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(BO n° 571
 
 

bre 2005 
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u Trésor. 

ie et des finances n° 288-09 du 3 safar 1430 (30 
de bons du Trésor à 1 an. (BO arabe 5717 du 16-03-

ie et des finances n° 289-09 du 3 safar 1430 (30 
ns de rachat et d'échange des bons du Trésor. 
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s à très court terme. 

ie et des finances n° 291-09 du 3 safar 1430 (30 
de bons du Trésor par voie d'adjudication. 

ersion arabe 5720 du 26-03-2009) 
 
 

ssociés. - Taux maximum des intérêts 

e et des finances n° 654-09 du 22 rabii I 1430 (19 
2009, le taux maximum des intérêts déductibles des 
sociés. (Version arabe BO 5724 du 09/04/2009)  

 
6 du 16/04/2009) 
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430 (5 mars 2009) pris pour l’application de la loi n° 
ce pour le développement agricole. 

 
8 du 19/03/2009) 
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Agence marocaine de développement des investissements. 
 
 

• Décret n° 2-08-564 du 7 rabii I 1430 (5 mars 2009) pris pour l’application de la loi n° 
41-08 portant création de l’Agence marocaine de développement des 
investissements. 

 
 

(BO n° 5718 du 19/03/2009) 
 
 

Participation de l’Etat au financement des campagnes électorales. 
 

• Arrêté du Premier ministre n° 3-08-09 du 6 rabii I 1430 (4 mars 2009) fixant le 
montant global de la participation de l’Etat au financement des campagnes 
électorales menées par les partis politiques, les unions de partis politiques et les 
syndicats à l’occasion des élections législatives devant se dérouler le 2 octobre 2009 
en vue du renouvellement du tiers des membres de la Chambre des conseillers. 

 
• Arrêté du Premier ministre n° 3-09-09 du 6 rabii I 1430 (4 mars 2009) fixant le 

montant global de la participation de l’Etat au financement des campagnes 
électorales menées par les partis politiques et les unions de partis politiques à 
l’occasion des élections communales qui auront lieu le 12 juin 2009. 

 
• Arrêté du Premier ministre n° 3-10-09 du 6 rabii I 1430 (4 mars 2009) relatif à 

l’avance sur le montant de la participation de l’Etat au financement des campagnes 
électorales menées par les partis politiques et les unions de partis politiques 
participant aux élections communales générales. 

 
• Arrêté du Premier ministre n° 3-11-09 du 6 rabii I 1430 (4 mars 2009) relatif à 

l’avance sur le montant de la participation de l’Etat au financement des campagnes 
électorales menées par les partis politiques, les unions de partis politiques et les 
syndicats participant à l’élection des membres de la Chambre des conseillers. 

 
 

(BO n° 5718 du 19/03/2009) 
 

Entreprises d’assurances et de réassurance. 
 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2173-08 du 9 hija 1429 (8 
décembre 2008) modifiant et complétant l'arrêté du ministre des finances et de la 
privatisation n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux entreprises 
d'assurances et de réassurance. (Version arabe BO 5718 du 19-03-2009) 

 
(BO n° 5718 du 19/03/2009) 

 
Liste des hôpitaux relevant du ministère de la santé. 
 

• Arrêté de la ministre de la santé n° 337-09 du 24 moharrem 1430 (21 janvier 2009) 
modifiant et complétant l'arrêté de la ministre de la santé n° 719-08 du 1er rabii II 
1429 (8 avril 2008) fixant la liste des hôpitaux relevant du ministère de la santé. 
(Version arabe BO 5722 du 02-04-2009) 

 
 

(BO n° 5722 du 02/04/2009) 
 

Assurance maladie obligatoire. 
 

