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I- Textes publiés aux bulletin
 
 
  Membres  du gouvernement 
 

• Dahir n° 1-0872 du 20/10
23/04/1975 relatif à la situa
composition de leur cabine

 
  Membres  du Conseil Consti

 
• Dahir n° 1-08-69 du 20

organique n ° 29-93 relative
 

  Membres de la Chambre des
 

• Dahir n° 1-08-70 du 20
organique n ° 50-07 comp
Chambre des Représentan

 
  Membres de la Chambre des
 

• Dahir n° 1-08-71 du 20
organique n ° 51-07 comp
Chambre des Conseillers 

 
Magistrats 
 
• Dahir n° 1-07-201 du 30/11

06 abrogeant et remplaçan
du 11/11/1974 formant stat

 
 
 
 
 

bre 2005 
 

ES ET REGLEMENTAIRES 
embre 2008 
1

s officiels : 

 et de leur cabinet 

/2008 complétant le dahir n° 1-74-331 du 
tion des membres du gouvernement et à la 
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/10/2008 portant promulgation de la loi 
 au Conseil Constitutionnel 

 Représentants 

/10/2008 portant promulgation de la loi 
létant la loi organique n°31-97 relative à la 
ts 
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/10/2008 portant promulgation de la loi 
létant la loi organique n°32-97 relative à la 

/2007 portant promulgation de la loi n ° 53-
t l’article 16 du dahir portant loi n° 1-74-467 
ut de la magistrature 
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Magistrats des juridictions financières 
 
• Dahir n° 1-07-199 du 30/11/2007 portant promulgation de la loi n ° 52-

06 modifiant et complétant la loi n° 62-99 formant code des juridictions 
financières 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 

 
Code pénal 
 
• Dahir n° 1-08-68 du 20/10/2008 portant promulgation de la loi n° 48-07 

complétant le chapitre III du titre I du livre III du dahir n° 1-59-413 du 
26/11/1962 portant approbation du code pénal 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 

 
  Passeport biométrique – institution 
 

• Décret n° 2-08-310 du 23/10/2008 instituant le passeport biométrique 
 
 

(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 
Code du travail  
 
• Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 93-

08 du 12/05/2008 fixant les mesures d’application générales et 
particulières relatives aux principes énoncés par les articles 281 à 291 
du code du travail 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 

 
Bons du Trésor – Opérations de rachat et d’échange 
 
• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 1443-08 du 

04/08/2008 relatif aux Opérations de rachat et d’échange des bons du 
Trésor 

(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 
 

Ecoles nationales de commerce et de gestion –Régime des études et 
des examens  
 
• Arrêté du ministre de l’éducation nationale et de l’enseignement 

supérieur de la formation des cadres et de la recherche scientifique n0 
2585-07 du 04/09/2008 pris pour l’application des articles  2 et 7 du 
décret n° 2-90-551 du 18/01/1991 fixant le régime des études et des 
examens en vue de l’obtention du diplôme des Ecoles nationales de 
commerce et de gestion 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 

Marchés de l’Etat  
 

• Décision du Premier ministre n° 3-49-08 du 22/10/2008 complétant la 
liste des prestations pouvant faire l’objet de bons de commande 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 
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Ministère de l’Intérieur 
 

• Dahir n° 1-08-67 du 31/07/2008 relatif au Corps des agents d’autorité 
 
• Décret n° 2-08-531 du 24/10/2008 modifiant et complétant le décret 

n°2-63-047 du 2/03/1963 fixant l’échelonnement indiciaire des 
gouverneurs de préfecture et de  provinces, des administrateurs 
principaux, administrateurs et administrateurs adjoints du ministère de 
l’Intérieur  

 
• Décret n° 2-08-532 du 24/10/2008 fixant les conditions d’intégration et 

de reclassement des agents d’autorité, au titre des dispositions du 
dahir n°1-08-67 du 31/07/2008 relatif au Corps des agents d’autorité 

 
• Décret n° 2-08-533 du 24/10/2008 modifiant le décret n°2-86-584 du 

29/09/1986 fixant les indemnités  et avantages alloués aux walis et  
gouverneurs. 

