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                                            Royaume du Maroc 
 
 
 
 
 
 

  
       DRNC/DEJRG/SD            

 
 
  28 / Octobre 2005 
 
 

 
 
 
I- Textes publiés aux bulletins officiels : 
 
 
Marchés de l’Etat 
 

• Arrêté du ministre de la culture n° 630-09 du 14 rabii I 1430 (12 mars 
2009) modifiant l’arrêté n° 1916-01 du 29 rejeb 1422 (17 octobre 2001) 
étendant au ministère chargé des affaires culturelles les dispositions 
du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant 
pour le compte du ministère des travaux publics, de la formation 
professionnelle et de la formation des cadres, un système de 
qualification et de classification des entreprises de bâtiment et des 
travaux publics. 

 
(BO n° 5732 du 07/05/2009) 

 
 

Nomenclature des pièces justificatives des propositions d’engagement et 
de paiement des dépenses des biens et services de l’Etat 
 
 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 266-09 du 2 safar 
1430 (29 janvier 2009) fixant la nomenclature des pièces justificatives 
des propositions d’engagement et de paiement des dépenses des 
biens et services de l’Etat. (Version arabe BO n° 5732 du 07-05-
2009) 

 
(BO n° 5732 du 07/05/2009) 

 
 

Ministère de l’intérieur 
 

• Arrêté du ministre de l’intérieur n° 283-09 du 6 safar 1430 (2 février 
2009) fixant les modalités d’organisation des études et des examens 
de l’Institut royal de l’administration territoriale. (Version arabe BO n° 
5732 du 07-05-2009) 
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• Arrêté du ministre de l’intérieur n° 284-09 du 6 safar 1430 (2 février 
2009) fixant le règlement du concours d’accès au cycle normal de 
l’Institut royal de l’administration territoriale. (Version arabe BO n° 
5732 du 07-05-2009) 

 
(BO n° 5732 du 07/05/2009) 

 
  تفويض السلطة

 
  

) 2009بريل افاتح  (1430 ربيع االخر5 صادر في 861-09 قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم •
  .بتفويض السلطة

 
)18/05/2009 بتاريخ 5735ج ر عدد  ) 

  
  
  
 المعادالت بين الشهادات 

 
  
 صادر في 189-09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •

 .بين الشهادات  بعض المعادالتبتحديد) 2009اير ن ب26 (1430 محرم من 29

 صادر في 190-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 بناير 26 (1430 من محرم 29

 صادر في 191-09قم العلمي ر قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 بناير 26 (1430 من محرم 29

 صادر في 192-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 بناير 26 (1430 من محرم 29

 صادر في 193-09العلمي رقم  بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التر •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 بناير 26 (1430 من محرم 29

 صادر في 647-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009مارس  13 (1430 من ربيع األول 15

 صادر في 649-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 13 (1430 من ربيع األول 15

)27/04/2009 بتاريخ 5729ج ر عدد  ) 
   

 صادر في 194-09العلمي رقم  ربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير الت •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 بناير 26 (1430 من محرم 29

  صادر في318-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284-02بتتميم القرار رقم ) 2009 فبراير 2 (1430 صفر 6
 .بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم في الصيدلة) 2003 يناير 17(
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 صادر في 795-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بعض المعادالتبتحديد ) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 796-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 797-09مي رقم العل قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 798-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 997-09العلمي رقم  رار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثق •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في -09800العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430بيع األول  من ر26

 صادر في 801-09العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 802-09العلمي رقم  عليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والت •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 841-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 842-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 843-09العلمي رقم  حثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والب •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 844-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .اداتبين الشه بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 845-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 846-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 847-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 848-09العلمي رقم  نية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوط •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26
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 صادر في 849-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009س  مار24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 850-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

)30/04/2009 بتاريخ 5730ج ر عدد  ) 
  

 صادر في 851-09العلمي رقم   الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية •
  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 852-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 853-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 854-09العلمي رقم  ين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكو •
  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 855-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 أبريل 3 (1430 ربيع اآلخر 7

 صادر في 856-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 أبريل 3 (1430 ربيع اآلخر 7

ر في  صاد857-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 أبريل 3 (1430 ربيع اآلخر 7

 صادر في 858-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 أبريل 3 (1430 ربيع اآلخر 7

 صادر في 859-09العلمي رقم   والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية •
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 أبريل 3 (1430 ربيع اآلخر 7

 صادر في 1042-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 17 (1430 من ربيع اآلخر 21

