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Royaume du Maroc 

 
 

                    DRNC/DEJRG/SD            
 
 
  28 / Octobre 2005 
 
 
 
 
 
 

I- Textes publiés aux bulletins officiels : 
  

  نظام موظفي اإلدارات العامة
  

مة بالمصالح يتعلق بتنظيم مداو) 2011يوليو  19( 1432من شعبان  17صادر في  3.62.11قرار للوزير األول رقم  
  .التي لها عالقة مباشرة مع المرتفقين

  
  المعهد العالي لإلدارة

  
بإجراء المباراة الخاصة ) 2011أغسطس  2( 1432صادر في فاتح رمضان  3.69.11قرار لرئيس الحكومة رقم  

  .بولوج المعهد العالي لإلدارة
  

  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة 
  

من شعبان  11صادر في  2032.11لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزيرالمنتدب   
) 2011ماي  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011يوليو  13( 1432

 .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين من الدرجة الثانية
 

  )2011أغسطس  29بتاريخ  5973عدد (
  

  تفويض اإلمضاء والمصادقة على الصفقات 
  

بتغيير القرار رقم ) 2011يوليو  20( 1432من رجب  17صادر في  2428.11قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم   
   .بتفويض اإلمضاء) 2009يونيو  16( 1430من جمادى اآلخرة  22الصادر في  2405.09

  
بتغيير القرار رقم ) 2011أغسطس  3( 1432رمضان  2صادر في  2424.11قتصاد و المالية رقم قرار لوزير اال  

  .بتفويض اإلمضاء) 2010ماي  31( 1431جمادى اآلخرة  16الصادر في  1752.10
  

بتغيير القرار رقم ) 2011أغسطس  3( 1432رمضان  2صادر في  2425.11قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم   
  .  بتفويض المصادقة على الصفقات) 2010ماي  31( 1431جمادى اآلخرة  16الصادر في  1753.10

  
بتغيير القرار رقم ) 2011أغسطس  3( 1432رمضان  2صادر في  2427.11قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم   

 .بتفويض اإلمضاء) 2010ماي  31( 1431جمادى اآلخرة  16الصادر في  1755.10
  

  )2011بتاريخ فاتح سبتمبر 5974عدد (
 
 
 
 
  

 

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
N° 98– Septembre 2011 



 2

  تعيين آمر مساعد بالصرف
  
رقم  ربتغيير القرا) 2011أغسطس  3( 1432رمضان  2صادر في  2426.11قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  

  .عيين أمر مساعد بالصرف و نواب عنهبت) 2010 ماي 31( 1431جمادى اآلخرة من  16الصادر في  1754.10
  

 )2011اتح سبتمبربتاريخ ف 5974عدد (
  

  التنظيم القضائي للمملكة 
  

بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16صادر في  1.11.148ظهير شريف رقم  
(  1394من جمادى اآلخرة  24بتاريخ  1.74.338بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  34.10

 . ضائي للمملكةالمتعلق بالتنظيم الق) 1974يوليو  15
 

)(Version française 5978 du 15 septembre 2011) 2011سبتمبر 5بتاريخ  5975عدد( 
  

  قانون المسطرة المدنية 
  

 35.10بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16في  1.11.149ظهير شريف رقم  
الصادر  1.74.447الشريف بمثابة قانون رقم  بتغيير و تتميم قانون المسطرة المدنية آما صادق عليه الظهير

  .)1974سبتمبر  28( 1394من رمضان  11في 
  

 33.11بتنفيذ القانون رقم) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان  16في  1.11.153ظهير شريف رقم  
 .من قانون المسطرة المدنية 431و  63و  39و  38و  37و  32القاضي بتعديل الفصول 

  
) (Version française 5978 du 15 septembre 2011) 2011سبتمبر 5بتاريخ  5975عدد( 

 المسطرة الجنائية
 

 
 36.10بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432 رمضان 16صادر في  1.11.150ظهير شريف رقم  

 .المتعلق بالمسطرة الجنائية 22.01بتغيير و تتميم القانون رقم 
 

 (Version française 5978 du 15 septembre 2011)  2011سبتمبر 5بتاريخ  5975عدد( 
 

 مجموعة القانون الجنائي 
  

 10.11بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432رمضان  16صادر في  1.11.152ظهير شريف رقم  
 .من مجموعة القانون الجنائي 517القاضي بتغيير و تتميم الفصل 

 
 (Version française 5978 du 15 septembre 2011)  2011سبتمبر 5بتاريخ  5975عدد( 

 
 

  فتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير- 2011الميزانية العامة عن السنة المالية 
  

بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.499مرسوم رقم  
 –التكاليف المشترآة -التسيير 

