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ACTUALITES  LEGISLATIVES  
ET  REGLEMENTAIRES 

N° 50– Août 2007
 aux bulletins officiels : 

rocaine des retraites.- Modalités de fonctionnement des 
voyance et des réserves. 

istre des finances et de la privatisation n°1244-07 du 12 joumada II 
 2007) modifiant l’arrêté du ministre des finances, du commerce, de 
e l’artisanat n° 1253-97 du 6 rejeb 1418 (7 novembre 1997) fixant les 
fonctionnement des provisions de prévoyance et des réserves de la 
aine des retraites ainsi que la répartition des ressources entre les 

isés. 

(B.O. N°5552 du 16/08/2007) 

dépenses qui peuvent être payés sans ordonnancement 

tre des finances et de la privatisation n° 1272-07 du 20 joumada II 
07) complétant l’arrêté du ministre des finances n° 681-67 du 12 

 fixant la liste des dépenses qui peuvent être payées sans 
 préalable. 

(B.O N°5552 du 16/08/2007) 

ce de diplôme 

stre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
dres et de la recherche scientifique n° 727-07 du 5 rabii II 1428 (23 
létant l’arrêté n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 
 diplômes reconnus équivalents au diplôme d’architecte de l’Ecole 

ecture. 
 

(B.O N°5552 du 16/08/2007) 

n générale de la sûreté nationale. 

09 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) modifiant et complétant le 
9 du 20 hija 1395 (23 décembre 1975) portant statut particulier du 
irection générale de la sûreté nationale. 

(B.O N°5552 du 16/08/2007) 
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 Secrétariat d’Etat chargé de la jeunesse. -Rémunération des services rendus 
 

 Décret n° 2-06-468 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007) complétant le décret n° 2-01-
2666 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) instituant une rémunération des services rendus 
par le ministère de la jeunesse et des sports. 

(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 
 

 Etablissements universitaires 
 

 Décret n° 2-06-489 du 17 joumada II 1428 (3 juillet 2007) modifiant et complétant le 
décret n° 2-04-89 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) fixant la vocation des établissements 
universitaires, les cycles des études supérieures ainsi que les diplômes nationaux 
correspondants. 

 
 

 Pêche maritime 
 

 Décret n° 2-06-779 du 11 joumada II 1428 (27 juin 2007) pris en application de l’article 
43 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant 
règlement sur la pêche maritime.  

 
(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 

 
 Ministère des Habous et des affaires islamiques.- Rémunération de service rendu  

 
 Décret n° 2-06-724 du 19 joumada II 1428 (5 juillet 2007) instituant une rémunération du 

service rendu par le ministère des Habous et des affaires islamiques 
 

(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 
 

 Ministère de l’industrie, du commerce et de la mise à niveau de l’économie.- 
Tarifs des services rendus 

 
 Arrêté conjoint du ministre des finances et de la privatisation et du ministre de l’industrie, 

du commerce et de la mise à niveau de l’économie n° 1021-07 du 18 joumada I 1428 
(10 juin 2007) fixant les tarifs des services rendus par le ministère de l’industrie, du 
commerce et de la mise à niveau de l’économie (service des alcools) 

 
(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 

 
 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° 733-07 du 5 rabii II 1428 (23 avril 2007) 
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. 

 
(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 737-07 du 5 rabii II 1428 (23 avril 2007) 
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. 

 
(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 

 
 Arrêté du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 738-07 du 5 rabii II 1428 (23 avril 2007) 
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. 

 
(B.O n° 5544 du 19-07-2007) 
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 من 21 صادر في 876.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

 مارس 25 (1424 من محرم 21 الصادر في 305.03بتتميم القرار رقم ) 2007 ماي 9 (1428ربيع اآلخر 
   .بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدآتوراه في طب اآلسنان) 2003

  
 من 11صادر في  1187.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 
  

 من 11صادر في  1188.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 

  
 من 11صادر في  1189.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 
  

 من 11صادر في  1190.07لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  قرار  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 

  
 من 11 صادر في 1191.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 
  

  
 )19/07/2007 بتاريخ 5544 رقم .ر.ج(

  
  

 من 21 صادر في 863.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
 يناير 17 (1423 القعدة ذي من 14 بتاريخ 2248.02م بتتميم القرار رق) 2007 ماي 9 (1428ربيع اآلخر 

  .بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة) 2003
  

 من 11 صادر في 1192.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .لمعادالت بين الشهاداتبتحديد بعض ا) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 