• Arrêté de la ministre de la santé n° 477-09 du 24 safar 1430 20 février 2009) 
complétant l'arrêté du ministre de la santé n° 2517-05 du 30 rejeb 1426 (5 septembre 
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2005) fixant la liste des médicaments admis au remboursement au titre de 
l'assurance maladie obligatoire et la liste des médicaments donnant droit à 
l'exonération totale ou partielle des frais restant à la charge du bénéficiaire. (Version 
arabe BO 5722 du 02-04-2009) 

 
(BO n° 5722 du 02/04/2009) 

 
Banque centrale populaire. - Approbation de la modification apportée aux 
statuts. 
 

• Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 2300-08 du 23 hija 1429 (22 
décembre 2008) approuvant la modification apportée aux statuts de la Banque 
centrale populaire. (Version arabe BO 5722 du 02-04-2009) 

 
(BO n° 5722 du 02/04/2009) 

 
Mouvements de personnel et mesures de gestion. 
 

• Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 
2304-08 du 25 kaada 1429 (24 novembre 2008) fixant les résultats du concours de 
recrutement de professeurs-assistants à l'Institut national des postes et 
télécommunications. 

 
(BO n° 5722 du 02/04/2009) 

 
Cessation du mandat des membres des conseils communaux et 
d’arrondissements, des conseils préfectoraux et provinciaux et des 
conseils régionaux et des représentants des salariés. 

 
• Décret n° 2-09-53 du 5 rabii II 1430 (1er avril 2009) portant application de l'article 2 

de la loi n° 52-08 relative à la cessation du mandat des membres des conseils 
communaux et d'arrondissements, des conseils préfectoraux et provinciaux et des 
conseils régionaux et à la cessation du mandat des représentants des salariés. 

 
 

(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
 

Equivalences de diplômes. 
 

• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2230-08 du 12 hija 1429 (11 
décembre 2008) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 
1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme d'architecte de 
l’Ecole nationale d'architecture. 

 
• Arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2274-08 du 2 moharrem 1430 
(30 décembre 2008) complétant l'arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 
novembre 1995) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme 
d'architecte de l'Ecole nationale d'architecture. 

 
(BO n° 5722 du 02/04/2009) 

 
• Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 232-09 du 29 moharrem 1430 
(26 janvier 2009) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en 
médecine. 

 
(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
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• Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 233-09 du 29 moharrem 1430 
(26 janvier 2009) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en 
médecine. 

(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
 
 

• Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 234-09 du 29 moharrem 1430 
(26 janvier 2009) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en 
médecine. 

(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
 

• Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 235-09 du 29 moharrem 1430 
(26 janvier 2009) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en 
médecine. 

(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
 

• Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 236-09 du 29 moharrem 1430 
(26 janvier 2009) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 
1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en 
médecine. 

(BO n° 5726 du 16/04/2009) 
 
 

 .المعادالت بين الشهادات 
  
o 1430 من صفر 26 صادر في 491-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
  
 

)16/03/2009 بتاريخ 5717ج ر عدد  ) 
   

o 1430 من صفر 22 صادر في 441- 09العلمي رقم  عالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم ال 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(

  
o 1430 من صفر 22 صادر في 442- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات دالتبتحديد بعض المعا) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 443-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 444-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 445-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 446-09العلمي رقم  وطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية ال 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 447-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات  بتحديد بعض المعادالت)2009 فبراير 18(
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o 1430 من صفر 22 صادر في 448-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(

  
o 1430 من صفر 22 صادر في 449-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 450-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 451-09العلمي رقم   لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 452-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 453-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 454-09العلمي رقم  كوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وت 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 455-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .ن الشهاداتبي بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 456-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22في  صادر 457-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
  
o 1430 من صفر 22 صادر في 458-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 

)23/03/2009 بتاريخ 5719ج ر عدد  ) 
 

o 1430 من صفر 22 صادر في 461-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430ن صفر  م22 صادر في 462-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 463-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 464-09العلمي رقم   العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 465-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات معادالتبتحديد بعض ال) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 466-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 467-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 من صفر 22 صادر في 468-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
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)26/03/2009خ  بتاري5720ج ر عدد  ) 
 

o ربيع األول من 22 صادر في 670.09العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 مارس 20 (1430

