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I- Textes publiés aux bulletins offic
       

Ministère de l’économie et des finances 
prestations des services rendus. 

 
 Arrêté du ministre de l'économie et d

(5 mars 2008) fixant les tarifs des prestations
l'économie et des finances (division administra

 
(BO n° 5626 du

 
Valeurs mobilières : - Taux de la commis
 

 Arrêté du ministre de l'économie et d
(7 mars 2008) modifiant l'arrêté du ministre de
04 du 21 ramadan 1425 (4 novembre 2004) f
de versement de la commission annuelle dev
placement collectif en valeurs mobilières a
valeurs mobilières. 

(BO n° 5626 du
 
Valeurs mobilières : - Montant maximum 
 

 Arrêté du ministre de l'économie et d
(7 mars 2008) modifiant l'arrêté du ministre de
04 du 11 ramadan 1425 (25 octobre 2004) f
modalités de calcul des frais de gestion pouv
placement collectif en valeurs mobilières. 

  
 (BO n° 5626 du

 
Assurance maladie obligatoire. 

 
 Arrêté du ministre de la santé n° 60

complétant l'arrêté du ministre de la santé n°
2005) fixant la liste des médicaments admis a
bre 2005 
 

ES ET REGLEMENTAIRES 
Mai 2008 
1

iels : 

(division administrative). – Tarifs des 

es finances n° 496-08 du 26 safar 1429 
 des services rendus par le ministère de 
tive)     

 01/05/2008) 

sion annuelle. 

es finances n° 544-08 du 28 safar 1429 
s finances et de la privatisation n° 1938-

ixant le taux et les modalités de calcul et 
ant être acquittée par les organismes de 
u profit du conseil déontologique des 

 01/05/2008) 

des frais de gestion. 

es finances n° 545-08 du 28 safar 1429 
s finances et de la privatisation n° 1872-

ixant le montant maximum ainsi que les 
ant être encourus par les organismes de 

 01/05/2008) 

1-08 du 11 rabii I 1429 (19 mars 2008) 
 2517-07 du 30 rejeb 1426 (5 septembre 
u remboursement au titre de l'assurance 
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maladie obligatoire et la liste des médicaments donnant droit à l'exonération totale ou 
partielle des frais restant à la charge des bénéficiaires. 

 
(BO n° 5626 du 01/05/2008) 

 
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° 756-08 du 7 rabii II 1429 (14 
avril 2008) 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° 5626 du 01/05/2008) 
 
Administration pénitentiaire et de la réinsertion.- Nomination du délégué 
général et ses attributions. 
 

 Dahir n° 1-08-49 du 22 rabii II 1429 (29 avril 2008) portant nomination du 
délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion et fixant ses 
attributions. 

  
(BO n° 5630 du 15/05/2008) 

 
Apprentissage. 
 

 Arrêté du ministre de l’emploi et la formation professionnelle n° 564-08 du 28 
safar 1429 (7 mars 2008) définissant les métiers et qualifications qui font l’objet de 
l’apprentissage. 

(BO n° 5630 du 15/05/2008) 
 

Liste des hôpitaux relevant du ministère de la santé. 
 

 Arrêté du 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. 

 
(BO n° 5630 du 15/05/2008) 

 
OFPPT.- Abrogation de la décision de certification du système de gestion de la 
qualité de certains établissements. 
 

 Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles 
technologies n° 613-08 du 19 rabii I 1429 (24 mars 2008) abrogeant la décision n° 
1021-06 du 14 rabii II 1427 (12 mai 2006) relative à la certification du système de 
gestion de la qualité de certains établissements de l’OFPPT. 

