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Royaume du Maroc 

 
 

                        DRNC/DEJRG/SD            
 
 
    28 / Octobre 2005 
 
 
 

I‐ Textes publiés aux bulletins officiels : 
  

  
 التأمين اإلجباري األساسي عن المرض . نسبة االشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان االجتماعي

 
بتاريخ  2.05.734بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.464مرسوم رقم  

بتحديد نسبة االشتراك الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان ) 2005يوليو  18( 1426من جمادى اآلخرة  11
 .االجتماعي برسم نظام التأمين اإلجباري األساسي عن المرض

 
  )2011سبتمبر  26خ بتاري 5981عدد . ر.ج(

 
 نظام موظفي اإلدارات العامة

 
 

الصادر في  2.80.645بتغيير المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  14( 1432شوال  15صادر في  2.11.470مرسوم رقم  
 .مكلف بالدراسات في مختلف الوزاراتلبإحداث منصب سام ) 1981يناير  5( 1401صفر  28

 
بإدماج مراقبي المالحة الجوية من الطبقات ) 2011سبتمبر  14( 1432 شوال 15صادر في  2.11.472مرسوم رقم  

 .الثانية و األولى و الممتازة في هيئة التقنيين المشترآة بين الوزارات
  

  )2011سبتمبر  26بتاريخ  5981عدد . ر.ج(
 

 نظام موظفي اإلدارات العامة 
 
 

بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة ) 2011سبتمبر  14( 1432شوال  15صادر في  2.11.471مرسوم رقم  
 .المهندسين و المهندسين المعماريين المشترآة بين الوزارات

 
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

  
 وزارة العدل

 
بشأن النظام األساسي الخاص بهيئة آتابة ) 2011سبتمبر  14( 1432من شوال  15صادر في  2.11.473مرسوم رقم  

 .الضبط
  

يتعلق باإلعانات الممنوحة لفائدة موظفي ) 2011سبتمبر  14( 1432من شوال  15صادر في  2.11.474مرسوم رقم  
  .وزارة العدل

 )2011سبتمبر  26بتاريخ بتاريخ  5981عدد (
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 المراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى.
 
 

 21.10بتنفيذ القانون رقم ) 2011طس أغس 17( 1432من رمضان  16صادر في  1.11.146ظهير شريف رقم  
 .المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة و هيئات أخرى 69.00بتغيير و تتميم القانون رقم 

 
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

 
 المجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة.. المصادقة على النظام الداخلي. 

 
بالمصادقة على النظام الداخلي ) 2011أغسطس  9( 1432رمضان  8صادر في  1.11.139 ظهير شريف رقم 

 .للمجلس األعلى لمراقبة مالية األوقاف العامة
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

 
 

 .الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج
  

يتعلق بتنظيم المداومات ) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16صادر في  3.67.11قرار لرئيس الحكومة رقم  
 .بمصالح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج

 
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

 
  

 .وزارة التشغيل و التكوين المهني
  

يتعلق بتنظيم المداومات ) 2011طس أغس 14( 1432رمضان  16صادر في  3.68.11قرار لرئيس الحكومة رقم  
 )قطاع التشغيل( بمصالح وزارة التشغيل و التكوين المهني

 
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

  
  .الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

  
 1432رمضان  9صادر في  2438.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد الئحة ) 2005مايو  25( 1426الصادر في ربيع اآلخر  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(
 .الشهادات المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين

  
 1432رمضان  9صادر في  2439.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد الئحة ) 2005مايو  25( 1426الصادر في ربيع اآلخر  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(
 .الشهادات المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين

  
  

 1432صادر في رمضان  2440.11ديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتح 
بتحديد ) 2005مايو  25( 1426من ربيع األخر  16الصادر في  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

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

من رمضان  15صادر في  2467.11لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  قرار للوزير المنتدب 
بتحديد ) 2006أآتوبر  31( 1427شوال  8الصادر في  2473.06بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  16( 1432

  .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار األطباء
  

  )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (
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 .الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  

رمضان  15صادر في  2468.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
) 2004ديسمبر  20( 1425ذي القعدة  7الصادر في  2202.04بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  16( 1432

 .طلوبة للتوظيف مباشرة بناء على المؤهالت في درجة المهندسين المعماريينبتحديد الئحة الشهادات الم
  

رمضان  15صادر في  2470.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
ديد بتح) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706.04بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  16( 1432

 .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية
  

رمضان  15صادر في  2471.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
حديد بت) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706.04بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  16( 1432

 .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية
  

 )2011 بتاريخ  5983عدد (
 
 

 المرصد الوطني للتنمية البشرية.
 

