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 aux bulletins officiels : 

ie Générale du Royaume - Tarifs des services rendus. 

tre des finances et de la privatisation n° 55-07 du 19 hija 
007) modifiant et complétant l’arrêté n° 2274-04 du 17 
écembre 2004) fixant les tarifs des services rendus par la 
ale du Royaume. (version arabe : B.O n° 5491 du 

(B.O n° 5492 du 18/01/2007) 
 

 .بفتح حسابات اإليداع ألجل  إذن-. الخزينة العامة للمملكة 
 

 من ذ28 صادر في 27-07قرار لوزير المالية والخوصصة رقم  
ألجل باإلذن للخزينة العامة للمملكة بفتح حسابات اإليداع) 2007يناير 

)2007 فبراير 12 بتاريخ 5499جريدة رسمية عدد (
 
 

  على الصفقات المصادقإلمضاء و تفويض ا 
 

 ذي4  صادر في86-07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  
 .بتفويض اإلمضاء) 2006ديسمبر 

)2007 فبراير 05 بتاريخ 5497جريدة رسمية عدد (

  26 صادر في 109.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  
 م13 الصادر في 1615.04بتغيير القرار رقم ) 2007 يناير16(

  .بتفويض اإلمضاء) 2004أغسطس 
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 1427  من ذي الحجة 26 صادر في 110.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  
 30 ( 1425 من رجب 13 الصادر في 1615.04بتغيير القرار رقم ) 2007 يناير16(

  .لى الصفقاتبتفويض المصادقة ع) 2004أغسطس 
  

  )2007 فبراير 15 بتاريخ 5500  عددجريدة الرسمية(
 ديسمبر 26 (1427 ذي الحجة 5 صادر في 3-88-06قرار للوزير األول رقم  

  .بتفويض اإلمضاء للمصادقة على الصفقات و فسخها و آدا االتفاقيات) 2006
 

 )2007 يناير 25 بتاريخ  5494جريدة رسمية عدد (
  

) 2007 فبراير 5 (1428 من محرم 16 صادر في 3.05.07ل رقم قرار للوزير األو 
  بتفويض اإلمضاء للمصادقة على الصفقات و فسخها و آدا االتفاقيات

  
  )2007 فبراير 19 بتاريخ 5501  عددرسمية جريدة(

  
  تعيين آمرين مساعدين بالصرف 

  
 1427 من ذي الحجة 26 صادر في 111.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

 19 (1425 رجب 2 الصادر في 1582.04بتغيير القرار رقم ) 2007 يناير 16(
  .بتعيين آمر مساعد بالصرف و نواب عنه) 2004أغسطس 

  
 1427 من ذي الحجة 26 صادر في 114.07قرار لوزير المالية و الخوصصة رقم  

 23( 1420 ربيع اآلخر 9 الصادر في 1186.99بتغيير القرار رقم ) 2007 يناير 16(
  .مساعدين  بالصرف و نواب عنهم بتعيين آمرين  ) 1999يوليو

  
  )2007 فبراير 15 بتاريخ 5500  عددرسمية جريدة(

  
  المعادالت بين الشهادات  

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

بتحديد بعض  )2006ديسمبر   6 (1427  من ذي القعدة14 صادر في 2725.06
  .المعادالت بين الشهادات

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

بتحديد بعض ) 2006ديسمبر   6 (1427 من ذي القعدة 14 صادر في 2726.06
  .المعادالت بين الشهادات

  
كوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و ت 

بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2777.06
  .المعادالت بين الشهادات

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

د بعض بتحدي) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2778.06
  .المعادالت بين الشهادات
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قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2779.06

  .المعادالت بين الشهادات
  

و البحث العلمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر  
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2780.06

  .المعادالت بين الشهادات
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2781.06

  .دالت بين الشهاداتالمعا
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2782.06

  .المعادالت بين الشهادات
  

لمي رقم قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث الع 
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2783.06

  .المعادالت بين الشهادات
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتحديد بعض ) 2006ديسمبر  11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2784.06

  .شهاداتالمعادالت بين ال
 

  )2007 يناير 08 بتاريخ 5489جريدة رسمية عدد (
 

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 أغسطس 10 (1427 من رجب 15 صادر في 1827.06
ئحة الشهادات بتحديد ال) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284.02

  .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 أغسطس 10 (1427 من رجب 15 صادر في 1828.06
 الشهادات بتحديد الئحة) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284.02

  .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 أغسطس 10 (1427 من رجب 15 صادر في 1829.06
هادات بتحديد الئحة الش) 2003 يناير 17 (1423 من ذي القعدة 14 بتاريخ 2284.02

  .التي تعادل دبلوم دآتور في الصيدلة
  

)2007 يناير 11 بتاريخ 5490  عددجريدة رسمية(  
 

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

la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2401-06 du 4 
Chaoual 1427 (27 octobre 2006) complétant l’arrêté n° 2963-97 du 2 
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Chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de docteur en médecine. (version arabe : B.O n° 5492 
du 18/01/2007). 