)(Version française 5978 du 15 septembre 2011) 2011سبتمبر 8بتاريخ  5976عدد(  
  
  

  صندوق التكافل العائلي شروط و مساطر االستفادة 
  
  

يتعلق بتحديد  41.10بتطبيق أحكام القانون رقم ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.195مرسوم رقم  
  .شروط و مساطر االستفادة من صندوق التكافل العائلي

)) (Version française 5978 du 15 septembre 2011 2011سبتمبر  15بتاريخ  5978عدد(  
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  تعيين مندوب الحكومة-صندوق ضمان حوادث السير

  
بتعيين مندوب ) 2011يوليو  21( 1432من شعبان  19صادر في  2180.11قرار لوزير االقتصاد و المالية رقم  

 .الحكومة لدى صندوق ضمان حوادث السير
  

  )2011سبتمبر 10مكرر بتاريخ  5976عدد  (
  .وزارة الشؤون الخارجية و التعاون

  
بشأن اختصاصات و تنظيم وزارة الشؤون ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.428مرسوم رقم  

  .الخارجية و التعاون
  

  )2011سبتمبر 19بتاريخ  5979عدد (
  

  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة 
  

 1432رمضان  9صادر في  2433.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد ) 2011ماي  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

   .ة الثانيةالئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين من الدرج
  

 1432رمضان  9صادر في  2434.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد ) 2011ماي  16( 1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

   .فين من الدرجة الثانيةالئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصر
  

 1432رمضان  9صادر في  2435.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
) 2011ماي  16(  1432من جمادى اآلخرة  12الصادر في  1361.11بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

  .ي درجة المتصرفين من الدرجة الثانية بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف ف
  

 1432رمضان  9صادر في  2436.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة ) 2007اغطس  17( 1428شعبان  3الصادر في  1646.07بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

  .طار اساتدة التعليم العاليالشهادات المطلوبة لولوج إ
  

 1432رمضان  9صادر في  2437.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة ) 2005ماي  25( 1426ربيع اآلخر  16الصادر في  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

  . ء على مباراة في إطار اساتدة التعليم العالي المساعدينالشهادات المطلوبة للتوظيف، بنا
  

 1432رمضان  9صادر في  2441.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة ) 2005ماي  25( 1426ربيع اآلخر  16الصادر في  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(
  . شهادات المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة، في إطار اساتدة التعليم العالي المساعدينال

  
 1432رمضان  9صادر في  2442.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد ) 2005ماي  25( 1426من ربيع اآلخر  16الصادر في  1091.05بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(
  . الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة في إطار اساتدة التعليم العالي المساعدين

  
 1432رمضان  9صادر في  2444.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد الئحة ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في   1706.04بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(
  . الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

  
  )2011سبتمبر  21مكرر بتاريخ  5979عدد رقم (
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شعبان من  25صادر في  2328.11قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد ) 2006أآتوبر  23(  1427من رمضان  30بتاريخ  2357.06بتتميم القرار رقم ) 2011يوليو  27(  1432

 . قائمة الشهادات المقبولة للمشارآة في مباراة الملحقين القضائيين
 

  )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (
 

 1432رمضان  9صادر في  2445.11قطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث ال 
بتحديد الئحة ) 2004سبتمبر  23(  1425شعبان  8الصادر في  1708.04بتتميم القرار رقم  ) 2011أغسطس  10(

  . الشهادات المطلوبة للتوظيف  مباشرة، بناء على المؤهالت، في درجة مهندسي الدولة
  
  

 1432رمضان  9صادر في  2446.11لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب  
بتحديد )  2008ابريل  22( 1429من ربيع اآلخر  15الصادر في  830.08بتتميم القرار رقم ) 2011أغسطس  10(

المساعدين بمؤسسات تكوين األطر  الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة، في إطار اساتدة التعليم العالي
  .العليا

  
من رمضان  15صادر في  2469.11قرار للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

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

  
  )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (

  
  قانون االلتزامات و العقود

  
 24.09بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان   16صادر في  1.11.140ظهير شريف رقم  

) 1913أغسطس  12( 1331رمضان  9ير الشريف الصادر في المتعلق بسالمة المنتوجات و الخدمات و بتتميم الظه
  .بمثابة قانون االلتزامات و العقود

 
  )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (

  
  بورصة القيم 

  
 43.09بتنفيذ القانون رقم ) 2011أغسطس  17( 1432من رمضان   16صادر في  1.11.144ظهير شريف رقم  

 21( 1414ربيع اآلخر  4الصادر في  1.93.211يف المعتبر بمثابة  قانون رقم القاضي بتغيير و تتميم الظهير الشر
  . المتعلق ببورصة القيم) 1993سبتمبر 