  
  )23/07/2007 بتاريخ 5545 رقم .ر.ج(

  
 

 من 11 صادر في 1194.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يونيو27 (1428جمادى اآلخرة 

  
  )26/07/2007 بتاريخ 5546 رقم .ر.ج(

 
 

 المعادالت بين الشهادات 
 
 اآلخر ربيع 5 صادر في 702.07 و البحث العلمي رقماألطرقرار لوزير التربية الوطنية  و التعليم العالي و تكوين   

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات)  2007 ابريل 23 (1428
  

  من ربيع 21 صادر في860.07البحث العلمي رقم  و األطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 
بتحديد ) 2003  يناير17 (1423 القعدة ذي من 14 بتاريخ 2284.02بتتميم القرار رقم )  2007 ماي 9 (1428 اآلخر

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
 

  ربيع 21   صادر في861.07البحث العلمي رقم  و األطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 
بتحديد ) 2003  يناير17 (1423 القعدة ذي من 14 بتاريخ 2284.02بتتميم القرار رقم )  2007 ماي 9 (1428االخر 

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
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 اآلخر  ربيع 21  صادر في862.07البحث العلمي رقم  و األطرقرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين   
بتحديد الئحة ) 2003 يناير17 (1423 القعدة ذي من 14 بتاريخ 2284.02بتتميم القرار رقم )  2007 ماي 9 (1428

  .الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
 

 من جمادى 11   صادر في956.07بحث العلمي رقم  و الاألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية  
بتحديد ) 1997 ر ديسمب3 ( 1418  شعبان  2    بتاريخ2963.97بتتميم القرار رقم )  2007 ماي 28  (1428 األولى

  .الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب
  

 من جمادى  11 في   صادر961.07 بحث العلمي رقم و الاألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية  
  1418 شعبان 2   بتاريخ 2963.97بتتميم القرار رقم )  2007 ماي 28  (1428 األولى

  .بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دآتور في الطب) 1997 ر ديسمب3( 
  

 من 18  صادر في 1223.07 بحث العلمي رقم و الاألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات)  2007 يوليوز 4 (1428 اآلخرةجمادى 
  

 18  صادر في   1224.07  و البحث العلمي رقماألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 
  . المعادالت بين الشهاداتبتحديد بعض)  2007 يوليوز 4 (1428 اآلخرةمن جمادى 

 
 من جمادى 20 صادر في 1225.07 و البحث العلمي رقماألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات)  2007 يوليوز 6 (1428 اآلخرة
  

 من جمادى 20  صادر في 1226.07لبحث العلمي رقم و ااألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات)  2007 يوليوز 6 (1428 اآلخرة

  
 من جمادى 20  صادر في 1227.07 و البحث العلمي رقماألطرالوطنية و التعليم العالي و تكوين  قرار لوزير التربية 

  .معادالت بين الشهاداتبتحديد بعض ال)  2007 يوليوز 6 (1428 اآلخرة
  

 )02/08/2007 بتاريخ 5548عدد . ر.ج(
 من جمادى األولى 9 صادر في 1123.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

تحديد الئحة ب) 1997  ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 الصادر في 2963.97بتتميم القرار رقم  ) 2007 يونيو 5 (1428
  .الشهادات التي تعادل  دبلوم  دآتور في الطب

  
 19 (1428 رجب 3 صادر في 1345.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين  الشهادات)  2007يوليوز
  

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1346.07ي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العال 
  .اتد بين  الشهادالت بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1347.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .اتدت بين  الشهاالد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
  

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1348.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1349.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1350.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1351.07لوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية ا 
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
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 19 (1428 رجب 3ر في د صا1352.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1353.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 1428 رجب 3ر في د صا1354.07و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  

  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007ز يوليو19(
  

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1355.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1356.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428جب  ر3ر في د صا1357.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1358.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
 

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1359.07 العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم 
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1360.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .اتدالت بين  الشهادمعا بعض الديدبتح)  2007زيوليو
  

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1361.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1362.07قم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي ر 

  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
 

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1363.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1364.07ربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير الت 

  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
  

 19 (1428 رجب 3ر في د صا1365.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زويولي

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1384.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1385.07األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1386.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدهاالت بين  الشد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1387.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو
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 19 (1428 رجب 3في ر د صا1388.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1389.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1390.07لتعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و ا 
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1391.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهادبعض المعا ديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1392.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1393.07علمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث ال 
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1394.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1395.07ير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوز 
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1396.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1397.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
 .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1398.07تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1399.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدن  الشهاالت بيد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