الصادر في  2.08.394بتغيير المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  9( 1432شوال  10صادر في  2.11.467مرسوم رقم  
 .حداث المرصد الوطني للتنمية البشريةبإ) 2008أآتوبر  23( 1429شوال  32

  
 )2011سبتمبر 29بتاريخ  5982عدد (

  
 

 .التنظيم القضائي للمملكة
  

 2.74.498بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  23( 1432من شوال  24صادر في  2.11.420مرسوم رقم  
الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم  تطبيقا ألحكام) 1974يوليو  16( 1394من جمادى اآلخرة  25الصادر في 
 .المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة) 1974يوليو  15( 1394من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.74.338

  
 2.74.498بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2011أآتوبر  3( 1432ذي القعدة  5صادر في 2.11.492مرسوم رقم  

تطبيقا ألحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم ) 1974يوليو  16( 1394من جمادى اآلخرة  25الصادر في 
  .المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة) 1974يوليو  15( 1394من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.74.338

  
 )2011اآتوبر 3بتاريخ  5983عدد (

  
 .المعادالت بين الشهادات

  
جمادى األولى  7صادر في  936.11م العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعلي 

بتحديد ) 1995نوفمبر  14( 1416الصادر في جمادى اآلخرة  2797.95بتتميم القرار رقم ) 2011أبريل 14(  1432
  .ريةقائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعما

  
 1432شعبان  10صادر في  2043.11قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

بتحديد الئحة الشهادات ) 1997ديسمبر  3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2011يوليو  12(
 .التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
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من شعبان  18صادر في  2232.11التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير  
) 1995نوفمبر  14( 1416من جمادى اآلخرة  20الصادر في  2797.95بتتميم القرار رقم ) 2011يوليو  20( 1432

 .مدرسة الوطنية للهندسة المعماريةبتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من ال
  

 1432رمضان  3صادر في  2364.11قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد الئحة الشهادات ) 1997ديسمبر  3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .آتور في الطبالتي تعادل دبلوم د
  

 1432رمضان  3صادر في  2367.11قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد الئحة الشهادات ) 1997ديسمبر  3(  1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  

 1432رمضان  3صادر في  2369.11ر لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرا 
بتحديد الئحة الشهادات ) 1997ديسمبر  3(  1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  

 1432رمضان  3صادر في  2372.11وطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية ال 
بتحديد الئحة الشهادات ) 1997ديسمبر  3(  1418شعبان  2بتاريخ  2963.97بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  

 1432رمضان  3صادر في  2381.11علي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم ال 
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  
  

 1432رمضان  3صادر في  2382.11و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي  
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

 1432رمضان  3صادر في  2384.11ين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكو 
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

 1432رمضان  3صادر في  2385.11طر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األ 
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

 1432رمضان  3صادر في  2386.11البحث العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و 
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

 1432رمضان  3صادر في  2387.11ث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العلي و تكوين األطر و البح 
بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14الصادر في  2284.02بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  4(

 .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

 )2011اآتوبر 3بتاريخ  5983عدد (
 

 مدونة التجارة.
 

المتمم  32.10بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432رمضان  16صادر في  1.11.147ظهير شريف رقم  
 .المتعلق بمدونة التجارة 15.95بموجبه القانون رقم 
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)2011اآتوبر 6بتاريخ  5984عدد (  
 

 تعيين مستشار لصاحب الجاللة. 
 
 

السيد عبد اللطيف المانوني  بتعيين) 2011سبتمبر  28( 1432من شوال  29صادر في  1.11.163ظهير شريف رقم  
  .مستشارا لصاحب الجاللة

)2011اآتوبر 6بتاريخ  5984عدد (  
 
 

 البطاقة الوطنية للتعريف االلكترونية.
 