 
(B.O n° 5492 du 18/01/2007) 
 

  
  34.07ربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم قرار لوزير الت 

بتحديد بعض المعادالت بين ) 2007 يناير 12 (1427 من ذي الحجة 22صادر في 
  .الشهادات

 
)2007 بتاريخ فاتح فبراير 5496جريدة رسمية عدد (  

 
-06العلمي رقم  لبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر وا 

بين  بتحديد بعض المعادالت) 2006 ديسمبر 29 (1427 ذي الحجة 8 صادر في 2872
 .الشهادات

. 
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2910
 .اداتالشه

 
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2911
 .الشهادات

 
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14ي  صادر ف2911
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2912
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  طنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير التربية الو 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2913
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007ر  يناي4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2914
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2915
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  ألطر والبحثقرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين ا 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2916
 .الشهادات
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-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

بين المعادالت  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2917
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2918
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2919
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2920
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  ربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحثقرار لوزير الت 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2921
 .الشهادات

  
-06العلمي رقم  قرار لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

المعادالت بين  بتحديد بعض) 2007 يناير 4 (1427 من ذي الحجة 14 صادر في 2922
 .الشهادات

  
)2007 فبراير 8  بتاريخ5498جريدة رسمية عدد (  

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

بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2729.06
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2ريخ  بتا2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2730.06
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل ) 1997 ديسمبر 3 (1418ان  شعب2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2731.06
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2732.06
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل ) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
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قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2733.06
ديد الئحة الشهادات التي تعادل بتح) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2734.06
 الشهادات التي تعادل بتحديد الئحة) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2735.06
 التي تعادل بتحديد الئحة الشهادات) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 5 (1427 من ذي القعدة 13 صادر في 2736.06
دل بتحديد الئحة الشهادات التي تعا) 1997 ديسمبر 3 (1418 شعبان 2 بتاريخ 2963.97

  .دبلوم دآتور في الطب
  

قرار لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي رقم  
بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2785.06
بتحديد الئحة الشهادات التي ) 2003 يناير17(1423 بتاريخ من ذي القعدة 2284.02
  .لوم دآتور في الصيدلةتعادل دب

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

بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 11 (1427 من ذي القعدة 19 صادر في 2786.06
بتحديد الئحة الشهادات التي ) 2003 يناير17(1423 بتاريخ من ذي القعدة 2284.02
  .م دآتور في الصيدلةتعادل دبلو

  
)2007 فبراير 19 بتاريخ 5501  عددرسمية جريدة(  

  
  وزارة تحديث القطاعات العامة  

  
 من ذي 22 صادر في 2806.06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

شعبان  8 الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 14 (1427القعدة 
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي ) 2004  سبتمبر23 (1425

  .اإلدارات المرآزية
  

 من ذي 22 صادر في 2807.06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 شعبان 8 الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 14 (1427القعدة 
ئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي بتحديد ال) 2004 سبتمبر 23 (1425

  .اإلدارات المرآزية
  

 من ذي 22 صادر في 2809.06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
 شعبان 8 الصادر في 1708.04بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 14 (1427القعدة 
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طلوبة للتوظيف في درجة مهندسي بتحديد الئحة الشهادات الم) 2004 سبتمبر 23 (1425
  .الدولة

  
 من ذي 22 صادر في 2810.06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 من ربيع 16 الصادر في 1091.05بتتميم القرار رقم ) 2006 ديسمبر 14 (1427القعدة 
لى بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف، بناء ع) 2004 ماي 25 (1426اآلخر 

 .مباراة، في إطار اساتدة التعليم العالي المساعدين
       

)2007 يناير 15 بتاريخ 5491  عددجريدة رسمية(   
 

 من ذي 21 صادر في 2825-06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة التقني ) 2006 ديسمبر 13 (1427القعدة 

 .ن الدرجة الرابعةم
 

 من ذي 21 صادر في 2826-06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة التقني ) 2006 ديسمبر 13 (1427القعدة 

 .من الدرجة الثالثة
  

ن ذي  م26 صادر في 2840-06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد الشروط و اإلجراءات و البرامج المتعلقة بمناقشة ) 2006 ديسمبر 18 (1427القعدة 