 
(BO n° 5630 du 15/05/2008) 

 
 

 .وعماالت المقاطعات والباشويات تحديد تنظيم العماالت واألقاليم
  

) 2007ديسمبر  27 (1428 من ذي الحجة 16 صادر في 716-08قرار لوزير الداخلية رقم  
) 2005فبراير  23) 1426  من محرم14 الصادر في 611-05بتغيير وتتميم قرار وزير الداخلية رقم 

 .والباشويات م وعماالت المقاطعاتبتحديد تنظيم العماالت واألقالي
 

  )28/04/2008 بتاريخ 5625  رقم.ر.ج(
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    المعادالت بين الشهادات   
   

 صادر 758-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
 صادر 759-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 760-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429اآلخر  ربيع 7في 

  
 صادر 761-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 762-08العلمي رقم  م العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعلي 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
 صادر 763-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بعض المعادالتبتحديد ) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 764-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
 صادر 765-08لمي رقم الع قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 766-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
 صادر 767-08العلمي رقم  ار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقر  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 768-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429خر  ربيع اآل7في 

  
 صادر 769-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 770-08العلمي رقم  م العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعلي  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
 صادر 771-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بعض المعادالتبتحديد ) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  

 صادر 772-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
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 صادر 773-08لمي رقم الع قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  
  )28/04/2008 بتاريخ 5625  رقم.ر.ج(

   
 صادر 756-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 شعبان 2بتاريخ  2963-97 يم القرار رقمبتتم) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 
  .دبلوم دآتور في الطب بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل) 1997 ديسمبر 3 (1418

  
 صادر 774-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 775-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
صادر  776-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 777-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 778-08العلمي رقم   الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 779-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008ل  أبري16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 780-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

  )01/05/2008  بتاريخ 5626  رقم.ر.ج(
  
  

 صادر 757-08والبحث العلمي رقم  ية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطرقرار لوزير الترب 
شهادات بشهادة دآتور بيطري  بتحديد معادلة) 2008 أبريل 14 (1429 ربيع اآلخر 7في 

  .والبيطرة المسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة
  

 صادر 781-08العلمي رقم  حثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والب  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 782-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 783-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 784-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429يع اآلخر  رب9في 



 5

  
 صادر 785-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 786-08العلمي رقم  لتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية وا  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 786-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات ديد بعض المعادالتبتح) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 787-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 788-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 789-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 790-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
   

 صادر 791-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429ع اآلخر  ربي9في 

  
 صادر 792-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
   

 صادر 793-08العلمي رقم  تعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية وال 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

   
 صادر 794-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات ديد بعض المعادالتبتح) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 796-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

   
 صادر 797-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
   

 صادر 798-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  
 صادر 799-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
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 صادر 800-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  
  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 اآلخر  ربيع9في 

  
 صادر 801-08العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  

  .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 
  

 صادر 802-08العلمي رقم  عليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والت  
 من محرم 21بتاريخ  305-03 بتتميم القرار رقم) 2008 أبريل 16 (1429 ربيع اآلخر 9في 

  .شهادة الدآتوراه في طب األسنان بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل) 2003 مارس 25 (1424
  

  )05/05/2008  بتاريخ 5627  رقم.ر.ج(
  

 صادر 849.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 9( 1429 ربيع اآلخر 2في 

  
 صادر 803.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 ( 1429ربيع اآلخر  10في 
  

 صادر 804.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 ( 1429 ربيع اآلخر 10في 

  
 صادر 805.08نية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوط 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 (1429 ربيع اآلخر 10في 
  

  806.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008ابريل  17( 1429 ربيع اآلخر 10صادر في 

  
 صادر 807.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 (1429 ربيع اآلخر 10في 
  

 صادر 808.08 تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17( 1429 ربيع اآلخر 10في 

  
 صادر 809.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .المعادالت بين الشهاداتبتحديد بعض ) 2008 ابريل 17 (1429 ربيع اآلخر 10في 
  

 صادر 810.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 (1429 ربيع اآلخر 10في 

  
 صادر 811.08علمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث ال 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 ( 1429 ربيع اآلخر 10في 
  

   812.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 (1429 ربيع اآلخر 10صادر في 

  
 صادر 813.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17 ( 1429 ربيع اآلخر 10في 
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 صادر 814.08م العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعلي 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2008 ابريل 17( 1429 ربيع اآلخر 10في 
  

 صادر 815.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .تحديد بعض المعادالت بين الشهاداتب) 2008 ابريل 17( 1429 ربيع اآلخر 10في 

  
  )08/05/2008 بتاريخ 5628الجريدة الرسمية رقم (

  
  .والتضامن وزارة التنمية االجتماعية واألسرة

   
 صادر 654-08العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات 

واإلجراءات والبرامج  الشروطبتنظيم ) 2008 مارس 24 (1429 من ربيع األول 16في 
الرؤساء التابعين لوزارة التنمية  المتعلقة بمناقشة رسالة لولوج إطار المهندسين المعماريين

