
                                            Royaume du Maroc 
 
 
 
 
 
 

  
       DRNC/DEJRG/SD            

 
 

 

 
  28 / OctoACTUALITES LEGISLATIV

N° 68 – M 
 

 
 
 
I- Textes publiés aux bulletin
 
 
Charte communale : 
 
 

• Dahir n° 1-08-153 du 22 safar
la loi n° 17-08  modifiant et co
communale, telle que modifié

 
 

(BO n° 571

Organisation des finances des coll
 
 

• Dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1
la loi n° 45-08 relative à l’orga
de leurs   groupements 

 
 

(BO n° 571

Assurance maladie obligatoire. 
 

• Arrêté de la ministre de la san
2008) approuvant les tarifs na
la prise en charge des appare
l’assurance maladie obligatoir

 
• Arrêté de la ministre de la san

2008) fixant la liste des appar
dispositifs médicaux et implan
charge au titre de l’assurance
bre 2005 
 

ES ET REGLEMENTAIRES 
ars 2009 
1

s officiels : 

 1430 (18 février 2009) portant promulgation de 
mplétant la loi n° 78-00 portant charte 
e et complétée. 

4 du 05/03/2009) 
 
 

ectivités locales et leurs groupements : 

430 (18 février 2009) portant promulgation de 
nisation des finances des collectivités locales et 

4 du 05/03/2009) 
 
 

té n° 2314-08 du 26 hija 1429 (25 décembre 
tionaux de référence pour le remboursement ou 
illages et dispositifs médicaux au titre de 
e 

té n° 2315-08 du 26 hija 1429 (25 décembre 
eils de prothèses et d’orthèses médicales, des 
ts admis au remboursement ou à la prise en 
 maladie 
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• obligatoire et celle des appareils de prothèse et d’orthèse, des dispositifs 
médicaux et implants dont le remboursement ou la prise en charge est 
soumis à l’accord préalable de l’organisme gestionnaire 

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009) 
 
 
Ministère du tourisme et de l’artisanat (département du tourisme – 
établissements de formation hôtelière et touristique). – Tarifs des 
prestations de services rendus. : 
 
 

• Arrêté conjoint du ministre du tourisme et de l’artisanat et du ministre de 
l’économie et des finances n° 2129-08 du 5 moharrem 1430 (2 janvier 2009) 
fixant les tarifs des prestations de services rendues par le ministère du 
tourisme et de l’artisanat (département du tourisme – établissements de 
formation hôtelière et touristique) 

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009) 
 

 
 
Impôt sur le revenu. – Coefficients de réévaluation pour l’année 2009. 
 
 

• Arrêté du ministre de l’économie et des finances n° 372-09 du 17 safar 1430 
(13 février 2009) fixant, pour l’année 2009, les coefficients de réévaluation 
en matière d’impôt sur le revenu au titre des profits fonciers  

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009) 
 
 

Ministère de l’économie et des finances. 
 
 

• Décret n° 2-08-431 du 2 chaabane 1429 (4 août 2008) portant  
réglementation de l’uniforme, des insignes, attributs et objets d’équipement 
du personnel de l’administration des douanes et impôts indirects 

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009) 
 

 
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° 2197-08 du 12 hija 
1429 (11 décembre 2008) complétant l’arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 
avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en chirurgie générale.  

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

la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2215-08 du 12 hija 
1429 (11 décembre 2008) complétant l'arrêté n° 573-04 du 15 safar 1425 (6 
avril 2004) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en chirurgie générale 
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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° 2223-08 du 12 hija 
1429 (11 décembre 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. 