)04/05/2009 بتاريخ 5731ج ر عدد  ) 
 

 صادر في 831-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 832-09العلمي رقم  نية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوط •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 833-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009س  مار24 (1430 من ربيع األول 26
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 صادر في 834-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 835-09العلمي رقم  طر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األ •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 836-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .بين الشهاداتالمعادالت  بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 837-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

صادر في  838-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 24 (1430 من ربيع األول 26

 صادر في 830-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 مارس 27 (1430 من ربيع األول 29

 7 صادر في839-09العلمي رقم  بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التر •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009  أبريل3 (1430ربيع األخر 

 7صادر في 840-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في860-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في917-09العلمي رقم  بحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر وال •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في918-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في919-09العلمي رقم  ر لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرا •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في937-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في938-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في939-09العلمي رقم  ين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكو •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في940-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
  .لشهاداتالمعادالت بين ا بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 
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 7 صادر في941-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .    المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7في صادر 942-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في943-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في944-09العلمي رقم  التعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية و •
 . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في945-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 . المعادالت بين الشهادات  بعضبتحديد) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في946-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في947-09 رقم العلمي قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 . المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في948-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 صادر 09-1017العلمي رقم  لتربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير ا •
                .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 15 (1430 من ربيع األخر  19في

)07/05/2009 بتاريخ 5732ج ر عدد  ) 
  

 صادر 905-09العلمي رقم  والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر  •
 .   المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009فاتح أبريل  (1430ربيع األخر  5في 

 صادر 906-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .    هاداتالمعادالت بين الش بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 907-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 908-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 909-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 910-09العلمي رقم  يم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعل •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في
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 صادر 911-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .لمعادالت بين الشهاداتا بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 912-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 913-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 914-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 915-09العلمي رقم  وطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية ال •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

 صادر 916-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر  7في

)07/05/2009 بتاريخ 5732ج ر عدد  ) 
 

 7 صادر في920-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في921-09العلمي رقم  عليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والت •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في922-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في923-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في924-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في925-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في926-09العلمي رقم  الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية  •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في927-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في928-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في929-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 
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 7 صادر في930-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في931-09العلمي رقم  زير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لو •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في932-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في933-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في934-09العلمي رقم  ألطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في935-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .داتالمعادالت بين الشها بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

 7 صادر في936-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
 .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض) 2009 أبريل 3 (1430ربيع األخر 

)07/05/2009 بتاريخ 5732ج ر عدد  ) 
  

 24 صادر في 1038.09علمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث ال •
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24 صادر في 1043.09قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1044.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1045.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430ع األخر من ربي

 24صادر في  1046.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1047.09رقم  عليم و تكوين األطر و البحث العلميقرار لوزير التربية الوطنية و الت •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1049.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .د بعض المعادالت بين الشهاداتبتحدي )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1050.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 
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 24صادر في  1051.09قم ر قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1052.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1053.09رقم   لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلميقرار •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1054.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430ر من ربيع األخ

 24صادر في  1055.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1056.09رقم   تكوين األطر و البحث العلميقرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1057.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .المعادالت بين الشهاداتبتحديد بعض  )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1058.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

صادر في  1059.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي  •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430األخر    من ربيع 24

 24صادر في  1060.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1061.09رقم  وزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلميقرار ل •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1062.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430 من ربيع األخر

 24صادر في  1063.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

 24صادر في  1064.09رقم  تكوين األطر و البحث العلميقرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و  •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

صادر في  1065.09 رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .المعادالت بين الشهاداتبتحديد بعض  )2009 أبريل 20 (1430 من ربيع األخر 24

 24صادر في  1066.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 
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 24صادر في  1067.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي •
   .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430من ربيع األخر 

صادر في  1068.09رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم و تكوين األطر و البحث العلمي   •
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات )2009 أبريل 20 (1430 من ربيع األخر 24

)18/05/2009 بتاريخ 5735ج ر عدد  ) 
 

 
  
 الئحة الشهادات والدبلومات المطلوبة الجتياز مباراة ولوج شعبة تكوين أساتذة السلك .- المدارس العليا لألساتذة 

  .الثاني للتعليم الثانوي
  

 صادر في 2177-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
والدبلومات المطلوبة الجتياز  بتحديد الئحة الشهادات) 2008 ديسمبر 2 (1429لحجة  ذي ا3