رسالة لولوج إطاري المهندسين الرؤساء و المهندسين المعماريين الرؤساء التابعين لوزارة 
 .  االتصال

 
 من ذي 26 صادر في 2841-06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  
بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني ) 2006 ديسمبر 18 (1427عدة الق

 قطاع –من الدرجة الرابعة بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي
 .الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي

  
 من ذي 26في  صادر 2842-06قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

بتحديد إجراءات تنظيم مباراة التوظيف في درجة تقني ) 2006 ديسمبر 18 (1427القعدة 
 قطاع –من الدرجة الثالثة بوزارة السياحة و الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي

 .الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي
  

 من ذي 29 صادر في 2847-06 قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 
بتنظيم الشروط و اإلجراءات و البرامج المتعلقة بمناقشة ) 2006 ديسمبر 21 (1427القعدة 

قطاع (رسالة لولوج إطار المهندسين الرؤساء التابعين لوزارة التشغيل و التكوين المهني 
 ).  التشغيل

  
  )2007 يناير 22 بتاريخ  5493 جريدة رسمية عدد(                                     

  
 من ذي الحجة 22 صادر في 04.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1708.04بتتميم القرار رقم ) 2007 يناير 12 (1427
  .بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة مهندسي الدولة) 2004سبتمر 

  
 من ذي الحجة 22 صادر في 05.07ار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم قر 

بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف بموجب عقد للقيام ) 2007 يناير 12 (1427
  . ببعض المهام الدينية



 8

  
 من ذي الحجة 22 صادر في 25.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 

 23 (1425 شعبان 8 الصادر في 1706.04بتتميم القرار رقم ) 2007يناير  12 (1427
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات ) 2004سبتمر 
  .المرآزية

  
 من ذي الحجة 22 صادر في 26.07قرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم  

 1425 شعبان 8 الصادر في 1706.04لقرار رقم بتتميم ا) 2007 يناير 12 ( 1427
بتحديد الئحة الشهادات المطلوبة للتوظيف في درجة متصرفي اإلدارات ) 2004 سبتمر 23(

  .المرآزية
  

  )2007 فبراير 15 بتاريخ 5500  عددرسمية جريدة(                                        
 

  وزارة العدل 
  

) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 37.07قرار لوزير العدل رقم  
  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة آاتب ممتاز

  
) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 38.07قرار لوزير العدل رقم  

  .امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة آاتب
  

) 2006 ديسمبر 25( 1427لحجة  ذي ا4 صادر في 39.07قرار لوزير العدل رقم  
  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون التنفيذ ممتاز

  
) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 40.07 قرار لوزير العدل رقم 

  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون خدمة ممتاز
 

) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 في  صادر 41.07 قرار لوزير العدل رقم 
  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة تقني من الدرجة الثالثة

  
) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 42.07 قرار لوزير العدل رقم 

  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون عمومي خارج الصنف الممتاز
  

) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في  43.07 ر لوزير العدل رقمقرا 
  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون عمومي خارج الصنف

  
) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 44.07 قرار لوزير العدل رقم 

  .مي من الصنف األولبتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون عمو
  

) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في 45.07 قرار لوزير العدل رقم 
  .بتنظيم امتحان الكفاءة المهنية للترقي إلى درجة عون عمومي من الصنف الثاني

  
) 2006 ديسمبر 25( 1427 ذي الحجة 4 صادر في  46.07 رقم قرار لوزير العدل 

  .هنية للترقي إلى درجة عون عمومي من الصنف الثالثبتنظيم امتحان الكفاءة الم
  

  )2007 يناير 11  بتاريخ  5492 عدد جريدة رسمية(                                   
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  تعيين رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين    
  

) 2006 نوفمبر 22 (1427 من شوال 30 صادر في 1.05.191ظهير شريف رقم  
  . رئيس المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبينبتعيين

 
  )2007 يناير 11 بتاريخ 5490  عددجريدة رسمية(                                 

 
 Naturalisation marocaine. 

 
 Dahir n° 1-06-141 du 30 Chaoual 1427 (22 novembre 2006) 

portant naturalisation marocaine. (Version arabe : B.O n° 5492 du 
18/01/2007). 

 
(B.O n° 5492 du 18/01/2007)   

  
 Douane.- suspension du droit d’importation et de la taxe sur la valeur 

ajoutée à l’importation applicables à certains produits. 
 

 Décret n° 2-07-84 du 29 hija 1427 (19 janvier 2007) portant 
suspension du droit d’importation et de la taxe sur la valeur 
ajoutée à l’importation applicables à certains produits. 
 

