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ulletins officiels : 

 de la privatisation.-Délégation de pouvoir. 

 du 14 chaabane 1428 (28 août 2007)  portant délégation de 
des finances et de la privatisation aux fins de conclure un 
 financière. 

(B.O n° 5558 du 06-09-2007) 
 

es 

e l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la 
 et de la recherche scientifique n° 1123-07 du 19 joumada I 
 complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 
nt la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
 

 
(B.O n° 5558 du 06-09-2007) 

termédiaire financier à tenir des comptes titres 

s finances et de la privatisation n° 1511-07 du 16 rejeb 1428 
tant un intermédiaire financier à tenir des comptes titres.  

 
(B.O n° 5558 du 06-09-2007) 

 
édit et organismes assimilés 

re des finances et de la privatisation n° 1510-07 du 10 rejeb 
 relatif aux conditions spécifiques d application aux 
fert de fonds de certaines dispositions de la loi n° 34-03 
nts de crédits et organismes assimilés.  

 
(B.O n° 5558 du 06-09-2007) 
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 Arrêté du ministre des finances et de la privatisation n° 1600-07 du 22 rejeb 

 
(B.O n° 5558 du 06-09-2007) 

1428 (07 août 2007) portant homologation de la circulaire du gouverneur de Bank Al-
Maghrib n° 37/G/2007 relative au capital minimum des intermédiaires en matière de 
transfert de fonds.   

 
قاتتفويض اإلمضاء و المصادقة على الصف 

  
بتفويض ) 2007 أغسطس 3 (1428 من رجب 18  صادر في 1609.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

  
بتفويض ) 2007 أغسطس 3 (1428 من رجب 18  صادر في 1610.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

  
بتفويض ) 2007 أغسطس 3 (1428جب  من ر18  صادر في 1612.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

  
بتأهيل ) 2007أغسطس 1 (1428 من رجب 16  صادر في 1511.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

  
  )2007 سبتمبر 3 بتاريخ 5557الجريدة الرسمية رقم (

  

  .اإلمضاء

  .اإلمضاء

  .اإلمضاء

  .وسيط مالي لمسك حسابات سندات

 
 المعادالت بين الشهادات  

  
 رجب 2 صادر في 1441.07 و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية 

  
 رجب 2 صادر في 1442.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  
 رجب 3 صادر في 1401.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  
 رجب 3 صادر في 1402.07لمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث الع 

  
 رجب 3 صادر في 1403.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  
 رجب 3 صادر في 1404.07تربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير ال 

  
 رجب 3 صادر في 1405.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  
 رجب 3 صادر في 1406.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  
 رجب 3 صادر في 1407.07 و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر 

  
 رجب 3 صادر في 1408.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 18  (1428

 .د بعض المعادالت بين الشهاداتبتحدي) 2007 يوليو 18 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007  يوليو19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428

 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو 19 (1428
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 رجب 10صادر في  1422.07ث العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10صادر في  1422.07 العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10صادر في   1423.07 العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10صادر في  1424.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1425.07 العلمي رقم
 .ت بين الشهاداتبتحديد بعض المعادال) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1426.07 العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1427.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1428.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1429.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1430.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1431.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1432.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في 1433.07  العلمي رقم
 .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10 صادر في  1434.07  العلمي رقم
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

رجب  10صادر في  1435.07  العلمي رقم
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

 رجب 10صادر في  1436.07 ث العلمي رقم
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 يوليو  26 (1428

  )2007أغسطس 

 من رجب 23 صادر في 15قرار لوزير التربية الوطنية 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  

  
رار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحق 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
لي و تكوين األطر و البحثقرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العا 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
وطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحثقرار لوزير التربية ال 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
 البحثقرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث 

  
قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البح 

  
 23 بتاريخ 5554الجريدة الرسمية رقم (

  
24.07 و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم 
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 من رجب 23 صادر في 1525.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 من رجب 23 صادر في 1526.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1527.07طنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الو 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 من رجب 23 صادر في 1528.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1529.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1530.07و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1531.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .تبتحديد بعض المعادالت بين الشهادا) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1532.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1533.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

 من رجب 23 صادر في 1534.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 من رجب 23 صادر في 1550.07تعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و ال 

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1551.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .د بعض المعادالت بين الشهاداتبتحدي) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 من رجب 23 صادر في 1552.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1553.07العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 من رجب 23 صادر في 1554.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1555.07 لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  )2007 سبتمبر 13 بتاريخ 5560الجريدة الرسمية رقم (
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  المعادالت بين الشهادات 
  

 من رجب 23 صادر في 1486.07طنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقمقرار لوزير التربية الو 
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 20

  .دات

  

07 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1487.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
 رجب من 23 صادر في 1488.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 1428 رجب 23 صادر في 1489.07و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8(

  
 من رجب 23 صادر في 1490.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

بتحديد بعض المعادالت بين الشها) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1491.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
من رجب  23 صادر في 1492.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  