 .الثانوي بالمدارس العليا لألساتذة مباراة ولوج شعبة تكوين أساتذة السلك الثاني للتعليم
 
 

)04/05/2009 بتاريخ 5731ج ر عدد  ) 
 
 

  .اهتخول ولوج تكوينات سلك الدآتور قائمة الشهادات الوطنية التي 
  

 صادر في 140-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث •
الوطنية التي تخول ولوج تكوينات  بتحديد قائمة الشهادات) 2009 يناير 22 (1430 من محرم 25

 .سلك الدآتوراه
  

)04/05/2009 بتاريخ 5731ج ر عدد  ) 
 

  
  .طاعات العامةالق الوزارة المكلفة بتحديث

  
 صادر في 702-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •

 8الصادر في  1706-04 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 26 (1430 من ربيع األول 28
ي للتوظيف في درجة متصرف بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة) 2004 سبتمبر 23 (1425شعبان 

  .اإلدارات المرآزية
  

 صادر في 703-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •
 من 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 26 (1430 من ربيع األول 28

، بناء على مباراة المطلوبة للتوظيف  بتحديد الئحة الشهادات) 2005 ماي 25 (1426ربيع اآلخر 
  .المساعدين ، في إطار أساتذة التعليم العالي

  
 صادر في 705-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •

 من 15الصادر في  830-08 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 26 (1430 من ربيع األول 28
المطلوبة للتوظيف ، بناء على  بتحديد الئحة الشهادات) 2008 أبريل 22 (1429ربيع اآلخر 

  .بمؤسسات تكوين األطر العليا مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين
  

 صادر في 706-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •
الشهادات المطلوبة للتوظيف في  ديد الئحةبتح) 2009 مارس 26 (1430 من ربيع األول 28

  .إطار جراحي األسنان
  

)04/05/2009 بتاريخ 5731ج ر عدد  ) 
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  .للحسابات المجلس األعلى
  

 1430من ربيع اآلخر  27 صادر في 717-09أمر للرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم  •
أبريل  7 (1425صفر من 16 الصادر في 611-04بتغيير األمر رقم ) 2009 مارس 25(

الخاصة بالملحقين القضائيين  بتحديد آيفية تنظيم المباراة والتدريب وامتحان األهلية المهنية) 2004
  .المالية بالمحاآم

  
)04/05/2009 بتاريخ 5731ج ر عدد  ) 

  
  

  وزارة الفالحة و الصيد البحري
  

 25 (1430بيع األول  من ر27 صادر في 346-09قرار لوزير الفالحة و الصيد البحري رقم  •
 فبراير 13 (1410 من رجب 16 بتاريخ 1641-90 بتغيير و تتميم القرار رقم )2009مارس 
 .بشان إحداث و تنظيم معاهد تكوين تقني الفالحة) 1990

 25 (1430 من ربيع األول 27 صادر في 347-09قرار لوزير الفالحة و الصيد البحري رقم  •
 20 (1410 من ربيع اآلخر 20الصادر في 1640-90رار رقم بتغيير و تتميم الق) 2009مارس 
 .بشان إحداث و تنظيم مراآز التأهيل الفالحي و مراآز التخصص الفالحي ) 1989نوفمبر 

  

)11/05/2009 بتاريخ 5733ج ر عدد  ) 
  
  

II- Textes en cours d’adoption 
 

Le Conseil des Ministres réuni à Fès sous la présidence de Sa Majesté Le Roi 
le 07 Mai 2009 a approuvé les projets de textes suivants : 
 
Projet de lois : 
 

• Projet de loi n° 32-09 relatives à l’organisation de la profession de 
notaire et à la création d’un ordre national des notaires ; 

 
• Projet de loi n° 02-09 relative au domaine communal ; 

 
• Projet de loi n° 05-06 modifiant et complétant  l’article 32 du dahir 1-

57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la 
mutualité.  