 
)30/03/2009 بتاريخ 5721ج ر عدد  ) 

 
o ذي الحجة  من 12صادر في  08.2230 العلمي رقم كوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وت

) 1995 نوفمبر14 (1416 من جمادى اآلخرة 20 بتاريخ 95.2797تميم القرار رقم بت) 2008ديسمبر  11 (1429
 .قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعماريةبتحديد 

 
o 30 (1430 محرم 2صادر في  08.2274 العلمي رقم ار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقر 

بتحديد قائمة ) 1995 نوفمبر14 (1416 من جمادى اآلخرة 20 بتاريخ 95.2797تميم القرار رقم بت) 2008ديسمبر 
 .درسة الوطنية للهندسة المعماريةالشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من الم

 
)02/04/2009 بتاريخ 5722ج ر عدد (  

 
o 1430 صفر من 22 صادر في 434.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 

o 1430 صفر من 22 صادر في 435.09 العلمي رقم ليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتع 
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(

 
o 1430 صفر من 22 صادر في 436.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات  المعادالتبتحديد بعض) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 22 صادر في 437.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 22 صادر في 438.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 22 صادر في 439.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 22 صادر في 440.09 العلمي رقم بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التر 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 22 صادر في 459.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 18(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 480.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009  فبراير20(
 

o  1430 صفر من 24 صادر في 481.09 العلمي رقم والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(

 
o 1430 صفر من 24 صادر في 482.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 483.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 رصف من 24 صادر في 484.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 485.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
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o 1430 صفر من 24  صادر في486.09 العلمي رقم الي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الع 
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(

 
o 1430 صفر من 24  صادر في487.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات التبتحديد بعض المعاد) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفرمن  24  صادر في488.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24  صادر في490.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 494.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 495.09 العلمي رقم طنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الو 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 24 صادر في 496.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 20(
 
o 1430 صفر من 28 صادر في 526.09 العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 فبراير 24(
 

 )06/04/2009 بتاريخ 5723ج ر عدد (
 

o صادر في236-09العلمي رقم  لتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية وا  
بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 بتتميم القرار رقم  26/01/2009

  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  
o صادر في 497-09مي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العل 

   بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
  
o  صادر في 498-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
  
o صادر في 499-09طر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األ 

   بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o  صادر في 500-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o صادر في 501-09عالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم ال 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o  صادر في 502-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o صادر في 503-09طنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الو 

   بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o  صادر في 504-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o صادر في 505-09زير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لو 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
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o  صادر في 506-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
  .شهادات بتحديد بعض المعادالت بين ال20/02/2009

 
o  صادر في 508-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
 
o  صادر في 509-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  .المعادالت بين الشهادات بتحديد بعض 20/02/2009
 
o  صادر في 599-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 600-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 601-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 603-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 604-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 605-09العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 606-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o صادر في 607-09ين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكو 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 608-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 

(BO n° 5724 du 09/04/2009 en arabe) 
 

o  صادر في 432-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات18/02/2009

  
o  صادر في 521-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  .عادالت بين الشهادات بتحديد بعض الم18/02/2009
  
o  صادر في  433-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  .  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات18/02/2009
  
o  صادر في  460-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات18/02/2009
  
o  صادر في 489-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
  
o  صادر في 492-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
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o  صادر في 493-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009

  
o  صادر في 507-09العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
  
o  صادر في 510-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/02/2009
  
o صادر في 539-09ين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكو 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات02/03/2009
 
o  صادر في 550-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات03/03/2009
  
o صادر في 581-09عليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والت 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 582-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o صادر في 583-09بية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التر 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 584-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 585-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 586-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  .ت بين الشهادات بتحديد بعض المعادال05/03/2009
 
o  صادر في 587-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 588-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  .ديد بعض المعادالت بين الشهادات بتح05/03/2009
 
o  صادر في 589-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  ي  صادر ف590-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
  
o  صادر في 591-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o صادر في 592-09قم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي ر 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 593-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
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o صادر في 594-09 والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009

 
o  صادر في 595-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o صادر في 596-09الي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم الع 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 597-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o صادر في 598-09نية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوط 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات05/03/2009
 
o  صادر في 635-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات13/03/2009
  
  