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

la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2224-08 du 12 hija 
1429 (11 décembre 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° 5710 du 19/02/2009) 
 

 
  الجماعي الميثاق 

 
 

بتنفيذ القانون رقم  (2009 فبراير 18 (1430 من صفر 22 صادر في 1-08-153ظهير شريف رقم   •
 م تغييره وتتميمهبالميثاق الجماعي آما ت  المتعلق78-00 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 08-17

 
 

(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 
 
 

 : المحلية ومجموعاتها التنظيم المالي للجماعات 
 
 

قانون رقم بتنفيذ ال (2009 فبراير 18 (1430 من صفر 22 صادر في 1-09-02ظهير شريف رقم   •
  المتعلق بالتنظيم المالي للجماعات المحلية ومجموعاتها08-45

 
 

(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 
 
 

  :محاآم االستئناف اإلدارية
 
 
 

-08بتنفيذ القانون رقم  (2009 فبراير 18 (1430فر  من ص22 صادر في 1-09-23ظهير شريف رقم    •
 .استئناف إدارية  المحدثة بموجبه محاآم80-03 القاضي بتغيير القانون رقم 46

 
 

(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 
 
 
 

 
 الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة 

 
 

 من 16 صادر في 57-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •
 10 (1426 جمادى األولى 2بتاريخ  1190-05 بتتميم القرار رقم) 2009 يناير 13 (1430محرم 
إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من المطلوبة للتوظيف في  بتحديد الئحة الشهادات) 2005يونيو 
 .األولى الدرجة
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من  16  صادر في58-09للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  قرار  •
سبتمبر  23) 1425 شعبان 8 بتاريخ 1710-04تميم القرار رقم بت) 2009 يناير 13 (1430محرم 
  .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي التطبيق) 2004

 
 18 صادر في 69-09العامة رقم  ث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحدي  •

 10 (1426 جمادى األولى 2بتاريخ  1190-05 بتتميم القرار رقم) 2009 يناير 15 (1430من محرم 
 المطلوبة للتوظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة بتحديد الئحة الشهادات) 2005يونيو 
 .األولى

  
 18 صادر في 70-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •

 22 (1429 من ربيع اآلخر 15بتاريخ  830-08 بتتميم القرار رقم) 2009 يناير 15 (1430من محرم 
المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي  ئحة الشهاداتبتحديد ال) 2008أبريل 

 .بمؤسسات تكوين األطر العليا المساعدين
  

(BO n° 5710 du 19/02/2009 en arabe) 
  

 صادر 177-09العامة رقم   لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب  •
 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706-04رقم   بتتميم القرار26/01/2009في 

 المطلوبة للتوظيف مباشرة في درجة متصرفي اإلدارات بتحديد الئحة الشهادات) 2004
 .المرآزية

 
(BO n° 5713 du 02/03/2009 en arabe) 

  
 
 

 تعيين آمرين مساعدين بالصرف 
 
 

بتعيين آمر ) 2008ديسمبر  5 (1429 ذي الحجة 6 صادر في 3-55-08قرار للوزير األول رقم   •
 مساعد بالصرف

 
(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 

 
 

 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون 
 
 

 593-93-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 12/02/2009ر في صاد2-08-600مرسوم رقم   •
 بشان منح تعويض عن المهام لفائدة رؤساء البعثات الدبلوماسية و المراآز 15/02/1994بتاريخ 

 القنصلية 
  
  

(BO n° 5716 du 12/03/2009 en arabe) 
 

 
 لشهاداتالمعادالت بين ا

. 
 من 29 صادر في 195- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 196- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 

 من 29 صادر في 197- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
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 من 29 صادر في 198- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 
 

 من 29 صادر في 199- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 200- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 201- 09العلمي رقم  ية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير الترب  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 202- 09العلمي رقم  م العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعلي  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 203- 09العلمي رقم  طر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األ  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

  
 من 29 صادر في 204- 09رقم العلمي  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 
 

(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 
 
 

 من 29 صادر في 205- 09العلمي رقم  األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين   •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 206- 09ي رقم العلم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29في  صادر 207- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 208- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 209- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات تحديد بعض المعادالتب) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 210- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات تبتحديد بعض المعادال) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 211- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 212- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 213- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 214- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 215- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
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(BO n° 5712 du 26/02/2009 en arabe) 
  
 

  
 من 29 صادر في 216- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات  بعض المعادالتبتحديد) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 217- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 . الشهاداتبين بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