  .والتضامن االجتماعية واألسرة
  

  )01/05/2008 بتاريخ  5626  رقم.ر.ج(
  

  
  .والغابات ومحاربة التصحر المندوبية السامية للمياه 

  
 صادر 650-08العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  

واإلجراءات المتعلقة بمناقشة  بتحديد الشروط) 2008 مارس 24 (1429 من ربيع األول 16في 
  .للمياه والغابات ومحاربة التصحر  للمندوبية الساميةرسالة لولوج إطار مهندس رئيس التابع

  
  )01/05/2008 بتاريخ  5626  رقم.ر.ج(

  
   

  الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة
  

 صادر 730.08قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 2 الصادر في 1190.05تميم القرار رقم بت ) 2008 ابريل 8 (1429في فاتح ربيع اآلخر 

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار ) 2005 يونيو10 (1426جمادى األولى 
  . اساتدة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة األولى

  
 صادر 731.08قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 شعبان 8 الصادر في 1708.04بتتميم القرار رقم ) 2008 أبريل 8 (1429تح ربيع اآلخر في فا
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف مباشرة، بناء على ) 2004 سبتمبر 23 (1425

  .المؤهالت، في درجة مهندسي الدولة
  

 صادر 732.08 رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة 
 شعبان 8 الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم ) 2008 أبريل 8 (1429في فاتح ربيع اآلخر 

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف مباشرة في درجة ) 2004  سبتمبر 23 (1425
   .منصرفي اإلدارات المرآزية 

  
 صادر 733.08 القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث 

 من 22 الصادر في 1506.06بتتميم القرار رقم ) 2008 أبريل 8 (1429في فاتح ربيع اآلخر 
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بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة ) 2006 يوليو 18 ( 1427جمادى اآلخرة 
  .متصرفي وزارة الداخلية

  
  )08/05/2008 بتاريخ 5628الجريدة الرسمية رقم (

  
 صادر 830.08قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف بناء  ) 2008 أبريل 22 (1429 ربيع اآلخر 15في 
  . في إطار اساتدة التعليم الغالي المساعدين بمؤسسات تكوين األطر العليا  على مباراة

  
 صادر 831.08قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 من 8 الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم  ) 2008 أبريل 22 (1429 ربيع اآلخر 15في 
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف مباشرة في درجة ) 2004 سبتمبر 23 ( 1425شعبان 

  . دارات المرآزيةمتصرفي اإل
  

  )15/05/2008 بتاريخ 5630الجريدة الرسمية رقم (
 

   وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي

  
 619.08قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

بشأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية ) 2008 فبراير 29 (1429 من صفر 21صادر في 
  . باالختيار

  
  )15/05/2008 بتاريخ 5630الجريدة الرسمية رقم (

  

  قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة 

  
 ربيع األول 5 صادر في 618.08قرار لوزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيا الحديثة رقم  

  . ت ذات القيمة المضافةبتتميم قائمة الخدما) 2008 مارس13 ( 1429
  

  )19/05/2008 بتاريخ 5631الجريدة الرسمية رقم (
  

  
II- TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 

Le Conseil de Gouvernement a examiné au cours du mois de mai 
plusieurs projets de lois, décrets, et accords dont notamment: 
 

 Le projet de loi n° 09-08 relative à la protection des 
personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel; 

 
 Le projet de décret n° 2-07-975 relatif à la constitution et au 

mode de fonctionnement de la commission chargée de statuer sur 
les demandes de naturalisation; 
 

 Le projet de décret n° 2-08-177, présenté par la ministre de 
la santé, porte quant à lui, application des dispositions du Livre III 
de la loi relative au Régime d'Assistance Médicale (RAMED);  
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 Le projet de décret modifiant l'heure légale, qui sera 

avancée d'une heure au Maroc, durant la période du 1er juin au 27 
septembre 2008. Cette mesure qui permet une économie d'énergie 
tend à adapter le fuseau horaire aux relations entre le Maroc et ses 
partenaires régionaux et internationaux, notamment les pays de 
l'Union européenne; 

 
 Le projet de décret relatif aux attributions et à l’organisation 

du ministère du Commerce Extérieur.  

