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• TEXTES PUBLIES AUX BULLETINS OFFICIELS : 
 
Cour des comptes – Rapport sur l’exercice 2008 
 

• Rapport d’activités relatif à l’exercice 2008, présenté à Sa Majesté le Roi par 
Ahmed El Midaoui, Premier président de la Cour des comptes. 

 
(BO 5823 bis du 22 mars 2010, version arabe 5823 bis du 22 mars 2010) 

Ministère de l’équipement et des transports (service du matériel et services de 
logistique et de matériel). – Rémunération des services rendus.  
 

• Décret n° 2-09-419 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) complétant le décret n° 2-
02-171 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) instituant une rémunération des 
services rendus par le ministère de l'équipement (service du matériel et services 
de logistique et de matériel). 

 
(BO 5826 du 01 avril 2010, Version arabe BO 5826 du 01 avril 2010) 

Liste des cercles, des caïdats et des communes urbaines et rurales du Royaume 
ainsi que le nombre de conseillers à élire dans chaque commune.  

•  Décret n° 2-10-050 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) modifiant le décret n° 2-
08-520 du 28 chaoual 1429 (28 octobre 2008) fixant la liste des cercles, des 
caïdats et des communes urbaines et rurales du Royaume ainsi que le nombre 
de conseillers à élire dans chaque commune. 

 
(BO 5826 du 01 avril 2010, Version arabe BO 5826 du 01 avril 2010) 

Passeports biométriques.  
 

• Arrêté du ministre de l'intérieur n° 971-10 du 5 rabii II 1431 (22 mars 2010) fixant 
la liste des provinces, ainsi que la date à partir de laquelle sont reçues les 
demandes des passeports biométriques. 

 
(BO 5826 du 01 avril 2010) 

Comptabilité publique.  
 

•  Erratum au «Bulletin officiel» n° 5802 du 21 moharrem 1431 (7 janvier 2010). 
page 4. 

(BO 5826 du 01 avril 2010) 

 

ACTUALITES LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES 
N° 81 – Avril 2010 



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° 122-10 du 21 moharrem 
1431 (7 janvier 2010) 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° 124-10 du 21 moharrem 
1431 (7 janvier 2010) 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° 125-10 du 21 moharrem 
1431 (7 janvier 2010) 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° 230-10 du 21 moharrem 
1431 (7 janvier 2010) 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 5826 du 01 avril 2010) 
 

من ذي  23صادر في  3070-09قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •
) 2003يناير  17( 1423القعدة من ذي  14بتاريخ  2284-02بتتميم القرار رقم ) 2009ديسمبر  11( 1430الحجة 

 .بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة

   (BO 5827 du 05 avril 2010) 
 
 

من محرم  21صادر في  126-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •
بتحديد الئحة ) 1997ديسمبر  3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963-97بتتميم القرار رقم ) 2010يناير  7( 1431

  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
من محرم  21صادر في  127-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

بتحديد الئحة ) 1997ديسمبر  3( 1418بان شع 2بتاريخ  2963-97بتتميم القرار رقم ) 2010يناير  7( 1431
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
من محرم  21صادر في  128-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

بتحديد الئحة ) 1997 ديسمبر 3( 1418شعبان  2بتاريخ  2963-97بتتميم القرار رقم ) 2010يناير  7( 1431
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب

 
 1431صفر  6صادر في  411-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

الئحة بتحديد ) 2003يناير  17( 1423من ذي القعدة  14بتاريخ  2284- 02بتتميم القرار رقم ) 2010يناير  22(
  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة

 
 



 1431صفر  6صادر في  414- 10ألطر والبحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا •
بتحديد الئحة ) 2003مارس  25( 1424من محرم  21بتاريخ  305- 03بتتميم القرار رقم ) 2010يناير  22(

  .الشهادات التي تعادل شهادة الدآتوراه في طب األسنان

 
من صفر  17صادر في  519-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

) 1995نوفمبر  14( 1416آلخرة من جمادى ا 20بتاريخ  2797-95بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  2( 1431
    .بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 
من صفر  17صادر في  520-10قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي رقم  •

) 1995نوفمبر  14( 1416من جمادى اآلخرة  20بتاريخ  2797-95بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  2( 1431
    .بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس معماري المسلمة من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 
(BO 5827 du 05 avril 2010) 

 
 أوسمة المملكة.

  
بتغيير الظهير الشريف رقم ) 2010فبراير  23( 1431ربيع األول  8صادر في  1-07- 136ظهير شريف رقم  •

 .المتعلق بأوسمة المملكة) 2000يونيو  5( 1421ربيع األول  2في  الصادر 1- 218-00
 

 (BO 5822 du 18 mars 2010) 
 

 
 الضريبة على الدخل. -  معامالت إعادة التقييم عن سنة 2010.