  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428
  

 من رجب 23 صادر في 1493.07قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
  .بتحديد بعض المعادالت بين الشهادات) 2007 أغسطس 8 (1428

  
  )2007 سبتمبر 6 بتاريخ  5558الجريدة الرسمية رقم (

  

وزارة تحديث الق 
  

) 2007 أغسطس 2 (1428 من رجب 17 صادر في 1480.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 التابعين لوزارة التنمية  إلى درجة مهندسي الدولة من الدرجة الممتازة

  . االجتماعية و األسرة و التضامن

رة و  للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة بوزارة التنمية االجتماعية و األس
  .التضامن

م امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثانية بوزارة التنمية االجتماعية و األسرة و 
  .التضامن

م امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة االولى بوزارة التنمية االجتماعية و األسرة و 
  .التضامن

اءات تنظيم  مباراة التوظيف في درجة تقني من الدرجة الرابعة بوزارة التنمية االجتماعية و األسرة و 
  .التضامن

  

  طاعات العامة 

بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية للترقي

  
) 2007 أغسطس 2 (1428 من رجب 17 صادر في 1481.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد نظام امتحان الكفاءة المهنية

  
) 2007 أغسطس 2 (1428 من رجب 17 صادر في 1482.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد نظا

  
) 2007 أغسطس 2 (1428 من رجب 17 صادر في 1483.07قطاعات العامة رقم قرار للوزير المكلف بتحديث ال 

بتحديد نظا

  
) 2007 أغسطس 2 (1428 من رجب 17 صادر في 1484.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد إجر

  
  )2007 سبتمبر 3 بتاريخ 5557الجريدة الرسمية رقم (
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وزارة التربية الوطنية  
  

 1382.07رار مشترك لوزير التربية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي ووزير الصحة رقم  ق 
 لوزير التعليم العالي و تكوين األطر و 

بتحديد ) 1999 سبتمبر27 (1420 من جمادى اآلخرة 16بتاريخ 1439.99البحث العلمي ووزير الصحة رقم

  

 العالي و تكوين األطر و 
بتحديد ) 1999 سبتمبر27 (1420 من جمادى اآلخرة 16 بتاريخ 1437.99البحث العلمي ووزير الصحة رقم 

  و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي

بتتميم القرار المشترك) 2007 يوليو 17 (1428صادر في فاتح رجب 

  . آيفيات تنظيم مباراة توظيف اساتدة التعليم العالي المساعدين بكليات الطب و الصيدلة

 1383.07 قرار مشترك لوزير التربية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي ووزير الصحة رقم  
لمشترك لوزير التعليمبتتميم القرار ا) 2007 يوليو 17 (1428صادر في فاتح رجب 

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

  )2007س  أغسط27 بتاريخ 5555الجريدة الرسمية رقم (
 

 وزارة تحديث القطاعات العامة  
 

بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1375.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
جة  تقني من الدرجة الثالثة بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون   .إجر

  

  

  

  

تابعين لوزارة 
  . شؤون الخارجية و التعاون

تحان األهلية المهنية لولوج إطار مهندسي الدولة التابعين لوزارة الشؤون الخارجية و 
  . عاون

  

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706.04م 
  .في درجة منصرفي اإلدارات المرآزية

  

 

 يونيو 12 (1428دى األولى قرار للوزير المكلف بتح 
بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 سبتمبر 23 (1425شعبان   الصادر في 1708.04بتتميم القرار رقم ) 2007

  .المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة

بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 ديسمبر 20 (1425 القعدة ذي 7 في 
  .المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة في إطار المتصرفين المساعدين

  

اءات تنظيم مباراة التوظيف في در

بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1376.07يث القطاعات العامة رقمقرار للوزير المكلف بتحد 
.إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة  تقني من الدرجة الرابعة  بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

  
بتحديد ) 2007  يوليو17 (1428 صادر في فاتح رجب 1377.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 

  .إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة  تقني من الدرجة األولى بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1378.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
  .رجة الثالثة بوزارة الشؤون الخارجية و التعاونإجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة  تقني من الد

بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1379.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
  .إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة  تقني من الدرجة الثانية بوزارة الشؤون الخارجية و التعاون

  
بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1380.07كلف بتحديث القطاعات العامة رقمقرار للوزير الم 

شروط و إجراءات و برامج امتحان األهلية المهنية للترقي إلى الدرجة الممتازة بإطار مهندسي التطبيق ال
ال
  
بتحديد ) 2007 يوليو 17 (1428 صادر في فاتح رجب 1381.07 العامة رقمقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات 

شروط و إجراءات و برامج ام
الت

بتتميم ) 2007يوليو  19 (1428 رجب 3 صادر في 1366.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
القرار رق