  
 من 29 صادر في 218- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 220- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 221- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 222- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

  
 من 29 صادر في 223- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 224- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

  
 

 من 29 صادر في 225- 09العلمي رقم  ربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير الت  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 226- 09العلمي رقم  ليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتع  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 227- 09العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

 
 من 29 صادر في 228- 09العلمي رقم   الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
  

 
 من 29 صادر في 229- 09العلمي رقم   العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم  •

 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 
 

 من 29 صادر في 319- 09العلمي رقم  طر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األ  •
 .بين الشهادات بتحديد بعض المعادالت) 2009 يناير 26 (1430محرم 

  
  

(BO n° 5713 du 02/03/2009 en arabe) 
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 : وزارة الداخلية
 

-1266بتغيير وتتميم المرسوم رقم  (2009 يناير 26 (1430 من محرم 29 صادر في 2-08-29 مرسوم رقم  
النظام األساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية  بمثابة) 2000 ماي 10 (1421 صفر 6 الصادر في 99-2

 المدنية
  
 

(BO n° 5711 du 23/02/2009 en arabe) 
  
 

 بشان تنظيم و تحديد اختصاصات المصالح 17/01/2009 في  صادر292-09قرار لوزير الداخلية رقم  
 المرآزية للمديرية العامة للوقاية المدنية

  
 بتاريخ 1502-02 القرار رقم بتغيير و تتميم 16/01/2009 صادر في 293-09قرار لوزير الداخلية رقم  

 لوقاية المدنيةية للمديرية العامة لخارج تنظيم و تحديد المصالح ال إحداث  بشان 23/10/2002
  

 
(BO n° 5713 du 02/03/2009 en arabe) 

 
 

 : الفالحية النظام األساسي للغرف 
 
 

-08بتنفيذ القانون رقم  (2009 فبراير 18 (1430 من صفر 22 صادر في 1-09-21ظهير شريف رقم   •
 .بمثابة النظام األساسي للغرف الفالحية 27

 
 

(BO n° 5712 du 26/02/2009 en arabe) 
 
 

 : الوزارة األولى
 
 

 من 23صادر في  173-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •
تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة  بتحديد إجراءات) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 

 .األولى الرابعة أو الثالثة بالوزارة
 

 من 23 صادر في 174-09العامة رقم  ول المكلف بتحديث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األ  •
امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 

 .األولى الدرجة الثالثة بالوزارة
 

 من 23 صادر في 175-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •
امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 

 .األولى الدرجة الثانية بالوزارة
 
 

 من 23 صادر في 176-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •
امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 

 .لىاألو الدرجة األولى بالوزارة
 

 
(BO n° 5712 du 26/02/2009 en arabe) 
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 : األمانة العامة للحكومة
 
 من 23 صادر في 169-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •

تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة  بتحديد إجراءات) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 
 .للحكومة الرابعة أو الثالثة باألمانة العامة

 
 من 23 صادر في 170-09العامة رقم  ث القطاعاتقرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحدي  •

امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 
 .للحكومة الدرجة الثالثة باألمانة العامة

 
 من 23 صادر في 171-09العامة رقم  رار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعاتق  •

امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 
 .للحكومة الدرجة الثانية باألمانة العامة

 
 من 23 صادر في 172-09العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات  •

امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من  بتحديد نظام) 2008 ديسمبر 22 (1429ذي الحجة 
 للحكومة مةالدرجة األولى باألمانة العا

  
 

(BO n° 5712 du 26/02/2009 en arabe) 
 
 

  المجالس العلمية
 
  

 1-03-300 بتغيير و تتميم الظهير الشريف رقم 18/02/2009 بتاريخ 1-08-141ظهير شريف رقم  •
  بإعادة تنظيم المجالس العلمية22/04/2004بتاريخ 

  
 

(BO n° 5713 du 02/03/2009 en arabe) 
 

 
 .الوطني ألمناإلدارة العامة ل

 
 

  صادر في153-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 بتحديد شروط و إجراءات و برامج مناقشة رسالة ولوج إطار المهندسين الرؤساء 22/01/2009