(BO n° 5725 du 13/04/2009 en arabe) 
  

o  صادر في 666-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 
  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/03/2009

 
o  صادر في 667-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/03/2009
 
o  صادر في 668-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/03/2009
 
o صادر في 669-09 قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

  . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/03/2009
 
o  صادر في 671-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 . بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات20/03/2009
  

(BO n° 5727 du 20/04/2009 en arabe) 
  

o صادر في232-09العلمي رقم  لوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية ا  
بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 بتتميم القرار رقم  26/01/2009

  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  
o صادر في233-09العلمي رقم   األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين  

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 بتتميم القرار رقم  26/01/2009
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

  
o ي صادر ف234-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 بتتميم القرار رقم  26/01/2009
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

  
o صادر في235-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 97-2963 بتتميم القرار رقم  26/01/2009
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

  
(BO n° 5725 du 13/04/2009 en arabe) 
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 صفقات الدولة
 

o 1422 من رجب 29 بتاريخ 1916-01 بتغيير القرار رقم 12/03/2009  صادر في630-09 الثقافة رقم ةقرار لوزير 
 6 بتاريخ 2-94-223إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية أحكام المرسوم رقم  الممددة بموجبه) 2001 أآتوبر 17(

وتكوين األطر نظام  المحدث بموجبه لحساب وزارة األشغال العمومية والتكوين المهني) 1994يونيو  16( 1415 محرم
  .لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية

  
(BO n° 5728 du 23/04/2009 en arabe) 

  
 

  مجلس المنافسة 
  
o   بتعيين مقررين لدى مجلس المنافسة23/03/2009 بتاريخ 3-28-09قرار للوزير األول رقم .  
  

(BO n° 5724 du 09/04/2009 en arabe) 
 

 نصوص عامة
  
o  تعلق بتمثيل في شان أحكام متفرقة ت) 2009فاتح ابريل  (1430 ربيع اآلخر 5 صادر في 2.09.54مرسوم رقم

 .موظفي الدولة و الجماعات المحلية و مستخدمي المؤسسات العامة
  

)02/04/2009 بتاريخ 5722ج ر عدد  ) 
 
 

o  قرار مشترك لوزير االقتصاد و المالية و الوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم
بتتميم قائمة التعويضات و المكافآت الخاضعة لالقتطاع ) 2009 مارس 5 (1430 ربيع األول 7 صادر في 690.09

 . من اجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية
  

  )02/04/2009 بتاريخ 5722ج ر عدد (
  

  .العامة الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات
 
o 6 (1430 صفر 10 في  صادر321-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8بتاريخ  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2009فبراير 
  .درجة متصرفي اإلدارات المرآزية المطلوبة للتوظيف في

  
  
o 6 (1430 صفر 10 صادر في 322-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد الئحة الشهادات ) 2006 أآتوبر 31 (1427 شوال 8بتاريخ  2470-06بتتميم القرار رقم ) 2009فبراير 
  .درجة مفتش إقليمي المطلوبة للتوظيف في

  
o 6 (1430 صفر 10 صادر في 323-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

  .الثانية المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من الدرجة بتحديد الئحة الشهادات) 2009ير فبرا
  

 
)16/03/2009 بتاريخ 5717ج ر عدد  ) 

 
o من صفر 17 صادر في 382-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430
  .المساعدين المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة، في إطار أساتذة التعليم العالي بتحديد الئحة الشهادات

  
o من صفر 17ادر في  ص383-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430
 .المساعدين المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي بتحديد الئحة الشهادات
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o من صفر 17 صادر في 384-09العامة رقم   بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف 
) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430

  .المساعدين المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي بتحديد الئحة الشهادات
  

o من صفر 17 صادر في 385-09العامة رقم  زير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للو 
) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430