 
  

(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 
 
 
 

Ministère de l’économie et des finances  
 
 

• Décret n° 2-07-995 du 23/10/2008 relatif aux attributions et à 
l’organisation du ministère de l’économie et des finances 

 
(B.O n° 5680 du 06/11/2008) 

 
 

 تفويض اإلمضاء والمصادقة على الصفقات 
 

 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1911-08قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •
 بتفويض اإلمضاء) 2008يونيو 

 
 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1912-08قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

 بتفويض اإلمضاء) 2008يونيو 
  

 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1913-08ر االقتصاد والمالية رقم قرار لوزي •
 بتفويض المصادقة على الصفقات) 2008يونيو 

  
 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1914-08قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

 بتفويض المصادقة على الصفقات) 2008يونيو 
  

 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1915-08رقم قرار لوزير االقتصاد والمالية  •
 بتفويض اإلمضاء) 2008يونيو 

  
 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1916-08قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

 بتفويض اإلمضاء) 2008يونيو 
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 16 (1429 من جمادى اآلخرة 12 صادر في 1917-08قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •
 بتفويض اإلمضاء) 2008يونيو 

 
(B.O n° 5678 du 30/10/2008 en arabe) 

 
 المعادالت بين الشهادات

 
 1879-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
 

 1880-08 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقمقرار لوزير  •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1881-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1882-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1883-08 لعلمي رقمقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث ا •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1884-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1885-08 ربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقمقرار لوزير الت •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1886-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات)2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1887-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1888-08 مي رقمقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العل •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1889-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1890-08 ة الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقمقرار لوزير التربي •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1891-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 حديد بعض المعادالت بين الشهاداتبت) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1892-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1893-08 رقمقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي  •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
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 1894-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1895-08 لوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقمقرار لوزير التربية ا •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
 1896-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

  بعض المعادالت بين الشهاداتبتحديد) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
 

 1897-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
 1898-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •

 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 
  

 1899-08 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم •
 بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 أآتوبر 9 (1429 شوال 9صادر في 

  
(B.O n° 5678 du 30/10/2008 en arabe) 

 
 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة 

 
 

صادر 08-1905العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •
  بتحديد الئحة الشهادات20/12/2004 الصادر في04-2203رقم   القرار بتتميم22/09/2008في

 .ي درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية بناء على المؤهالت فالمطلوبة للتوظيف
 
 

صادر في 08-1906العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات •
بتحديد ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04رقم   بتتميم القرار22/09/2008

 .المرآزية المطلوبة للتوظيف مباشرة في درجة متصرفي اإلدارات الئحة الشهادات
  

(B.O n° 5680 du 06/11/2008 en arabe) 
  وزارة الصحة

  
-06-623 بتطبيق المرسوم رقم 23/10/2008 صادر في 1940-08وزيرة الصحة رقم   لقرار •

زامية  بشان التعويض عن الحراسة و التعويض عن الخدمة اإلل13/04/2008 الصادر في 2
 المنجزة من طرف بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراآز االستشفائية 

 
          (B.O n° 5680 du 06/11/2008 en arabe) 

 
  المجالس العلمية 

 1-03-300 بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 20/10/2008 في 1-08-16ظهير شريف رقم  •
 مية باعادة تنظيم المجالس العل22/04/2004في 

  
          (B.O n° 5680 du 06/11/2008 en arabe) 

 
  الضريبة على القيمة المضافة

  
 2-06-574 يتمم بموجبه المرسوم رقم 30/10/2008 صادر في 2-08-103مرسوم رقم  •

 في شان تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في 31/12/2006الصادر في 
 عامة للضرائبالقسم الثالث من المدونة ال

  
          (B.O n° 5682 du 13/11/2008 en arabe) 
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  مراقبة نفقات الدولة

  
   المتعلق بمراقبة نفقات الدولة04/11/2008 صادر في 2-07-1235مرسوم رقم  •

  
          (B.O n° 5682 du 13/11/2008 en arabe) 

 
 .الوطني اإلدارة العامة لألمن

 
  

بشان تحديد آيفية الترقية في الدرجة باالختيار 30/10/2008في  صادر 2-08-454رقم مرسوم  •
  لبعض موظفي اإلدارة العامة المن الوطني

  
          (B.O n° 5682 du 13/11/2008 en arabe) 

 
  المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج

  
 بموظفي المندوبية  بشان النظام االساسي الخاص07/11/2008 صادر في 2-08-599مرسوم رقم  •

 العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج
  

          (B.O n° 5682 du 13/11/2008 en arabe) 
 

 نظام الضمان االجتماعي
  

 المتعلق بتغيير 24-08 بتنفيد القانون رقم 20/10/2008 صادر في 1-08-87ظهير شريف رقم  •
 بتاريخ 1-72-184 الشريف بمثابة قانون رقم  المغير و المتمم بموجبه الظهير17-02القانون رقم 

  المتعلق ب نظام الضمان االجتماعي7/07/1972
 

 
          (B.O n° 5683 du 17/11/2008 en arabe) 

  المعاشات المدنية 
  

 المغير و المتمم 20-08 بتنفيد القانون رقم 20/10/2008 صادر في 1-08-93شريف رقم ظهير  •
 المعاشات المدنية آما تم تعديله نظام المحدث ل30/12/1971 بتاريخ 011-71قانون رقم البموجبه 
  و تتميمه

  
          (B.O n° 5683 du 17/11/2008 en arabe) 

  
 .وزارة العدل  

 
بتعديل الفصل  04-08 بتنفيد القانون رقم 20/10/2008 صادر في 1-08-19شريف رقم ظهير  •

 المتعلق 11/11/1974 بتاريخ 1-74-467ن رقم  من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانو5
 بالنظام االساسي لرجال القضاء 

  
          (B.O n° 5683 du 17/11/2008 en arabe) 

 
  .الوطني ع الدفاإدارةالوزارة المكلفة ب

 
 المغير و المتمم 21-08 بتنفيد القانون رقم 20/10/2008 صادر في 1-08-94شريف رقم ظهير  •

 آما تم العسكرية المعاشات نظام المحدث ل30/12/1971 بتاريخ 013-71رقم قانون البموجبه 
 تعديله و تتميمه

  
          (B.O n° 5683 du 17/11/2008 en arabe) 
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  وزارة التشغيل و التكوين المهني
  

 بتحديد نظام امتحان 24/10/2008 بتاريخ 1960-08قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •
  ءة المهنية للترقي إلى درجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثالثةالكفا

  
 بتحديد نظام امتحان 24/10/2008 بتاريخ 1961-08قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •

 الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة الثانية
  

 بتحديد نظام امتحان 24/10/2008 بتاريخ 1962-08قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •
  األولىالكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مفتش مساعد للشغل من الدرجة 

  
  إجراءات بتحديد24/10/2008 بتاريخ 1963-08قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •

 تنظيم مباراة توظيف مفتشي الشغل من الدرجة الثالثة
  

  إجراءات بتحديد24/10/2008 بتاريخ 1964-08لتشغيل و التكوين المهني رقم قرار لوزير ا •
 تنظيم مباراة توظيف مفتشي الشغل من الدرجة الثانية

  
 بتحديد نظام امتحان 24/10/2008 بتاريخ 1965-08قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •

  الثانيةالكفاءة المهنية للترقي إلى درجة مفتش للشغل من الدرجة
  

         (B.O n° 5683 du 17/11/2008 en arabe) 
  
  

II- Textes en cours d’adoption 
 

Lors de sa réunion du 19 novembre 2008, le Conseil de Gouvernement a approuvé 
un projet de décret n° 2·08-625 habilitant le ministre de l'Intérieur et le ministre de 
l'économie et des finances à fixer le plan comptable normalisé des partis politiques.  
Ce projet doit être examiné devant le Conseil des Ministres. 
 
 
III- Notes de services 
 

• Note n° 166/CNT/DCTP/SRGCB DU 03/11/2008 : ordre de paiement ; 
 
• Note n° 172/CNT/DCTP/SRGCB DU 10/11/2008 : ordre de paiement ; 

 
• Note n° 70/08/TGR du 26/11/2008 : centralisation des versements mensuels 

de comptabilité ; 
 

• Note n° 43/DRNC/DEJRG/SVR du 24/11/2008 : Attribution d’un code 
indicatif au bureau de l’administration des douanes dénommé «Tanger-
Méditerranée» ; 

•  Résultats définitifs des EAP pour l’accès aux grades : Moniteur-opérateur 
ppl-analyste-analyste concepteur-Technicien 1er grade ; 

 
  للخزينة العامة للمملكة  لجمعية الخدمات االجتماعيةاألولبالغ عن انعقاد المؤتمر الوطني  •

  
 