 
تحدد بموجبه ) 2010مارس  2( 1431من ربيع األول  15صادر في  622- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

    .معامالت إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح العقارية 2010عن سنة 
 

(BO 5822 du 18 mars 2010) 
 

  .2006تصفية ميزانية السنة المالية 
 

المتعلق  18- 08بتنفيذ القانون رقم ) 2010فبراير  11( 1431من صفر  26صادر في  1-10- 06ظهير شريف رقم  •
  .2006المالية  بتصفية ميزانية السنة

 
(BO 5823 du 22 mars 2010) 

 تفويض اإلمضاء
 

 . بتفويض اإلمضاء) 2009ديسمبر  31( 1431من محرم  14صادر في  649- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •
 

(BO 5823 du 22 mars 2010) 
 

بتغيير القرار رقم ) 2010فبراير  17( 1431ربيع األول  2صادر في  626-10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •
 بتفويض اإلمضاء) 2007نوفمبر  16( 1428ذي القعدة  5الصادر في  07-2176

 
(BO 5823 du 22 mars 2010) 

 
 بتفويض السلطة) 2010فبراير  17( 1431ربيع األول  2صادر في  627- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

 
(BO 5823 du 22 mars 2010) 

 
 



  .تفويض السلطة
 

 .بتفويض السلطة) 2010فبراير  17( 1431ربيع األول  2صادر في  627- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم 
 

(BO 5823 du 22 mars 2010) 

  .مدونة السير على الطرق
 

المتعلق  52- 05بتنفيذ القانون رقم ) 2010فبراير  11( 1431صفر من  26صادر في  1-10- 07ظهير شريف رقم  •
 .بمدونة السير على الطرق

 
(BO 5824 du 24 mars 2010) 

 

  .رفع مبالغ اإليرادات الممنوحة للمصابين أو لذوي حقوقهم -. حوادث الشغل واألمراض المهنية

برفع مبالغ اإليرادات الممنوحة ) 2010مارس  17( 1431من ربيع األول  30صادر في  2- 09-395مرسوم رقم  •
  .ادث الشغل واألمراض المهنية أو لذوي حقوقهمللمصابين بحو

 
 

(BO 5825 du 29 mars 2010) 

تحديد األجر السنوي المتخذ أساسا الحتساب اإليرادات الممنوحة للضحايا أو لذوي  - :المهنيةحوادث الشغل واألمراض 
  .حقوقهم
يتعلق ) 2010فبراير  10( 1431من صفر  25صادر في  618-10مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  •

لسنوي المتخذ أساسا الحتساب اإليرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل واألمراض المهنية أو لذوي بتحديد األجر ا
    .حقوقهم

(BO 5826 du 1 avril 2010)  

تحديد مبلغ الزيادة في اإليرادات الممنوحة للمصابين بعجز آلي يضطرهم إلى  - : حوادث الشغل واألمراض المهنية 
  .بأعمال الحياة العادية االستعانة بشخص آخر للقيام

يقضي ) 2010 فبراير 10( 1431من صفر  25صادر في  619-10مقرر لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  •
بتحديد مبلغ الزيادة في اإليرادات الممنوحة للمصابين في حوادث الشغل واألمراض المهنية بعجز آلي يضطرهم إلى 

    .االستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية

(BO 5826 du 1 avril 2010)  

 
 

 تعيين آمرين مساعدين بالصرف.
 

بتغيير القرار ) 2010مارس  4( 1431من ربيع األول  18صادر في  727-10م قرار لوزير االقتصاد والمالية رق •
 .بتعيين آمرين مساعدين بالصرف) 2007نوفمبر  16( 1428ذي القعدة  5الصادر في  2180- 07رقم 

 
(BO 5825 du 29 mars 2010) 

 نظام موظفي اإلدارات العامة 
 

 
-10قرار مشترك لوزير االقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتتميم قائمة التعويضات والمكافآت الخاضعة لالقتطاع من ) 2010فبراير  4( 1431من صفر  19صادر في  540
 .أجل المعاش بمقتضى نظام المعاشات المدنية

 
(BO 5825 du 29 mars 2010) 

 



 2-04- 403بتغيير المرسوم رقم ) 2010مارس  17( 1431من ربيع األول  30صادر في  2-10- 61مرسوم رقم  •
 .بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو اإلطار) 2005ديسمبر  2( 1426من شوال  29الصادر في 

 
   (BO 5826 du 1 avril  2010) 

 
بسن تدابير استثنائية للترقية في ) 2010مارس  17( 1431من ربيع األول  30صادر في  2- 10-062مرسوم رقم  •

 .4إلى  1المنتمين إلى الدرجات المرتبة في ساللم األجور من  الموظفينالدرجة لفائدة 

  (BO 5826 du 1 avril  2010) 
 