  
 )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (

 المدونة العامة للضرائب
  

امة من المدونة الع 68بتطبيق المادة رقم ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.248مرسوم رقم  
 .للضرائب

 )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (
 

 صفة القطب المالي للدار البيضاء
 

المتعلق بصفة القطب  44.10بتطبيق القانون رقم ) 2011سبتمبر  6( 1432شوال  7صادر في  2.11.32مرسوم رقم  
 .المالي للدار البيضاء

 )2011سبتمبر  22بتاريخ   5980عدد (
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II -Textes en cours d’adoption 

Lors de ses réunions des 7,15, 20 et 22 septembre 2011,  le conseil du Gouvernement a adopté 
plusieurs projets de textes dont notamment : 
 

‐ le projet de loi de finances n° 40‐11 pour l’année budgétaire 2012. 
‐  le projet de décret n° 2‐11‐420 modifiant et complétant  le décret n° 2‐74‐498 du     16 
juillet 1974 relatif à l’organisation judiciaire du Royaume. 

‐  le projet de loi de règlement n° 32‐11 pour l'année budgétaire 2009. 
‐  le projet de décret n° 2‐11‐492 modifiant et complétant le décret n° 2‐74‐498 du 25 

joumada II 1394 (16 juillet 1974) pris en l'application des dispositions du Dahir portant loi n° 1‐74‐
338 du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif à l'organisation judiciaire du Royaume. 
 
Parmi les projets de textes examinés en conseil des ministres du 9 septembre 2011, on citera : 

‐  le projet de loi organique n° 27‐11 relative à la chambre des représentants. 
‐  le projet de loi organique n° 29‐11 relative aux partis politiques. 
‐  le projet de décret n° 2‐11‐508 créant une commission stratégique de  la sécurité     des 
systèmes d’information. 

‐ le projet de décret n° 2‐11‐509 complétant le décret 2‐82‐673 du 13 janvier 1983 portant 
organisation de l’Administration de la défense nationale et à la création d’une direction générale 
de la sécurité des systèmes d’information. 

‐ le projet de décret n° 2‐11‐525 complétant le dahir n° 1‐57‐015 du 15 janvier 1957 fixant 
les soldes des militaires qui perçoivent un salaire mensuel et relevant des Forces Armées Royales. 
 
III - Notes de service 
 

 Note  de  service  n°  1341  du  9  septembre  2011  :  désignant  M  Melliani  pour  assurer 
l'intérim de Monsieur BENSOUDA du 12 au 16 septembre 2011. 

 Note de service n°163/DRNC/DA du 24/08/2011: circulaire du Premier ministre relative au 
relèvement du  plafond  des  bons  de  commande  au  profit  de  la Délégation  générale  de 
l'administration pénitentiare et de la réinsertion. 

  Recueil des Normes Comptables de l’Etat. 

 RCE‐Plan de compte de l’Etat. 

 Système dédié au conseil financier des collectivités locales.  

 Guide du Conseil Financier des Collectivités Locales. 

 Note  se  service  CNT/DCTP/SRGCB/N°  54  du  09  septembre  2011  :  ordres  de  paiement 
adirés.  

 Note CNT/DCTP/SRGCB n° 53 du 02 septembre 2011 : ordres de paiement adirés. 

 Liste des agents concernés par les dispositions du décret 2‐11‐293 du 1 juillet 2011.  

ص عليها في مدونة السير  صالمنصو تالغراما ا جراء ا ت استفاء: دورية مشترآة لوزير العد ل و الخا زن العا م  
  .على الطرق



 6

 Le Press Book relatif au colloque sur la cohérence des finances publiques au Maroc et en 
France.  

 BMFL Août 2011.  

 Note de service CNT/DCTP/SRGCB/N° 56 du 20 septembre 2011 : ordre de paiement adiré.  

 Note  d'information  DAGR/DGRH/SFDC/n°  1407  du  26  septembre  2011  :  sessions  de 
formation organisées par l'institut d'administration générale de RYAD.  

 Note  de  service  1495.2011  du  29  septembre  2011  :  désignant  Monsieur  Abdelialah 
MARCIL pour assurer l'Intérim de Monsieur Noureddine BENSOUDA le 29 et 30 septembre 
2011. 

  Note de service relative au dispositif du traitement des réclamations à la TGR. 

 Note DRNC/DEJRG/SVR/N° 24 du 27 septembre 2011 : Taux des intérêts moratoires pour 
le quatrième trimestre 2011. 

 .التقنيين هيئة في األشغال رؤساء و نالمحللي المبرمجين و المبرمجين إدماج 2011 سبتمبر 30 بتاريخ 184 رقم مذآرة 
 