  
 19 (1428 رجب 3ر في د صا1400.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .اتدالت بين  الشهاد بعض المعاديدبتح)  2007زيوليو

 
 )20/08/2007 بتاريخ 5553. ر.ج(

 
 

 
 . القطاعات العامةدية تحزارو 

 
) 2007 ز يوليو10 (1428 اآلخرة دى من جما24 في در صا1292.07يث القطاعات العامة رقم دح المكلف بتزيرقرار للو 

 المطلوبة دات الئحة الشهاديدبتح) 2005 ماي 25 (1426 من ربيع اآلخر 16 في در الصا1091.05بتتميم القرار رقم 
  .    دينة التعليم العالي المساعأساتذللتوظيف بناء على مباراة في إطار 

  
) 2007 ز يوليو10 (1428 اآلخرة دى من جما24 في در صا1293.07يث القطاعات العامة رقم د المكلف بتحزيررار للوق 

 المطلوبة للتوظيف في دات الئحة الشهاديدبتح ) 2006 أآتوبر 31 (1427 شوال  8 في در الصا2473.06بتتميم القرار رقم 
  . إطار األطباء
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) 2007 ز يوليو10 (1428 اآلخرة دى من جما24 في در صا1294.07طاعات العامة رقم يث القد المكلف بتحزيرقرار للو 
 المطلوبة دات الئحة الشهاديدبتح) 2006 أآتوبر 27 (1426 من ربيع اآلخر 16 في در الصا2400.06بتتميم القرار رقم 

  . للتوظيف في اإلعالميين المختصين
  

) 2007 ز يوليو10 (1428 اآلخرة دى من جما24 في در صا1295.07رقم يث القطاعات العامة د المكلف بتحزيرقرار للو 
 المطلوبة للتوظيف دات الئحة الشهاديدبتح) 2004 سبتمبر 23  (1425 شعبان 8 في در الصا1708.04بتتميم القرار رقم 

  .ولةدسي الدة مهندرجفي 
  

) 2007 ز يوليو10 (1428 اآلخرة دىمن جما 24 في در صا1297.07يث القطاعات العامة رقم د المكلف بتحزيرقرار للو 
 المطلوبة للتوظيف دات الئحة الشهاديدبتح) 2005 أغسطس 18 (1426 رجب 12 في در الصا1720.05بتتميم القرار رقم 

  . اخليةدرة ال١ز بودينفي إطار المتصرفين المساع
 

  )20/08/2007 بتاريخ 5553  رقم .ر.ج(
 

                             
  رة التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلميوزا 

 
بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2007 يوليو 9 (1428 من جمادى اآلخرة 23 صادر في 2.07.810مرسوم رقم  

بشأن النظام األساسي الخاص بموظفي وزارة التربية ) 2003 فبراير 10 (1423 الحجة ذي 8 بتاريخ 2.02.854
  . لوطنيةا
  

بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2007 يوليو 9 ( 1428 من جمادى اآلخرة 23 صادر في 2.07.811مرسوم رقم  
بإحداث تعويض تكميلي عن التفتيش لفائدة مفتشي وزارة ) 2003 فبراير 10 (1423 ذي الحجة 8 بتاريخ 2.02.857

  . التربية الوطنية
  

بتغيير و تتميم المرسوم رقم ) 2007 يوليو 9 ( 1428مادى اآلخرة  من ج23 صادر في 2.07.812مرسوم رقم  
بشان إحداث تعويض عن المهام لفائدة موظفي وزارة ) 2003 فبراير 10 (1423 ذي الحجة 8 بتاريخ 2.02.859

  .التربية الوطنية المكلفين بمهام تنسيق التفتيش المرآزي و الجهوي
  

 )19/07/2007 بتاريخ 5544 عدد .ر.ج(
 

 ربيع اآلخر 28ر في د صا1262.07ار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قر 
 .  للترقية باالختياردة المقاييس المعتمديدبشان تح) 2007 ماي 16 (1428

 
 )09/08/2007 بتاريخ 5550عدد . ر.ج(

 
  

  وزارة الطاقة و المعادن  
  

بتحديد نظام ) 2007 ماي 14 (1428 من ربيع األخر 26 صادر في 1144.07لمعادن رقم قرار لوزير الطاقة و ا 
 . امتحان الكفاءة المهنية لولوج إطار مفتشي الطاقة و المعادن اإلقليميين

 
 ) 2007 ماي 24 (1428 جمادى األولى 7 صادر في 1153.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