الصادر في  2.06.478بتغيير المرسوم رقم ) 2011أآتوبر  3( 1432ذي القعدة  5صادر في  2.11.395مرسوم رقم  
المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف  35.06تطبيق القانون رقم ب) 2011ديسمبر 25( 1428من ذي الحجة  14

 .االلكترونية
)2011اآتوبر 6بتاريخ  5984عدد (  

 
 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.

 
من رمضان  25صادر في  2596.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1708.04بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  26( 1432
 .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف مباشرة بناء على المؤهالت في درجة مهندسي الدولة

  
رمضان  25صادر في  2597.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

مايو  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  26( 1432
 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين من الدرجة الثانية) 2011

  
رمضان  25صادر في  2598.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

مايو  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  26( 1432
 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين من الدرجة الثانية) 2011

  
من رمضان  25صادر في  2599.11امة رقم قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات الع 

مايو  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1362.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  26(  1432
 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين من الدرجة الثالثة) 2011

  
رمضان  25صادر في  2600.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

مايو  16( 1432من جمادى اآلخرة  20الصادر في  1387.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  26( 1432
  .من الدولة من الدرجة الثانية بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة الممرضين المجازين) 2011

 
)2011اآتوبر 6بتاريخ  5984عدد (  

 
 .القانون التنظيمي..مجلس النواب

 
بتنفيذ القانون التنظيمي رقم ) 2011أآتوبر  14( 1432من ذي القعدة  16صادر في  1.11.165ظهير شريف رقم  

 .المتعلق بمجلس النواب 27.11
 )2011 أآتوبر 17بتاريخ  5987عدد (

 
 وزارة الداخلية.

 
 2.83.288بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  14( 1432شوال  15صادر في  2.10.603مرسوم رقم  

  .المتعلق بإحداث و تنظيم مدرسة الوقاية المدنية) 1985يناير  31( 1405جمادى األولى  9الصادر في 
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 )2011 أآتوبر 17بتاريخ  5987عدد (
 
 

 وزارة الشباب و الرياضة.
 

تنظيم المعهد الملكي لتكوين  بإعادةيتعلق ) 2011سبتمبر  23(  1432من شوال  24صادر في  2.10.622مرسوم رقم  
 .األطر الشبيبة و الرياضة

 )2011 أآتوبر 17بتاريخ  5987عدد (
 

 إدارة الدفاع الوطني. 
 

 1.57.015الظهير الشريف رقم بتتميم ) 2011سبتمبر  21(  1432من شوال  22صادر في  2.11.525مرسوم رقم  
بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية ) 1957يناير  15( 1376من جمادى اآلخرة  13الصادر في 

  .التابعين للقوات المسلحة الملكية
  

بإحداث اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم ) 2011سبتمبر 21( 1432من شوال  22صادر في  2.11.508مرسوم رقم  
 .وماتالمعل

  
الصادر  2.82.673بتتميم المرسوم رقم ) 2011سبتمبر  21( 1432من شوال  22صادر في  2.11.509مرسوم رقم  

بتنظيم إدارة الدفاع الوطني و إحداث المديرية العامة ألمن نظم ) 1983يناير 13( 1403من ربيع األول  28في 
 .المعلومات

  
بإحداث أقسام و مصالح ) 2011سبتمبر  14( 1432من شوال  15صادر في  3.74.11قرار لرئيس الحكومة رقم  

 .المديريات التابعة للمديرية العامة ألمن نظم المعلومات
 

 )2011 أآتوبر 17بتاريخ  5987عدد (
 

 مجلس النواب
 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم  2011أآتوبر  14 1432من ذي القعدة  16صادر في  1.11.165ظهير شريف رقم   
  .لمتعلق بمجلس النوابا 27.11

 )2011 أآتوبر 17  بتاريخ  5987عدد (
 

 وزارة الداخلية.
 

 2.83.288بتغيير و تتميم المرسوم رقم  )2011سبتمبر 14( 1432من شوال  158صادر في  2.10.603مرسوم رقم  
 .دنيةالمتعلق بإحداث و تنظيم مدرسة الوقاية الم )1985يناير  31( 1405جمادى األولى  9الصادر في 

  
 )2011 أآتوبر 17  بتاريخ  5987عدد (

 
 وزارة الشباب و الرياضة.