  .المساعدين التعليم العاليالمطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة  بتحديد الئحة الشهادات
  

o من صفر 17 صادر في 386-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 
) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16الصادر في  1091-05 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430

  .المساعدين ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العاليالمطلوبة للتوظيف  بتحديد الئحة الشهادات
  
o من صفر 17 صادر في 387-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

 بتحديد) 2004 ديسمبر 20 (1425 ذي القعدة 7الصادر في  2202-04 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430
  .األولى المطلوبة للتوظيف في درجة المهندسين المعماريين من الدرجة الئحة الشهادات

  
o من صفر 20 صادر في 388-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد ) 2004ديسمبر  20 (1425 ذي القعدة 7الصادر في  2201-04 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 16 (1430
  .المساعدين المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار المتصرفين الئحة الشهادات

  
o من صفر 17 صادر في 391-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8الصادر في  1706-04 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430
  .للتوظيف مباشرة في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية الشهادات المطلوبة
  

o من صفر 17 صادر في 392-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 
بتحديد ) 2004 ديسمبر 20 (1425 ذي القعدة 7لصادر في ا 2201-04 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 13 (1430

 . بناء على مباراة ، في إطار المتصرفين المساعدينللتوظيف،المطلوبة  الئحة الشهادات
 

)26/03/2009 بتاريخ 5720ج ر عدد  ) 
 

  
o ن صفر  م17 صادر في 381-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات

بتحديد ) 2007 أغسطس 8 (1428 من رجب23الصادر في  1463.07 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 23 (1430
 .لولوج إطار االساتدة المؤهلينالمطلوبة  الئحة الشهادات

 
o ربيع األول4  صادر في534-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  

بتحديد ) 2007 أغسطس 8 (1428  من رجب23الصادر في  1463.07 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 2 (1430
 .لولوج إطار االساتدة المؤهلينالمطلوبة  الئحة الشهادات

 
o من صفر 27 صادر في 515-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8الصادر في  1706.04 بتتميم القرار رقم) 2009  فبراير23 (1430
  .للتوظيف مباشرة في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية الشهادات المطلوبة
  

  
)06/04/2009 بتاريخ 5723ج ر عدد  ) 

 
o من صفر 27 صادر في 516-09رقم العامة  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8الصادر في  1708.04 بتتميم القرار رقم) 2009 فبراير 23 (1430
  .هندسي الدولةللتوظيف مباشرة في درجة م الشهادات المطلوبة

  
o ربيع األول4  صادر في535-09م العامة رق قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8الصادر في  1708.04 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 2 (1430
  .هندسي الدولةللتوظيف مباشرة في درجة م الشهادات المطلوبة

 
o ربيع األول4  صادر في536-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  

بتحديد الئحة ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8الصادر في  1708.04 بتتميم القرار رقم) 2009 مارس 2 (1430
  .هندسي الدولةللتوظيف مباشرة في درجة م الشهادات المطلوبة

  
)06/04/2009 بتاريخ 5723ج ر عدد  ) 
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o بتتميم ) 18/03/2009 صادر في 652-09مكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول ال

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة ) 2005 ماي 25 (1426من ربيع اآلخر  16 الصادر في 1091-05القرار رقم 
  على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين للتوظيف ، بناء

  
o بتتميم 18/03/2009  صادر في653-09لوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم للوزير المنتدب لدى ا قرار 

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في ) 2005يونيو  10) 1426  جمادى األولى2 بتاريخ 1190- 05القرار رقم 
 .التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى إطار أساتذة

 
o بتتميم 26/03/2009صادر في 704-09دب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنت 

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف ، ) 2008 أبريل 22 (1429ربيع اآلخر   من15 بتاريخ 830- 08القرار رقم 
 .تكوين األطر العلياعلى مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين بمؤسسات  بناء

 
(BO n° 5728 du 23/04/2009 en arabe) 

  
 

  تعيين آمرين مساعدين بالصرف
  
o   بتعيين آمرين مساعدين ) 2009 فبراير 23 (1430 من صفر 27 صادر في 3.06.09قرار للوزير األول رقم

  .بالصرف
)19/03/2009 بتاريخ 5718 ج ر عدد  ) 

  
o  بتعيين آمر بالصرف (2009 فبراير 20 1430فر  من ص24 صادر في 2-09-144مرسوم رقم(. 
 