  .القطاعات العامةالوزارة المكلفة بتحديث 

من صفر  16صادر في  435-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
) 2007نوفمبر  19( 1428ذي القعدة  8الصادر في  2511-07بتتميم القرار رقم ) 2010فاتح فبراير ( 1431

    .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة لولوج إطار األساتذة المؤهلين بمؤسسات تكوين األطر العليا

 
من صفر  16صادر في  436-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

) 2005ماي  25( 1426يع اآلخر من رب 16الصادر في  1091-05بتتميم القرار رقم ) 2010فاتح فبراير ( 1431
  .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف ، بناء على مباراة ، في إطار أساتذة التعليم العالي المساعدين

 
من صفر  24صادر في  569-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  9( 1431
    .متصرفي اإلدارات المرآزيةالئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة 

 
من صفر  24صادر في  570-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  9( 1431
    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
من صفر  24صادر في  571-10 قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  9( 1431
    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
(BO 5824 du 24 mars 2010) 

 
 

ربيع األول  4صادر في  629-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •
بتحديد ) 2006أآتوبر  31( 1427شوال  8الصادر في  2473-06بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431

    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار األطباء

 
ربيع األول  4صادر في  630-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2007مارس  22( 1428ربيع األول  2الصادر في  523-07بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431
    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار الصيادلة

 
ربيع األول  4صادر في  631-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431
  .ة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزيةالئحة الشهادات المطلوب

 



ربيع األول  4صادر في  632-10ت العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعا •
بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431

  .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
ربيع األول  4صادر في  633-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8 الصادر في 1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431
  .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
ربيع األول  4صادر في  634-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

يوليو  18( 1427من جمادى اآلخرة  22الصادر في  1506-06بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431
  .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي وزارة الداخلية) 2006

 
ربيع األول  4صادر في  635-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1708-04بتتميم القرار رقم ) 2010فبراير  19( 1431
  .حة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولةالئ

 
من ربيع األول  14صادر في  676-10القطاعات العامة رقم  قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث •

بتحديد ) 2006أآتوبر  31( 1427شوال  8الصادر في  2473-06بتتميم القرار رقم ) 2010فاتح مارس ( 1431
    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في إطار األطباء

 
من ربيع األول  14صادر في  677-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

ظيف في إطار أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي من بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتو) 2010فاتح مارس ( 1431
    .الدرجة الثالثة

 
من ربيع األول  15صادر في  707-10المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04بتتميم القرار رقم ) 2010مارس  2( 1431
    .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
من ربيع األول  15صادر في  708-10قرار للوزير المنتدب لدى الوزير األول المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  •

بتحديد ) 2004سبتمبر  23( 1425شعبان  8الصادر في  1706-04رار رقم بتتميم الق) 2010مارس  2( 1431
 .الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية

 
 

(BO 5826 du 01 avril 2010) 

  .وزارة االقتصاد والمالية
القاضي بتتميم ) 2009ديسمبر  14( 1430من ذي الحجة  26صادر في  16-10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

بتعيين ممثلي اإلدارة والموظفين في حظيرة ) 2009يونيو  24( 1430الصادر في فاتح رجب  1800-09قم القرار ر
 .اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المختصة إزاء موظفي وزارة االقتصاد والمالية

 
بتعيين ممثلي ) 2009ديسمبر  14( 1430من ذي الحجة  26صادر في  17- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

ة االقتصاد اإلدارة والموظفين في حظيرة اللجان اإلدارية المتساوية األعضاء المرآزية المختصة إزاء موظفي وزار
    .والمالية

(BO 5826 du 01 avril 2010) 
 

 



  .2010السعر األقصى خالل سنة  -. الفوائد القابلة للخصم الناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشرآاء
بتحديد السعر ) 2010مارس  16( 1431من ربيع األول  29صادر في  945- 10قرار لوزير االقتصاد والمالية رقم  •

  .للفوائد القابلة للخصم والناجمة عن الحسابات الجارية الدائنة للشرآاء 2010الل سنة األقصى خ

 (BO 5827 du 05 avril 2010) 
 تنظيم التعليم العالي 

 
من  52و  51بتطبيق المادتين ) 2010مارس  17( 1431من ربيع األول  30صادر في  2.09.717مرسوم رقم  •

  .التعليم العالي المتعلق بتنظيم 01.00القانون رقم 
 

قطاع التعليم العالي و تكوين األطر و البحث (وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي  •
 ).العلمي

. (BO 5828 du 8 avril 2010) 
 

و تكوين األطر و البحث التعليم العالي قطاع (  وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي
 )العلمي

 
  709.10قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر والبحث العلمي و وزيرة الصحة رقم •

العالي و تكوين األطر و  مبتتميم القرار المشترك لوزير التعلي) 2010مارس  3( 1431من ربيع األول  16صادر في 
بتحديد ) 1999سبتمبر 27( 1420من جمادى اآلخرة  16بتاريخ  1437.99الصحة رقم  البحث العلمي و وزير