 
يتعلق بإعادة تنظيم المعهد الملكي لتكوين  ) 2011سبتمبر 23( 1432من شوال  24صادر في  2.10.622مرسوم رقم  

 .أطر الشبيبة و الرياضة
 )2011 أآتوبر 17  بتاريخ  5987عدد (

 
 إدارة الدفاع الوطني.

 
 1.57.015بتتميم الظهير الشريف رقم  )2011سبتمبر  21( 1432من شوال  22صادر في  2.11.525قم مرسوم ر 

بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة شهرية التابعين  )1957يناير 15( 1376من جمادى اآلخرة  13الصادر في 
 .للقوات المسلحة الملكية
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بإحداث اللجنة اإلستراتيجية ألمن نظم  )2011سبتمبر 21( 1432من شوال  22صادر في  2.11.508مرسوم رقم  
 .المعلومات

  
الصادر  2.82.673بتتميم المرسوم رقم  )2011سبتمبر  21( 1432من شوال  22صادر في  2.11.509مرسوم رقم  

نظم  بتنظيم إدارة الدفاع الوطني و إحداث المديرية العامة ألمن )1983يناير 13( 1403من ربيع األول  28في 
 .المعلومات

  
بإحداث أقسام و مصالح  )2011سبتمبر  14( 1432من شوال  15صادر في  3.74.11قرار لرئيس الحكومة رقم  

 .المديريات التابعة للمديرية العامة ألمن نظم المعلومات
 

 )2011 أآتوبر 17  بتاريخ  5987عدد (
 

  
Chambre d’artisanat/ Statut. 
 

 Dahir n° 1.11.89 du ramadan 1432 (17 août 2011) portant promulgation de la loi n° 18.09 
formant statut des chambres d’artisanat. 

 
Code des obligations et des contrats. 
 

 Dahir n° 1.11.140 du 16 ramadan 1432  (17 août 2011) portant promulgation de  la  loi n° 
24.09  relative  à  la  sécurité  des  produits  et  des  services  et  complétant  le  dahir  du  9 
ramadan 1331 (12 aout 1913) formant code des obligations et des contrats. 

 
Bourse des valeurs. 
 

 Dahir n° 1.11.144 du 16 ramadan 1432  (17 août 2011) portant promulgation de  la  loi n° 
43.09 modifiant  et  complétant  le  dahir  portant  loi  n°  1.93.211  di  4  rabii  II  1414  (21 
septembre 1993) relatif à la Bourse des valeurs. 

 
Contrôle financier de l’Etat sur les entreprises publiques et autres organismes. 
 

 Dahir n° 1.11.146 du 16 ramadan 1432  (17 août 2011) portant promulgation de  la  loi n° 
21.10 modifiant et complétant la loi n° 69.00 relative au contrôle financier de l’Etat sur les 
entreprises publiques et autres organismes. 

 
Code de commerce. 
 

 Dahir n° 1.11.147 du 16 ramadan 1432  (17 août 2011) portant promulgation de  la  loi n° 
32.10 complétant la loi n° 15.95 formant de commerce. 

 
Assurance maladie obligatoire de base. Taux de cotisation due à la Caisse nationale de sécurité 
sociale. 
 

  Décret n°  2.11.464 du  7  chaoual  1432  (6  septembre  2011) modifiant  et  complétant  le 
décret n° 2.05.734 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) fixant le taux de cotisation due à 
la caisse national de sécurité social au titre du régime à l’assurance maladie obligatoire de 
base. 
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Code général des Impôts. 
 

 Décret  n°  2.11.248  du  7  chaoual  1432  (6septembre  2011)  pris  pour  l’application  de 
l’article 68 du code générale des impôts.  

 
Observatoire national du développement humain. 
 

 Décret  n°  2.11.467  du  10  chaoual  1432  (  9  septembre  2011)  modifiant  le  décret  n° 
2.08.394  du  23  chaoual  1429  (  23  octobre  2088)  portant  création  de  l’observatoire 
national du développement humaine. 

 
Organisation judiciaire du Royaume. 
 

 Décret n° 2.11.420 du 24 chaoual 1432  (32 septembre 2011) modifiant et complétant  le 
décret n° 2.74.498 du 25  joumada  II 1394  (16  juillet 1974) pris en  application du dahir 
portant  loi  n°  1.74.338  du  24  joumada  II  1394  (15  juillet  1974)  relatif  à  l’organisation 
judiciaire du Royaume. 