 
 

Projets de décrets : 
     

• Projet de décret 2-09-84 modifiant le décret  2-03-315 du 29 rabii II 
1424 (30 juin 2003) instituant une indemnité horaire pour service de 
nuit effectué par le personnel du corps national de la protection civile ; 

 
• Projet de décret  2-09-221 modifiant et complétant le décret 2-99-1266 

du 10 mai 2000 portant statut particulier du corps national de la 
protection civile ;  
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• Projet de décret  2-08-229 instituant une procédure de publication des 
projets de textes législatifs et réglementaires ;  

• Projet de décret 2-08-529 complétant le décret royal 2-05-1316 du 
chaâbane 1426 (19 septembre 2005) fixant la liste des diplôme 
préparés et délivrés par l’institut dar EL hadith EL Hassania ;  

• projet de décrets  2-07-1273 modifiant le décret 330-66 du 10 
moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de 
comptabilité  publique ; 

• Projet de décret  2-07-860 modifiant le décret 2-77-826 du 25 chaoual 
1397 (9 octobre 1977) pris pour l’application du code de douanes et 
impôts indirects ; 

• Projet de décret  2-08-124 désignant les professions ou activités 
exclues des régimes du bénéfice forfaitaire en vertu des dispositions 
de l’article 41 du code général des impôts ; 

• projet de décret  2-08-132 pris en application des articles 6 et 31 du 
code général des impôts ; 

• Projet de décrets 2-07-1300 pris pour l’application  de la loi n° 41-05 
relatives aux organismes de placement en capital-risque ; 

• Projet de décret 2-08-457 modifiant le décret 2-04-355 du 19 ramadan 
1425 (2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 
portant code des assurances ; 

• Projet de décret 2-08-712 modifiant le décret 2-95-805 du joumada II 
1417 (14 octobre 1996) pris pou l’application de la loi n 47-95 portant 
réorganisation de la caisse centrale de garantie ; 

• Projet de décret 2-09-168 fixant les attributions et l’organisation des 
directions centrales du ministère de l’agriculture et de la pêche 
maritime- département de l’agriculture ; 

• Projet de décret 2-07-1340 modifiant et complétant le décret n 2-90-
554 du rejeb 1411 (18 janvier 1991) relatif aux établissements 
universitaires et aux cités universitaires ; 

• Projet de décret 2-07-51 habilitant le ministre de l’éducation nationale 
de l’enseignement supérieur ,de la formation des cadres et de la 
recherches scientifique à fixer les mesures  d’ordre administratif à 
prendre à l’encontre des contrevenants à la loi n°06-00 formant statut 
particulier de l’enseignement scolaire privé ; 

• Projet de décret  2-08-702 fixant les formes de signification à 
l’employeur des mises en demeure et des observations ;  

• Projet de décret  2-05-813 relatif au contrôle des instruments de 
mesure ; 

• Projet de décret 2-08-65 pris pour l’application de la loi 13-06 relative 
au groupe institut supérieur de commerce et d’administration des 
entreprises ; 
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• Projet de décret  2-08-444 instituant un conseil national des 
technologies de l’information et de l’économie  numérique ; 

• Projet de décret  2-08-518 pris pour l’application des articles 13, 14, 
15,21 et 23 de la loi n° 53-05 relatives à l’échange électronique des 
données juridiques ; 

• Projet de décret  2-09-165 pris pour l’application de la loi 09-08 relative 
à la protection des personnes physique à l’égard des traitements des 
données à caractère personnel ; 

• Projet de décret 2-07-1045 fixant les attributions et l’organisation du 
ministère du commerce extérieur ; 

• Projet de décret  2-08-425 complétant le décret 2-95-738 du 13 
novembre 1418 (20 mai 1997) instituant une rémunération des 
services rendus par le ministère des affaires culturelles service de 
l’imprimerie «Dar Al Manahil» 

• Projet de décret 2-08-543 fixant le membre du conseil d’administration 
des archives du Maroc ; 

• Projet de décret 2-08-544 modifiant et complétant le décret 2-05-830 
du ramadan 1427 (19 octobre 2006) portant création du «prix du 
Maroc du livre» 

• Projet de décret  2-06-764 modifiant et complétant le décret  2-82-146 
du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) fixant le classement et 
l’échelonnement indiciaire des grades des magistrats de la cour des 
comptes ;  

• Projet de décret  2-08-303 modifiant et complétant le décret  2-74-357 
du 1er joumada I 1394 (23 mai 1974) fixant une indemnité journalière 
d’activité en faveur des membres du conseil national et des 
commissions des anciens résistants et anciens membres de l’armée 
de libération ; 

• Projet de décret  2-08-448 portant application de l’article 48 du dahir 1-
58-008 du chaâbane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la 
fonction publique, relatif à la procédure de détachement ; 

• Projet de décret  2-08-499 relatif à la nomination dans certains gardes 
des administrations publiques ; 

• Projet de décrets  2-08-450 modifiant le décret 2-62-345 du 15 safar 
1338 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres 
d’administration centrale et des fonctionnaires communs aux 
administrations publiques ; 

• Projet de décret  2-08-645 du 28 safar 1401 (5janvier 1981) instituant 
une fonction supérieur de chargé d’études dans les départements 
ministériels ;  

• Projets de décret 2-08-722 fixant les attributions et à l’organisation de 
délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion ; 



 14

• Projet de décret 2-09-27 modifiant et complétant le décret 2-77-743 du 
20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du 
personnel d’atelier de l’imprimerie officielle ; 

• Projet de décret  2-09-148 portant la modification de l’heure légale.  

