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ACTUALITES LEGISLATI  
N° 86 – sep

I -TEXTES PUBLIES AUX BULLET

 

Secrétariat général du gouvernement 

• Décret n° 2-09-677 du 4 joumada II
l'organisation du secrétariat généra

(BO 5870 du 02 septe

 

Code de la route 

• Dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (1
promulgation de la loi n° 52-05 porta

(BO 5874 du 16 septem

لتطبيق القانون ) 2010 أغسطس 11 (1431 من شعبان 29
 غرب إلى شرآة مساهمة

(BO n° 5868 du 26/08/2
e 2005 

 

VES ET REGLEMENTAIRES
tembre 2010 
INS OFFICIELS : 

 1431 (19 mai 2010) relatif à 
l du gouvernement. 

mbre 2010) 

1 février 2010) portant 
nt code la route. 

bre 2010) 

  .بريد المغرب
 صادر في 2-10-335مرسوم رقم  •

 القاضي بتحويل بريد الم07-08رقم 

010 en arabe) 



 

آيفية دفع المبالغ التي تم تحصيلها لفائدة الخزينة من  -. رسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني
  .طرف الهيئات الجابية

 2044-10قرار مشترك لوزير االقتصاد والمالية ووزير االتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  •
بتحديد آيفية دفع المبالغ التي تم تحصيلها لفائدة ) 2010 يوليو 20 (1431 شعبان 8صادر في 
 ن طرف الهيئات الجابية لرسم النهوض بالفضاء السمعي البصري الوطنيالخزينة م

(BO n° 5868 du 26/08/2010 en arabe) 

 

 .الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة

 صادر في 2058-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات ) 2004 سبتمبر 23(

 .المرآزية
 

 صادر في 2059-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 1425 ذي القعدة 7 الصادر في 2201-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة، في إطار ) 2004 ديسمبر 20(

  .المتصرفين المساعدين
  

 صادر في 2060-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 1425 ذي القعدة 7 الصادر في 2201-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف، بناء على مباراة، في إطار ) 2004 ديسمبر 20(

    .المتصرفين المساعدين
 

 صادر في 2061-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 1425 ذي القعدة 7 الصادر في 2201-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
وظيف، بناء على مباراة، في إطار بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للت) 2004 ديسمبر 20(

    .المتصرفين المساعدين
 

 صادر في 2062-10نتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير الم •
 1425 شعبان 8 الصادر في 1708-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف مباشرة ، بناء على المؤهالت ، في ) 2004 سبتمبر 23(

 .درجة مهندسي الدولة
 

 صادر في 2063-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 من ربيع اآلخر 16 الصادر في 1091-05بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة في إطار ) 2005 ماي 25 (1426
 .أساتذة التعليم العالي المساعدين



 
 صادر 2064-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم     •

 1430 صفر 10 الصادر في 323-09بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6في 
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي ) 2009 فبراير 6(

   .دادي من الدرجة الثانيةاإلع
 

 صادر في 2079-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات ) 2004 سبتمبر 23(

    .المرآزية
 

 صادر في 2080-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 من شوال 27 الصادر في 2058-04بتتميم القرار رقم ) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة المتصرفين ) 2004 ديسمبر 10 (1425
 .ارة الصحةاإلقليميين بوز

    
 صادر في 2081-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

جة أستاذ التعليم بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في در) 2010 يوليو 19 (1431 شعبان 6
   .الفني من الدرجة الثانية

 
(BO n° 5868 du 26/08/2010 en arabe) 

 صادر في 2039-10 الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى •
بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة المهنية ) 2010 يوليو 13 (1431 من رجب 30

للترقي من الدرجة األولى إلى الدرجة الممتازة بإطار مهندسي الدولة التابعين للوزارة المنتدبة لدى 
 كلفة بالشؤون االقتصادية والعامةالوزير األول الم

(BO n° 5871 du 06/09/2010 en arabe) 

 

  . تحديد تعريفة الخدمات المقدمة-). مديرية المالحة التجارية(وزارة التجهيز والنقل 

 
) 2010 يونيو 21 (1431 رجب 8 بتاريخ 5849استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد  •

    .3250الصفحة 

(BO n° 5869 du 30/08/2010 en arabe) 

  .األمانة العامة للحكومة
يتعلق بتنظيم ) 2010 ماي 19 (1431 جمادى اآلخرة 4 صادر في 2-09-677مرسوم رقم  •

 األمانة العامة للحكومة



(BO n° 5869 du 30/08/2010 en arabe) 

  .2007تصفية ميزانية السنة المالية 

بتنفيذ ) 2010 أغسطس 24 (1431 من رمضان 13 صادر في 1-10-151ظهير شريف رقم  •
 .2007 المتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 31-09القانون رقم 

(BO n° 5871 du 06/09/2010 en arabe) 

 

II - TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 
 Lors de ses réunions les 07, 16, 23 et 30 septembre 2010, le Conseil du 
gouvernement a approuvé un certain nombre de projets de textes dont 
notamment : 

- Projet de décret n° 2-10-336 pris en application de la loi n° 07-08 
portant transformation de Barid Al-Maghrib en société anonyme. 
 
- Projet de décret n° 2-10-268 complétant le décret no 2-06-574 du 31 
décembre 2006 pris pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée 
prévue au titre III du code général des impôts. 
 
- Projet de décret n° 2-10-343 étendant le bénéfice de gratuité du 
déjeuner aux militaires relevant des Forces Armées Royales. 
 
-Projet de décret n° 2-10-124 fixant les durées des cycles de formation 
à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II ainsi que les diplômes 
correspondants. 
 
-Projet de décret n° 2-10-125 fixant les durées des cycles de formation 
à l'école d'agriculture de Meknès ainsi que les diplômes correspondants. 
 
-Projet de décret n° 2-10-364 portant sur l’application des dispositions 
de la loi relative à l’organisation de l’enseignement supérieur ; 
 
-Projet de décret n° 2-10-452 portant statut particulier du corps 
interministériel des assistants techniques ; 
 
-Projet de décret n° 2-10-453 portant statut particulier du corps 
interministériel des assistants administratifs ; 
 



-Projet de décret n° 2-10-454 portant statut particulier du corps 
interministériel des rédacteurs. 
 
 
 
III- Notes de service 

• Note n° 151 du 02/09/2010: Lettre du ministère de 
l'équipement relative au système de qualification et de 
classification des entreprises de bâtiments et de travaux 
publics.   
 

• Note de Service n° 5329/I du 30 Août 2010 : Nomination de 
responsables au sein de la Direction du Budget.  

 
• Note n° 24 du 29/09/2010 : taux des intérêts moratoires au 

titre des marchés de l'Etat pour le quatrième trimestre 2010.  