  )2007 أغسطس 27 بتاريخ 5555الجريدة الرسمية رقم (

  
 من جما26صادر في  1073.07ديث القطاعات العامة رقم 
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 يونيو 12 (1428لى  من جمادى األو26 صادر في 1074.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 الصادر2201.04بتتميم القرار رقم ) 2007
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) 2007بر  سبتم10 (1428 من شعبان 27 صادر في 1711.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد الئحة الشهادات ) 1.05200بتتميم القرار رقم 
  .المطلوبة للتوظيف بناء على مباراة في إطار اساتدة التع العالي المساعدين

 يونيو 12 (1428ولى  من جمادى األ26 صادر في 1075.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8  الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم ) 2007

  . المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات المرآزية
  

 يونيو 12 (1428 من جمادى األولى 26 صادر في 1076.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8  الصادر في 1710.04بتتميم القرار رقم ) 2007

  .المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي التطبيق
  

 يونيو 12 (1428 من جمادى االولى 26 صادر في 1077.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الئحة الشهادات ) 2004 سبتمبر 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1708.04رار رقم بتتميم الق) 2007

  .المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة

  )2007 أغسطس 30 بتاريخ 5556الجريدة الرسمية رقم (
  

5 ماي 25 ( 1426 من ربيع اآلخر 16 الصادر في 109
ليم

  
  )2007 سبتمبر 13 بتاريخ 5560الجريدة الرسمية رقم (

  
 

  ي اإلدارة العامة لألمن الوطن 
  

بتحديد آيفية الترقية في الدرجة ) 2007 سبتمبر 3 (142 من شعبان20 صادر في 2.07.1134مرسوم رقم  
.باالختيار لبعض موظفي اإلدارة العامة لألمن الوطني

  
  )2007 سبتمبر 3 بتاريخ 5557الجريدة الرسمية رقم (

II- Notes de service : 
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 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 34 du 05/09/2007 : Suppression de la 
orale de Ain Sbaâ Hay Mohammadi. Trésorerie préfect

 
 Note de service DCPC DER/SLRE/N° 35 du 05/09/2007 : Modalités de transfert 

 

d’attributions suite à la suppression de la Trésorerie préfectorale de Ain Sbaâ 
Hay Mohammadi. 

 Circulaire n° 5.FP du 05/09/2007.  

  . مواقيت العمل بإدارات الدولة و الجماعات المحلية خالل شهر رمضان المبارك
 

 
 Note de service N° 47/07/TGR d

chefs de service. 
u 07/09/2007 : Appel au redéploiement des 

 
 Note de service N° 46

 

/07/TGR du 07/09/2007 : Candidats retenus pour les 
postes de chefs de service. 

  N° 202/DGRH/07/TGR du 07/09/2007 : Changement de 

 
 

Note de service
dénomination de certaines trésoreries régionales. 
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 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 36 du 10/09/2007 : Transfert d'attributions 
entre le Trésorier régional de Rabat et le Trésorier ministériel auprès du 
ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes. 

 
 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 37 du 10/09/2007 : Transfert d'attributions 

entre le Trésorier régional de Témara et le Trésorier ministériel auprès du 
ministère de l'agriculture, du développement rural et des pêches maritimes. 

 
 

 Décision N° 203/DGRH/07/TGR du 11/09/2007 : Ressort territorial et sièges des 
directions régionales. 

 
 Note de service  N°36492 du 11/09/2007 : Appel à candidature au poste de chef 

 
de division à la DTFE. 

 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 35 du 12/09/2007 : Modalités de transfert 
d'attributions suite à la suppression de la Trésorerie préfectorale de Ain Sbaâ 
Hay Mohammadi. 

 
 Note d’information DAGR/DF/SFM/N° 253 du 12/09/2007 : Reprise du cycle de 

formation sur l’utilisation du manuel de procédure. 
 

 Note de service TGR/DPMAR/DR/SCJR/N°48/07/TGR du 18/09/2007 : Gestion 

 
et suivi du contentieux judiciaire. 

 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 38 du 19/09/2007 : Remaillage du réseau 

 
et redéploiement d'attributions. 

 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 39 du 19/09/2007 : Modalités de transfert 

 au niveau des circonscriptions financières de 
Rabat, Casablanca, Taza, Sefrou, Safi et Khouribga. 

 

d'attributions consécutives au regroupement et à la redistribution de la charge de 
travail entre postes comptables

 

 

Note de service  Entité projet GID N°49/07/TGR du 19/09/2007 : Généralisation 
de l'utilisation de la plateforme d'échange GID. 

 Note de service du 26/09/2007 : Tableau de bord mensuel des finances publiques 

 
- Août 2007. 

 Note de service N°51/07/TGR du 26/09/2007 : Nominations aux directions 

 
interrégionales de Rabat, Casablanca et Fès. 

 Note de service DCPC/DCFC/N° 51 du 27/09/2007 : Nouveau circuit de 

FMMRAT assignées payables aux 
caisses des receveurs de Barid Al-Maghrib. 

 

paiement, de comptabilisation et de centralisation des pensions françaises, des 
rentes CNRA et RCAR ainsi que des rentes 

 Note de service DCPC/DER/SLRE N°40 du 28/09/2007 : Taux des intérêts 
moratoires au titre des marchés de l’Etat. 


