsabilité au sein de la Direction du Budget ; 

 
• Circulaire n°189 du Ministre de l'Economie et des Finances du 30/11/2009 : 

simplification des procédures de gestion des postes budgétaires ; 
 
• Note n° 50/09/TGR/DRNC du 17/12/2009 : assignation de la gestion 

financière et comptable des budgets de certains services de l'Etat géré de 
manière autonome ; 

 
• Liste des candidats définitivement admis aux EAO du 1 novembre 2009 ; 
 



• Note n° 38/DRNC/DEJRG/SVR du 23/12/2009 : taux des intérêts moratoires 
au titre des marchés de l'Etat pour le premier trimestre 2010 ; 

 
• Note n° 246/CNT du 23/12/2009 : ordre de paiement adiré ; 

 
• Note n° 249/CNT du 2812/2009 : ordre de paiement adiré ; 
 
• Note n° 209/DPMR/DOB/SMDAB du 28/12/2009 : Changement des taux de 

rémunération des comptes de dépôts à vue et des comptes de dépôts à 
terme ; 

 
• Liste des éligibles à l'avancement d'échelon ; 

 
• Note n° 461/DRNC/DA du 30/12/2009 : Retrait des certificats de qualification 

et de classification des entreprises SEGANAD et AHMINA REDOUANE DE 
CONSTRUCTION  