 التابعين لإلدارة  العامة للمن الوطني
 

  صادر في154-09ل المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األو •
الدولة ولوج إطارمهندسي المباراة الخاصة ب بتحديد شروط و إجراءات و برامج 22/01/2009

 التابعين لإلدارة  العامة للمن الوطني
  

  صادر في155-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 بتحديد شروط و إجراءات و برامج امتحان الكفاءة المهنية للترقي من الدرجة 22/01/2009

 األولى إلى الدرجة الممتازة بإطار مهندسي الدولة التابعين لإلدارة  العامة للمن الوطني
  

  صادر في156-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 بتحديد شروط و إجراءات و برامج امتحان الكفاءة المهنية للترقي من الدرجة 22/01/2009

   التابعين لإلدارة  العامة للمن الوطنيقاألولى إلى الدرجة الممتازة بإطار مهندسي التطبي
 

  صادر في157-09قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
 بتحديد شروط و إجراءات و برامج امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى إطار 22/01/2009

 مهندسي الدولة التابعين لإلدارة  العامة للمن الوطني
  
 

(BO n° 5713 du 02/03/2009 en arabe) 



 9

 
 

 2009 يناير23 " 1430 من محرم 26 صادر في 345-09قرار المدير العام لألمن الوطني رقم  •
المتعلق بتعيين " 2003 ر ديسمب23 " 1424 من شوال 28 بتاريخ 2271-03 رقم ررابتغيير الق

ممثلي اإلدارة و الموظفين المدعوين االجتماع في حضيلرة لجان الترقي و المجلس التأديبي 
 المختصين إزاء موظفي المديرية العامة لألمن الوطني

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009 en arabe) 
 
 
 

 
 ارك و الضرائب غير المباشرةمدونة الجم

 
-862بتغيير المرسوم رقم " 2009 يناير 30"1430 صفر 3 صادر في 2-08-622مرسوم رقم  •

بتطبيق مدونة الجمارك و الضرائب غير " 1977 أآتوبر 9"1397 من شوال 25 بتاريخ 77-2
 المباشرة

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009 en arabe) 
 
 

 نياإلدارة العامة لألمن الوط
 
 

تنظم بموجبه ' 2009 فبراير 24 ' 1430 من صفر 28 صادر في 518-09قرار لوزير العدل رقم  •
 2009آيفية إجراء امتحان األهلية لمزاولة مهنة المحاماة لسنة 

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009 en arabe) 
 
 

 وزارة التجهيز و النقل
 
 

 اغسطس 25 " 1429 من شعبان 23 صادر في 1347-08قرار لوزير التجهيز و النقل رقم  •
 بتحديد اختصاصات و تنظيم المصالح الالممرآزة لوزارة التجهيز و النقل" 2008

 
 

(BO n° 5714 du 05/03/2009 en arabe) 
 

 
 التعاون المتبادل

 
 

 صادر في 1743-08قرار مشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني و وزير االقتصاد و المالية رقم •
يقضي بالمصادقة على التعديالت المدخلة على " 2008 سبتمبر 17" 1429ن  من رمضا16

 الصندوق الوطني لمنظمات االحتياط االجتماعي
 

 صادر في 1941-08قرار مشترك لوزير التشغيل و التكوين المهني و وزير االقتصاد و المالية رقم •
 المدخلة على النظم يقضي بالمصادقة على التعديالت" 2008 أآتوبر 20" 1429 من شوال 20

تعاضديه العمل االجتماعي لمستخدمي الصندوق الوطني 'األساسية لجمعية التعاون المتبادل المسماة 
 'للضمان االجتماعي

 
(BO n° 5714 du 05/03/2009 en arabe) 



 10

 
 

  2009م سنة  تحديد الرسوم الواجب تحصيلها لتمويل الصناديق برس–التعويض عن حوادث الشغل و األمراض المهنية 
 
 