)23/03/2009 بتاريخ 5719ج ر عدد  ) 
 

o  ة مساعدةبتعيين آمر) 2009 مارس 5 (1430  ربيع األول7 صادر في 3.13.09قرار للوزير األول رقم 
  . و نائب عنهابالصرف

  
)02/04/2009 بتاريخ 5722ج ر عدد (  

 
o  بتعيين آمر بالصرف)2009 مارس 23( 1430 ربيع األول من 25  صادر في2-09-185مرسوم رقم . 

 
  وزارة العدل

 
o   بتحديد إجراءات تنظيم مباراة  (2009  يناير14 (1430 من محرم 17 صادر في 421-09قرار لوزير العدل رقم

  .العدل ط من الدرجة الرابعة بوزارةتوظيف آتاب الضب
  
o   بتحديد إجراءات تنظيم مباراة  (2009  يناير14 (1430 من محرم 17 صادر في 422-09قرار لوزير العدل رقم

  .عدلال توظيف آتاب الضبط من الدرجة الثالثة بوزارة
  
o  بتحديد إجراءات تنظيم مباراة ) 2009 يناير 14 (1430 من محرم 17 صادر في 423-09قرار لوزير العدل رقم

  .توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة بوزارة العدل
  
o  بتحديد إجراءات تنظيم مباراة  (2009  يناير14 (1430 من محرم 17 صادر في 424-09ل رقم قرار لوزير العد

  .بوزارة العدل توظيف المنتدبين القضائيين من الدرجة الثالثة
  
o  بتحديد إجراءات تنظيم مباراة ) 2009 يناير 14 (1430 من محرم 17 صادر في 425-09قرار لوزير العدل رقم

  .ضائيين من الدرجة الثانية بوزارة العدلتوظيف المنتدبين الق
  
o  بتحديد إجراءات تنظيم مباراة ) 2009 يناير 14 (1430 من محرم 17 صادر في 469-09قرار لوزير العدل رقم

  .توظيف المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة بوزارة العدل
 

)23/03/2009 بتاريخ 5719ج ر عدد  ) 
 

  .ونوزارة الشؤون الخارجية والتعا
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o  2008 أآتوبر 31 (1429ذي القعدة   صادر في فاتح2231-08قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم (
 .وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج يتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة الممنوح ألعوان

  
)26/03/2009 بتاريخ 5720ج ر عدد  ) 

  
  .والبحث العلمي عليم العالي وتكوين األطروزارة التربية الوطنية والت

  
o 1430 من محرم 25 صادر في 158-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 من 28 الصادر في 1125-97التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  بتغيير قرار وزير) 2009 يناير 22(
  .المساعدين بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي) 1997يوليو   4( 1418صفر 

o 1430 من محرم 25 صادر في 159-09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 من 25 الصادر في 1243-97األطر والبحث العلمي رقم التعليم العالي وتكوين  بتغيير قرار وزير) 2009 يناير 22(

العالي المساعدين  بتحديد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم) 1997يوليو  31) 1418 ربيع األول
 .بمؤسسات تكوين األطر العليا

  
)26/03/2009 بتاريخ 5720ج ر عدد  ) 

 
   تفويض بعض االختصاصات– والتعليم العالي وتكوين األطر آاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية

  
  
o  صادر في 700-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم 

 صادر 1-09 التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم رقرار وزي  بتغيير 25/03/2009
بتفويض بعض االختصاصات إلى آاتبة الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين  31/12/2008في 

  . المكلفة بالتعليم المدرسيوالبحث العلمي األطر
  

(BO n° 5725 du 13/04/2009 en arabe) 
 
 