  . ت تنظيم مباراة توظيف تقني من الدرجة الرابعة بوزارة الطاقة و المعادنبتحديد إجراءا
  

 ) 2007 ماي 24 (1428 جمادى األولى 7 صادر في 1154.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
  .بتحديد إجراءات تنظيم مباراة توظيف تقني من الدرجة الثالثة بوزارة الطاقة و المعادن

  
   السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي وزارة 

  
 يونيو 18 (1428 جمادى اآلخرة 2 صادر في 1155.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 

المتعلق بتحديد نظام ) 2006 أغسطس 15 (1427 من رجب 20 الصادر في 1987.06بتغيير القرار رقم ) 2007
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ية للترقي إلى د رجة تقني من الدرجة الثالثة بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد امتحان الكفاءة المهن
  . االجتماعي قطاع السياحة

  
) 2007 يونيو 18 (1428 جمادى اآلخرة 2 صادر في 1156.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 

المتعلق بتحديد نظام امتحان الكفاءة ) 2006 أغسطس 15 (1427ب  من رج20 الصادر في 1988.06بتغيير القرار رقم 
قطاع -المهنية للترقي إلى د رجة تقني من الدرجة الثانية بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي 

  .السياحة
  

) 2007 يونيو 18 (1428 صادر في جمادى اآلخرة 1157.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
المتعلق بتحديد نظام امتحان الكفاءة ) 2006 أغسطس 15 (1427 من رجب 20 الصادر في 1990.06بتغيير القرار رقم 

  .قطاع السياحة- المهنية للترقي إلى درجة مفتش السياحة قطاع السياحة
  

) 2007 يونيو 18 (1428رة  صادر في جمادى اآلخ1158.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
المتعلق بتحديد نظام امتحان الكفاءة ) 2006 أغسطس 15 (1427 من رجب 20 الصادر في 1991.06بتغيير القرار رقم 

  .قطاع السياحة -المهنية للترقي إلى د رجة مفتش إقليمي للسياحة
  

  )23/07/2007 بتاريخ 5545 رقم .ر.ج(
  

 إدارة الدفاع الوطني 
 
بتتميم الظهير الشريف رقم ) 2007 يوليو 9 ( 1428 من جمادى اآلخرة 23 صادر في 2.06.526مرسوم رقم  

بتحديد مرتبات العسكريين المتقاضين أجرة ) 1957 يناير 15 (1376 من جمادى اآلخرة 13 بتاريخ 1.57.015
   .شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية

  
  )26/07/2007 بتاريخ 5546 رقم .ر.ج(

  
ى د من جما19 في در صا3.49.07ير الشؤون الخارجية و التعاون رقم زير األول و  وزشترك للوقرار م 

 المتعلق بالموظفين 1966 فبراير 23 بتاريخ 691.66يغير بموجبه القرار المشترك رقم ) 2007يوليو 5 (1428اآلخرة 
 .يهمد يوضعون رهن إشارة الملحقين العسكريين و مساعذينالعسكريين ال

 
  )09/08/2007 بتاريخ 5550  رقم .ر.ج(

 
 

بتغيير األسعار اليومية  للمنحة بتحمالت ) 2007 يوليو 24 (1428 رجب 8 في در صا3.45.07 األول رقم زٻرقرار للو 
 . ية المتعلق بالتحمالت البحريةذالمالحة الجوية و التعويض عن التغ

 
  )20/08/2007 بتاريخ 5553  رقم .ر.ج(

  
   الصحة زارةو 

 
 نظام المباراة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في در صا1263.07ير الصحة رقم زر لوقرا 

  .ة الثانيةدرجة من الدول من الزينالخاصة بتوظيف الممرضين المجا
  

 نظام امتحان بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في در صا1264.07ير الصحة رقم زقرار لو 
  .  ة األولىدرجين  من الدرجة الممرضين المساعدهنية لولوج  الكفاءة الم

  
 نظام امتحان الكفاءة المهنية بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في در صا1265.07ير الصحة رقم زقرار لو 

  .ة األولىدرجة من الدول من الزينرجة الممرضين المجادلولوج  
  

 نظام امتحان الكفاءة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في در صا1266.07ير الصحة رقم زقرار لو 
  .ةالممتازة درجة من الدول من الزينرجة الممرضين المجادالمهنية لولوج  
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 نظام امتحان الكفاءة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في  در صا1267.07ير الصحة رقم زقرار لو 
  .ة الثانيةدرجة من الدول من الزينجة الممرضين المجاردالمهنية لولوج  