 الرسوم الواجب  بتحديد26/12/2008 بتاريخ 325-09قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  •
تحصيلها لتمويل الصناديق المحدثة بموجب التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل و األمراض 

  2009المهنية برسم سنة 
 

 
 (BO n° 5716 du 12/03/2009 en arabe) 

 
 

II- Textes en cours d’adoption 
 

 
Le Conseil de Gouvernement, réuni respectivement les 12, 19 et 26 Mars 2009, 
a approuvé plusieurs projets de textes : 

 
 . يتعلق بالطاقات المتجددة13-09مشروع قانون رقم  •

  
لفائدة الموظفين المنتمين إلى  بسن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة 2-09-164مشروع مرسوم رقم  •

 .4 إلى 1الدرجات المرتبة في ساللم األجور من 
  

  يتعلق بتدبير النفايات الطبية و الصيدلية2-09-139مشروع مرسوم رقم  •
  

 بشان تحديد اختصاصات و تنظيم المديريات المرآزية لوزارة الفالحة و 2-09-168مشروع مرسوم رقم  •
 ".صيغة جديدة"-قطاع الفالحة-الصيد البحري

 
 
III- Notes de services 
 

• Communiqué de la DAAG du 05/03/2009 : EAP d'accès au grade 
d'inspecteur, d'inspecteur Divisionnaire et d'Administrateur. 

 
•  Lettre n° 489.DATRP/DRP du 09/03/2009 : Qualification et classification des 

entreprises de BTP. 
  
•  Note DPMAR/DFLR/N° 18 du 09/03/2009 : Précomptes sur traitements et 

salaires du personnel des collectivités locales en remboursement des prêts 
contractés auprès des sociétés de crédits. 

 
• Circulaire 1.FP du 11/02/2009 :  
 

 
• Note de la DAAG du 16/03/2009 : Relative à l'opération des élections des 

CAP. 
 

• Note n° 344/DI du 16/03/2009 :  
 

2009سنة  ة برسمالئحة الموظفين الدين يتوفرون على الشروط الالزمة لنيل األوسم •   
 
• Communiqué de la DAAG du 18/03/2009 : EAP pour l'accès au grade 

d'informatiste spécialisé.  
 

•  Communiqué de la DAAG du 18/03/2009 : EAP pour l'accès au grade 
d'analyste, programmeur, programmeur analyste et analyste concepteur. 
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• Communiqué de la DAAG du 18/03/2009 : EAP pour l'accès au grade 

d'Opérateur principal.  
 

• Communiqué de la DAAG du 18/03/2009 : EAP pour l'accès au grade de 
moniteur. 

 
• Note de service DRNC/DEJRG/SVR/N°8 du 23/03/2009 : Attribution d'un 

code indicatif à la recette de l'administration fiscale de Benguerir. 
 

• Note d’information DAGR/DGRH/SFDC mars 2009 : Formation sur le 
système de Conseil Financier aux Collectivités Locales (CFCL)  

 
• Note de service n° 11/09/TGR du 18/03/2009 : Confirmation dans la fonction 

de Trésorier provincial.   
 

•  Avis de la Commission des Marchés n° 353/09 du 13/01/2009 : Révision des 
prix des marchés. 

 
 
•  Avis de la Commission des Marchés n° 354/09 du 24/02/2009 : Application 

de certaines dispositions du CCAG-T en matière d’augmentation ou de 
diminution dans la masse des Travaux. 

 
• Avis de la Commission des Marchés n° 355/09 du 24/02/2009 : Application 

de certaines dispositions du CCAG-T en matière d’augmentation ou de 
diminution dans la masse des Travaux. 

 
• Avis de la Commission des Marchés n° 356/09 du 02/03/2009 :  
 
.إقصاء من طلب العروض •  

  
•  Avis de la Commission n° 359/09 du 03/03/2009 : Demande d’avis de la 

Commission des Marchés – Marchés d’achèvement des travaux de 
construction.  

 
• Lettre du ministre de l’équipement et du transport mars 2009 : Révision des 

prix des marchés de travaux, fournitures ou services passés pour le compte 
de l'Etat. 

 
 