  الطاقة و المعادن و الماء و البيئة وزارة
 

o  بمنح مالبس العمل لبعض ) 2009 فبراير 12 (1430 من صفر 16در في   صا2.08.764مرسوم رقم
 .الموظفين و األعوان التابعين لوزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة

 
)26/03/2009 بتاريخ 5720ج ر عدد  ) 

 
  تعيين رجال الدرك المخولين صفة ضابط الشرطة القضائية

  
o  بتعيين رجال ) 2009 مارس 3 (1430 ربيع األول 5 صادر في 553.09للوزير األول و وزير العدل رقم قرار مشترك

  . صفة ضابط الشرطة القضائية نالدرك المخولي
  

)30/03/2009 بتاريخ 5721ج ر عدد  ) 
 

  آتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية
  
o  14 (1429 القعدة ذي من 15 صادر في 2031.08قرار لكاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعة التقليدية رقم 

 ذي من 13 الصادر في 739.97قليدية رقم تبتغيير و تتميم قرار وزير التجارة و الصناعة و الصناعة ال) 2008نوفمبر 
 .الصناعة التقليدية و تنظيم مراآز التكوين المهني في حرف إحداثبشان ) 1997 ابريل 21 (1417الحجة 

  
o 14 (1429 من ذي القعدة 15 صادر في 2032.08يدية رقم قرار لكاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعة التقل 

 . فنون الصناعة التقليديةتنظيم معاهدبشان إحداث و ) 2008نوفمبر 
  
o  14 (1429 من ذي القعدة 15 صادر في 2033.08قرار لكاتب الدولة لدى وزير السياحة و الصناعة التقليدية رقم 

بشان  )1989 أغسطس 21 (1410 محرم  من18 الصادر في 1196.89رقمقرار البتغيير و تتميم ) 2008نوفمبر 
  .الصناعة التقليديةفنون المهني في  التأهيل إحداث و تنظيم مراآز

 
)30/03/2009 بتاريخ 5721ج ر عدد  ) 
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  إدارة الدفاع الوطني 

  
o  ة و التعويض عن  بتغيير األسعار اليومية للمنحة عن التغذي18/03/2009 بتاريخ 3-12-09قرار للوزير األول رقم

  .التغذية المتعلق بتحمالت المالحة الجوية و التعويض عن التغذية المتعلق بالتحمالت البحرية 
  

(BO n° 5728 du 23/04/2009 en arabe) 
  
  

II- Textes en cours d’adoption 
 
Le Conseil de Gouvernement, réuni respectivement les 2, 9, 23 et 30 Avril 2009, 
a examiné plusieurs projets de textes : 

 
  .2007تصفية ميزانية السنة المالية  يتعلق ب31-09مشروع قانون رقم  
 يتعلق بسالمة المنتجات و الخدمات و يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف 24-09مشروع قانون رقم  

  .قودقانون االلتزامات و العبمثابة ) 1913 أغسطس 12 (1331 رمضان 9الصادر في 
  . بمثابة النظام االساسي لغرف الصناعة التقليدية 18-09مشروع قانون رقم  
 . يتعلق بتنظيم مهنة التوثيق و باحدات هيئة وطنية للموثقين32-09مشروع قانون رقم  

 
 . بتغيير رسم االستيراد المفروض على بعض المنتجات2-09-178مشروع مرسوم رقم  
 .ؤسسات التكوين المهنيبم يتعلق 2-09-183مشروع مرسوم رقم  
معالجة المعطيات ذات الطابع  متعلق بحماية األشخاص الذاتيين تجاه 2-09-165مشروع مرسوم رقم  

  .الشخصي
 .مشروع مرسوم يتعلق يتعلق بتغيير و تتميم النظام االساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية 
 ووصل التسلم و بالحد  بالممتلكاتاإلجباريالتصريح  نموذج يتعلق بتحديد 2-09-207مشروع مرسوم رقم  

  . المنقولة الواجب التصريح بهااألموال لقيمة األدنى
  
  