III- Notes de services 
 

• Note n° 3139/DI du 27/05/2009 : Nomination de responsables au sein 
de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières et au sein  de 
la Direction du Trésor et des Finances extérieures ; 

• Note n° 141 du 27/05/2009 : Opposition sur un chèque bancaire ; 

• Note n° 656/DI  du 28/05/2009 : Stage de formation à l'école Nationale 
du Trésor (ENT) en France ; 

• Note n° 18/09/TGR du 27/05/2009 : Politique de sécurité de 
l'information à la Trésorerie Générale du Royaume ; 

• Note du 25/05/2009 : Liste des candidats admis aux épreuves écrites 
du 10 05 09 pour l'accès au grade d'Informatiste spécialisé ; 

• Note n° 17/09/TGR/DRNC/DEJRG/SVR du 27/05/2008 : 
Déconcentration de la gestion des marchés et contrats de location 
conclus par la Direction Générale des Impôts ; 

• Note n° 645/DI du 18/05/2009 : Formation sur les modules relatifs à : 
l’unité de versement; dématérialisation des échanges des comptes 
8210/8211; suivi des comptes 8240/8241 avec l'UCR; échange des 
écritures comptables entre SIDEP, Agare-DEP, Olympic et la 
comptabilité; Agare-DEP; paiement en ligne et télé-bourses ; 

• Circulaire conjointe du 25/05/2008 : دورية مشترآة بين وزارة االقتصاد و المالية و 
 وزارة الداخلية المتعلقة بمسطرة تبليغ مقترحات االلتزام بنفقات الجماعات المحلية للقباض الجماعيين

• Note du 20/05/2009 : Résultats du concours professionnel pour l'accès 
au grade d'inspecteur ; 

• Guide du règlement de consultation des marches de travaux ; 

• Guide CPS Fournitures ; 

• Guide du règlement de consultation des marchés de Fournitures ; 

• Guide du règlement de consultation des marches de travaux ; 

• Guide CPS Travaux ; 

• Note n°14/DRNC/MEMP du 08/04/2009 : Note relative aux guides 
d'élaboration de documents contractuels des marchés publics ; 

• Note n° 2/DRNC/DEJRG/SVR du 19/05/2008 : attribution d'un code 
indicatif à l'agence comptable auprès de l'ambassade du Maroc à 
Azerbaïdjan ; 
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• Liste des candidats admis aux épreuves écrites EAP du 10 Mai 09 
pour l'accès au grade de : moniteur, analyste,  opérateur principal, 
programmeur, analyste concepteur et  programmeur analyste ; 

• Note n° 16/09/TGR/DAGR/DGRH/SGMC du 14/05/2009 : Mobilité des 
comptables ; 

• Communiqué du 12/05/2009 :  اإلدارية المشارآة في انتخاب ممثلين في حظيرة اللجان 
األعضاءالمتساوية   

• Note n°608/09/DAGR/DGRH/SGMC du 14/05/2009 : Primes  du 2ème 
trimestre 2009 ; 

• Circulaire n° 3194 du 04/05/2009 : Circulaire du Ministre de l'Economie 
et des Finances portant dérogation pour la continuité des 
ordonnancements et des paiements au titre des reports de crédits du 
budget général jusqu'au 22 juin 2009 ; 

• Note n° 154/CNT/DCTP/SRGCB du 04/05/2009 : Ordres de paiement 
adirés (128191/146112) 

• Note du 07/05/2009 : االآراهات البدنية الصادرة  عن محاآم المملكة بالمراآز تنفيذ 
  الحدودية

•  Note n°588/09/DAGR/DGRH/SGMC du 05/05/2009 : 
Dématérialisation de la gestion des frais de déplacement 

• Barème des index de révision des prix pour les marchés de travaux, 
fournitures ou services passés pour le compte de l'Etat ; 

• Note n° 15/TGR/2009/DRNC/DEJRG/SEJ du 19/05/2008 : Certification 
de service fait 

 