 
Carte nationale d’identité électronique. 
 

 Décret n° 2.11.395 du 5 kaada 1432 (3 octobre 2011) modifiant  le décret n° 2.06.478 du 
14 hija 1428  (25 décembre 2007) prise pour  l’application de  la  loi n° 35.06  instituant  la 
carte national d’identité électronique. 

 
(BO 5984 du 06 octobre 2011) 

 
Equivalence  de diplômes. 
 

 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des cadres et de  la recherche scientifique n°936.11 du 7  joumada    I 1432  (11 
avril  2011)  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 
national d’architecture. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2043.11 du 10 chaabane 1432 (12 
juillet 2011) 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 médecin. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2232.11 du 18 chaabane 1432 (20 
juillet  2011)  complétant  l’arrêté  n°  2797.95  fixant  la  liste  des  diplômes  reconnus 
équivalents au diplôme d’architecte de l »Ecole national d’architecture. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des  cadres et de  la  recherche  scientifique n° 2364.11 du 3  ramadan 1432  (4 
aout 2011) complétant l’arrêté n° 2963.97 du 2 chaabane 1418 (3décembre 1997) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de docteur en médecine. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n°2367.11 du ramadan 1432 (4 aout 
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2011) complétant l’arrêté n° 2963.97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste 
des diplômes reconnus équivalent au diplôme de docteur en médecine. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n°2369.11 du 3 ramadan 1432 (4 aout 
2011) 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. 

 
 Arrêté  du  ministre  de  l’éducation  national,  de  l’enseignement  supérieur,  et  de  la 
formation des  cadres et de  la  recherche  scientifique n° 2372.11 du 3  ramadan 1432  (4 
aout 2011) complétant l’arrêté n° 2963.97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 
la liste des diplômes de docteur en médecine. 

 
II‐Textes en cours d’adoption 

Lors de  ses  réunions durant  le mois d’octobre,  le conseil du Gouvernement a adopté plusieurs 
projets de textes dont notamment : 
 

‐le projet de loi organique n° 28.11 relative à la Chambre des conseillers. 

‐le projet de loi n° 58.11 relative à la cour de cassation et modifiant le dahir n° 1.57.223 du 2 
rabii I 1377 (27 septembre 1957) relatif à la Cour suprême.  

‐le projet de loi de finances n° 40.11 pour l’année budgétaire 2012. (Version modifiée). 

 

II‐ Notes de service 

 Bulletin mensuel des finances locales septembre 2011.  

 Note de service du 26/10/2011: Ordres de Paiement  adirés.  

 Note  de  service  n°  1799.2011  du  31  Octobre  2011  :  désignant  Monsieur  CHAGOU 
Abdelaziz pour assurer l'intérim de Monsieur BENSOUDA Noureddine du 31 Octobre au 4 
Novembre 2011.  

 Note N° 57 du 27 septembre 2011 
 

 Note de service n° 1495.2011  désignant Monsieur Abelilah MARCIL pour assurer l'intérim 
de Monsieur Noureddine BENSOUDA le 29 et 30 septembre 2011 

 
 Note de service n° 1581.2011 désignant Monsieur Abelilah MARCIL pour assurer l'intérim 
de Monsieur Noureddine BENSOUDA du 10 au 14 octobre 2011 

 
 إدماج المبرمجين و المبرمجين المحللين و رؤساء األشغال في هيئة التقنيين 2011سبتمبر  30بتاريخ  184مذآرة رقم  
  .إعالن بإجراء امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة مساع إداري من الدرجة الثانية 

 Note de service 1516.E du 10 Octobre 2011 : appel à candidature a des postes de 
responsabilité à la direction du trésor et des Finances extérieures 

 
 Note de service n°53.DRNC du 24 Octobre 2011 : régime fiscal applicable à la prime de 
garde. 
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 Note de service relative au dispositif du traitement des réclamations à la TGR. 
 

 Plaquette Institutionnelle. 
  إعالن بإجراء امتحان الكفاءة المهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية 

 إشعار المحاآم المالية بعنوان إقامة المحاسبين العموميين 2011أآتوبر  7بتاريخ  15مذآرة رقم  
 