III- Notes de services 
 
o Lettre du Ministère de l’emploi et de la formation professionnelle du 17/03/2009 : 
Election des délégués des Adhérents de l'OMFAP. 
 
o Lettre n° 1897/E du 19/03/2009 : Imputation budgétaire des dépenses relatives 
aux allocations forfaitaires des élèves maitres et des élèves professeurs. 
 
o Avis de la DAAG du 23/03/2009 : Examen d'aptitude professionnel pour 
l'accès aux grades: Ingénieur d'Etat et Ingénieur d'Etat grade principal. 
 
o Note de Service n° 1591/DI du 24/03/2009 : Appel à candidature aux postes de 
responsabilité à l'Agence Judiciaire du Royaume. 
 
o Note n° 30 du 24/03/2009 : Ordre de paiement adiré. 
 
o Note n° DRNC/DEJRG/SVR n° 9 du 30/03/2009 : Taux des intérêts moratoires au 
titre des marchés de l’Etat pour le deuxième trimestre 2009 ; 
 
o Note de Service n° TGR/CNT/DCFC/n° 12/09/TGR du 30/03/2009 : Préparation du 
projet de loi de règlement au titre de l'exercice 2008 ; 
 
o Avis de la DAAG du 31/03/2009 : Avis de concours professionnel pour l'accès 
au grade d'inspecteur pour les titulaires d'une licence ; 
 
o Note d’information DAGR/DGRH/n° 574 du 03/04/2009 : Formation / GID 
organisée les 9 et 10 Avril 2009 au profit des responsables en charge des 
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services de coordination et des services de la gestion des ressources relevant 
des DR ; 
 
o Circulaire n° 3.FP du 03/04/2009 : Election des représentants des CAP ; 
 
o Note n° DAGR/DGRA/SFDC/n° 577 du 06/04/2009 : Formation des 
comptables de base -promotion 2009 ; 
 
o Note de service NOI 1845/DI du 06/04/2009 : Appel à candidature à des 
postes de responsabilité à la Direction des Etudes et des Prévisions 
Financières ; 
 
o Note conjointe n° 138/09/TGRDGI du 08/04/2009 : modalités de prise en 
charge et de comptabilisation des recettes de l'impôt sur les sociétés réalisées 
par télépaiement ; 
 
o Note de service n° 3013 du 10/04/2009 : Nomination des responsables au 
sein de la Direction des Domaines de l'Etat ; 
 
o Note de service n° 3013 du 10/04/2009 : Nomination des responsables au 
sein de la Direction des Domaines de l'Etat ; 
 
o Note de Service n° TGR/DPMAR/n° 13/09/TGR du 07/04/2009 : Relations 
entre l'Unité Centrale de Recouvrement (UCR) et les comptables chargés du 
recouvrement ; 
 
o Note N° CNT/DCTP/SRGCB/N° 43 du 14/04/2009 : Ordre de paiement adiré 
(n° 23817) ; 
 
o Note  du 16/04/2008 : Ordre de paiement adiré (n° 9682) ; 
 
o Note N° CNT/DCTP/SRGCB/N° 48 du 16/04/2009 : Ordre de paiement adiré 
(n° 27639) 
 
o Note de service n° DRNC/DEJRG/SVR/N°10 du 23/04/2009 : Création d'une 
Recette d'Administration Fiscale à Kariat Ba Mohamed ; 
 
o Note de service n° DAGR/DGRH/SGMC/ n° 544 du 23/04/2009 : Sélection à 
la formation de préparation à la fonction d'agent comptable à l'étranger ; 
 
o Note DRNC/DEJRG/SVR/N° 14/09/TGR du 24/04/2009 : Règlement des frais 
de scolarité aux agents du ministère des affaires étrangères en service à 
l'étranger ; 
 
o Avis de la G du 24/04/2009 : Concours de l'IGF ; 
 
o Note d’information DAGR/DGRH/SGMC/N° 577/DI du 29/04/2009 : 
Démarrage de la formation de préparation à la fonction d'agent comptable à 
l'étranger.  
 

 