  
 نظام امتحان الكفاءة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في در صا1268.07ير الصحة رقم زقرار لو 

  .ة الثانيةدرجين من الدرجة الممرضين المساعدالمهنية لولوج  
 

 نظام امتحان الكفاءة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428اآلخرة ى د جما17 في در صا1269.07ير الصحة رقم زقرار لو 
  .ة الممتازة درجين من الدرجة الممرضين المساعدالمهنية لولوج  

  
 نظام امتحان الكفاءة بتحديد) 2007 يوليو 3 (1428ى اآلخرة د جما17 في  در صا1270.07ير الصحة رقم زقرار لو 

 .ينالممتازية د١دالعي الصحة حاملي ادرجة مساعدالمهنية لولوج  
 

(BO N °5550 du 09/08/2007) 
 

 
II- Projet de lois 
 
Le conseil de gouvernement a approuvé durant le mois d’Août un projet de loi et plusieurs projets de 
décrets :  
 
 

 مشروع قانون 
 

2004 يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 33-07مشروع قانون رقم   
  

  مشاريع مراسيم  
  
 .  يتعلق بمزاولة الصيدلة وإحداث الصيدليات والمؤسسات الصيدلية وفتحها2-07-1064مشروع مرسوم رقم ) 1
  
 يونيو 22 (1422 من ربيع األول 29 الصادر في 2-01-93 بتغيير المرسوم رقم 2-07-935مشروع مرسوم رقم ) 2

  .مكفولي األمة المتعلق ب33-97بتطبيق أحكام القانون رقم ) 2001
  

في ) 1965 ماي 7 (1385 محرم 6 بتاريخ 2-65-046 يتمم بموجبه المرسوم رقم 2-07-980مشروع مرسوم رقم ) 3
  . شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين اآلخرين المعينين للعمل لديهم

  
  . بإحداث وحدات حماية الطفولة2-07-242مشروع مرسوم رقم ) 4

 
III- Notes de service : 
 

 Communiqué de l'AOS-TGR du 02/08/2007. Concernant le lieu de départ en colonie 
de vacances. 

 
 Note de service n°43 TGR/DAGR du 02/08/2007. Candidats retenus pour le poste 

de «Trésorier Ministériel».  
 

 Note circulaire n° 8380 du 17/07/2007. Relative aux comités régionaux de 
coordination. 

 
 Note de service DCPC/DCFC n°36 du 03/08/2007. Nouvelles procédures 

d’exécution des services rendus par Barid Al-Maghrib pour le compte du Trésor. 
 

 Lettre DCPC/N°26 du 25/08/2007. Ouverture d’un compte courant au nom de Barid 
Al-Maghrib. 
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 Note de Service N° 44/07/TGR du 02/08/2007. Nomination de directeurs régionaux 
à Casablanca, Fès, Rabat et Agadir. 

 
تضيات المرسوم رقم مق تطبٻق. 09/08/2007  بتاريخ 120رقم /م.ج.ق.ا.م.م/م.ج.ق/ش.ت.و.ق.م آرةذم 
 .ولةدعوان الأو ة موظفي د يتعلق بالتكوين المستمر لفائ2005ر ديسمب2ر في د الصا1366-05-2

  
  

 Note DAT/DOP/1 n° 1299 du 07/08/2007. Qualifiaction et classification des 
entreprises de BTP.  

 
 Note PPR/DRC/SRGCB/N° du 16/08/2007. Ordres de paiement adirés.  

 
ائح المرشح النتخاب تسديد مبلغ الضمان المالي من طرف وآالء اللو . 2007 غشت 2بتاريخ    36311ة ذآرم 
 )2.( مجلس النوابأعضاء

                                                                                     
 Note de service DCPC/DER/SLRE/N°121/33 du 17/08/2007. Cautionnement devant 

être déposé par les candidats aux élections législatives.  
 

 النتخاب ةتسديد مبلغ الضمان المالي من طرف وآالء اللوائح المرشح .2007 أغسطس 17بتاريخ  6160 رسالة رقم 
  . مجلس النوابأعضاء
   

 Message DAGR/DGRH/N° 662 du 22 /08/ 2007. Calendriers des remises de services 
relatifs à la mobilité des comptables.  

 
 Message DAGR/DGRH/N° 664 du 22 /08/ 2007. Remises de services  avec fondés 

de pouvoir. 
 

 Note de service 45/07/TGR du 28/08/2007. Complément du plan de mobilité 2007.  
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