  . آيفيات تنظيم مباراة التبريز قصد توظيف األساتذة المبرزين بكليات الطب و الصيدلة
 

 710.10قرار مشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي و وزيرة الصحة رقم   •
بتتميم القرار المشترك لوزير التعليم العالي و تكوين األطر و ) 2010مارس  3( 1431من ربيع األول  16صادر في 

بتحديد ) 1999سبتمبر   27( 1420من جمادى اآلخرة  16بتاريخ  1439.99البحث العلمي و وزير الصحة رقم 
 .الي المساعدين بكليات الطب و الصيدلةآيفيات تنظيم مباراة التبريز قصد توظيف أساتذة التعليم الع

 
. (BO 5828 du 8 avril 2010) 

 
  .المديرية العامة لألمن الوطني

 
بشان النظام األساسي الخاص ) 2010مارس 26( 1431ربيع األخر  9صادر في  2.10.85مرسوم رقم  •

  .بموظفي األمن الوطني
بتحديد اختصاصات ) 2010ابريل  7( 1431من ربيع األخر  21صادر في  2.10.84مرسوم رقم  •

 .المديريات المرآزية التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني
 

 
 (BO 5829 du 15 avril 2010) 

 
 .حرية األسعار و المنافسة

  2.00.854بتغيير المرسوم رقم ) 2010فاتح ابريل ( 1431من ربيع األخر  15صادر في  2.08.488مرسوم رقم  •
المتعلق بحرية األسعار و  06.99لتطبيق القانون رقم ) 2001سبتمبر  17( 1422دى اآلخرة من جما 28الصادر في 

  .المنافسة
(BO 5830 du 15 avril 2010) 

 

 

 

 

 
 



• TEXTES EN COURS D’ADOPTION 
 
Le conseil du gouvernement réuni les 15 et 29 Avril 2010 a approuvé un certain nombre 
de textes dont notamment :  
 

 
المتعلق  60- 09من القانون التنظيمي رقم  12و  11بتطبيق المادتين  2- 10- 153مشروع مرسوم رقم  -

 .بالمجلس االقتصادي و االجتماعي
 

 
الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  1- 59-351بتتميم الظهير الشريف رقم  2- 10- 152مشروع مرسوم رقم  -

 .التقسيم اإلداري للمملكةفي شان ) 1959ديسمبر  2( 1379
 

اآتوبر  9( 1397من شوال  25بتاريخ  2-77- 862بتغيير المرسوم رقم  2- 10- 121مشروع مرسوم رقم  -
 .مدونة الجمارك و الضرائب غيرالمباشرةبتطبيق ) 1977

 
 
 
 
• NOTES DE SERVICE 
 

• Avis n° 373 du 31 mars 2010 : La passation d’un avenant postérieurement à 
la réception des travaux. 

 

• Avis n° 372 du 26 mars 2010 : Exclusion d’une société x de la participation 
aux marchés publics (document en arabe). 

• Note 76/DA du 30-03-2010 : Décision de déclassement de l'entreprise 
T.P.C.R.  

 
• Circulaire du premier ministre du 31mars 2010 : relative à l’élection des 

représentants des fonctionnaires au conseil supérieur de la fonction 
publique (document en arabe).  

 
• Note 33/CNT du 02-04-2010 : Ordre de Paiement adirés.  
 
• Note DI/168 du 05-04-2010 : Perte de quittances informatisées.  

 
• Communiqué de la DAAG du 06-04-2010 : EAP pour l'année 2010.  

 
• Note 19/DRNC du 07-04-2010 : Transfert d'attributions entre le Trésorier 

préfectoral de Témara et le Trésorier ministériel auprès de la Cour Royale.  
 
• Note 18/DRNC du 07-04-2010 : Changement d'assignation de la gestion 

financière et comptable du budget de SEGMA intitulé " Royal Golf Dar 
Essalam".  

 
• Note 349/DGRH du 07-04-2010 : Formation des comptables de base - 

promotion 2010.  
 
• Note 4837-512 du 12-04-2010 : Nominations aux postes de responsabilité à 

l'ADII.  
 



• Note 4856-512 du 13-04-2010 : Appel à candidature aux postes de 
responsabilité à l'ADII. 

 
• Note DI/183 du 14-04-2010 : Perte de quittances originales.  

 
• Note 71/DGRH du 16-04-2010 : Bourses d'études en République Fédérale 

d'Allemagne. 
 

• Note 374/DGRH du 19-04-2010 : Déclaration obligatoire du patrimoine.  
 

•  Note 1269/DA du 20-04-2010 : décision portant versement de subventions 
de fonctionnement au profit des centres hospitaliers régionaux, provinciaux 
et préfectoraux d'arrondissements.  