Le conseil a également examiné et adopté plusieurs conventions et 
protocoles internationaux, sur la coopération judiciaire ainsi que 
celles présentées par le ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération. 

 
II- NOTES DE SERVICE 
 

 Résultats des épreuves écrites du  concours d'accès au grade 
d'inspecteur; 

  
 Note d’information n° 394 du 20/05/2008 : Formation sur les 

visas réglementaires ; 
 

 Note d’information n° 393 du 20/05/2008 : Formation sur la 
gestion des dépenses de personnel des CL et les marchés 
publics ; 

 
 Note de service n° 33/08/TGR du 19/05/2008 : Mobilité des 

comptables ; 
 

 Note de service n° 34/08/TGR du 19/05/2008 : Appel à 
candidatures pour la sélection de nouveaux Trésoriers 
Provinciaux/Préfectoraux (Dossier d'appel à candidature aux 
postes de Trésorier provincial/préfectoral) ; 

 
 Lette n16/DCPC du 30/04/2008 : lancement des travaux de 

préparation de la loi de règlement 2007; 
 

 Note n° 02/08/TGR/DSC du15/05/2008: politique des mots de 
passe informatiques à la TGR; 

 
 Note d’information DAGR/DF/391 du 15/05/2008:formation 

sur la Comptabilité Générale; 
 

 Avis de la Commission des Marchés n° 334/08 du 15 mai 
2008 relatif à l’exclusion d’une entreprise des marchés de 
l’Etat; 
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   يتعلق بصفقة تسوية2008 ماي 15 بتاريخ 335/08رأي لجنة الصفقات رقم  
 

 يتعلق بإمكانية استبدال 2008 ماي 15 بتاريخ 336/08رأي لجنة الصفقات رقم  
 تحمل نفس العالمة التجارية بأخرىمعدات معلوماتية 

  
 Lettre n° 519 du 08/03/2008 : Décision de retrait du certificat 

de l'entreprise ENIBAC; 
 

 Note de service n°26/DCPC/DER/SLRE du 15/05/2008 : 
Assignation comptable du Groupement de communes 
dénommé "Pour l'Environnement" créé au sein de la Province 
de Nador; 

 
 Note de service N°140/DCEDE/DCA du 14/03/2008 : 

Production de l'attestation de la CNSS par la SNTL pour 
soumissionner aux marchés de l'Etat ; 

 
 Note n° 527 et 568 du 08 et 23/05/2008 : Ordonnances de 

paiement adirées ; 
 

 Note d’information N° 388/DAGR/DF : Démarrage de la 
formation de préparation à la fonction d'agent comptable à 
l'étranger ; 

 
 Décision n° 206/2008 du Ministre de l'emploi et de la 

formation professionnelle du 09/04/2008 : exonération de la 
REDAL de l'adhésion à la CNSS ; 

 
 Note de service n° 349 du 08/05/2008 : Application de 

l'article 519 de la loi n° 65-99 relative au code du travail ; 
 

 Note n° 557 du 07/05/2008 : Dématérialisation de la gestion 
des congés ; 

 
 Note n° 562 du 08/05/2008 :Centre d'appel / RH; 

 
 Note n° 328 du 07/05/2008 : Régularisation des dossiers de 

détachement du personnel auprès de certains départements 
ministériels ; 

 
 Note n° 497 du 30/04/2008. Ordres de paiement adirés ; 

 
 Note d’information n° DAGR/DF/n° 382 du 02/05/2008. 

Préparation aux EAP pour l'accès au grade des agents de 
service principaux et agents publics ; 

 
 Bulletin du suivi de l'exécution des dépenses du 1er trimestre 

2008 ; 
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 Note d’information N°388/DAGR/DF du 25/04/2008 : 
Préparation aux Examens d'Aptitude Professionnelle pour 
l'accès au grade d'informatiste spécialisé ; 

 
 Note N° 960/PPR du 30/04/2008 : Ordre de paiement adiré ; 

 
 Note  n°401/DAGR/DF du 25/05/2008: Formation sur la 

bureautique du 02 Juin au 04 Juillet 2008 au profit des cadres 
de la TGR. 