(Bulletin Officiel n° 5496 du 01/02/2007) 
 

 Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail. 
 

 Décret n° 2-07-085 du 5 moharrem 1428 (25 janvier 2007) 
modifiant les dispositions de l’article 5 du dahir portant loi n° 1-
72-183 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) instituant l’Office de 
la formation professionnelle et de la promotion du travail. 
 

(Bulletin Officiel n° 5496 du 01/02/2007) 
 
 

 وزارة التشغيل و التكوين المهني 
 

 ذي من 13 صادر في 2771-06قرار لوزير التشغيل و التكوين المهني رقم  
 المحررين الممتازين و إلدماجبتنظيم تكوين ) 2006 ديسمبر 5 (1427القعدة 

 المرآزية و المتصرفين الممتازين ضمن اإلداراتالمتصرفين المساعدين و متصرفي 
 رئيس التابعين إقليمي و مفتش إقليميمفتش مساعد ممتاز و مفتش و مفتش درجات 

 .لوزارة التشغيل و التكوين المهني
  

  )2007  فبراير05 بتاريخ 5497د دجريدة رسمية ع(
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III- Textes en cours d’adoption :  
 
Le Conseil de Gouvernement a adopté, au cours du mois de Février, 
un certain nombre de projets de lois et de décrets dont notamment :  
 

 Le projet de loi portant sur les résidences touristiques ; 
 Le projet modifiant et complétant la loi portant statut des 

établissements touristiques ; 
 Le projet relatif à la baisse des droits de douane sur les 

importations de blé ; 
 Le projet de convention entre les gouvernements du Royaume 

du Maroc et du Sultanat d'Oman sur la non double imposition et 
la lutte contre l'évasion fiscale en matière d'impôt sur le revenu ; 

 Le projet complétant la loi relative aux micro-crédits ; 
 Le projet relatif à l'assurance maladie obligatoire de base pour 

certaines catégories de professionnels du secteur privé ;  
 Le projet de décret fixant les modalités des autorisations 

d'ouverture, d'extension et de transformation des établissements 
privés de l'enseignement supérieur ; 

 Le projet modifiant et complétant le décret fixant les grades, les 
échelons et les indices des magistrats de la Cour des Comptes ; 

 Le projet de décret concernant l'application des dispositions de 
l'article 2-65 du code général des impôts ; 

 Le projet relatif à l'octroi d'indemnités à certaines catégories de 
fonctionnaires de la Direction Générale de la Sûreté nationale ; 

 Le projet d'un accord international entre le Royaume du Maroc et 
la République de Singapour relatif à la non-double imposition et 
à la prévention de l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le 
revenu ; 

 Trois projets de décret relatifs aux élections législatives prévues 
pour le 7 Septembre 2007. 

La Chambre des conseillers a adopté également  pendant le mois de 
Février 2007, deux projets de textes : 

 Le texte relatif à la reforme de la fiscalité locale. Ce projet a 
porté notamment sur les mécanismes devant permettre de 
réduire les disparités flagrantes entre les collectivités locales. Le 
but étant de stimuler l’investissement local et le renforcement du 
partenariat entre les secteurs public et privé. 

 Le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de 
capitaux. Ce projet permettra au Maroc de lutter contre le trafic 
criminel qui se répercute de manière négative sur la stabilité des 
marchés financiers nationaux. 

III- Notes de service:  

 Communiqué de la DAAG du 30/01/2007 : Résultats des EAP pour l'accès 
aux grades : informatiste spécialisé, technicien de 2ème et 3ème grade. 

 
 Note de service DCPC/DER/SLRE/N° 8 du 01/02/2007: Changement de 

dénomination des perceptions de Mohammedia-Alia et Mohammedia-
ville. 

 
 Note de service DCPC/DER/SLRE N° 7 du 01/02/2007: Report de crédits 

des dépenses d'investissement au titre du budget général de l'Etat. 
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 DCPC/DER/SLRE N° 9 du 05/02/2007 : Imputation des 

frais de justice. 
 

 

tion Générale de la Sûreté Nationale et de la 
Gendarmerie Royale. 

 
 /DF/CDC n° 24 du 13/02/2007 : Offre de 

stages organisés par le FMI. 
 

 /2007 : création des Trésoreries 
ministérielles ou interministérielles. 

 
 s 

de Rabat, de Casablanca, de Marrakech, de Fès, de Tanger et d’Agadir. 
 

 R du 14/02/2007 : Appel à candidature au 
poste de directeur régional. 

 
  

 
 

 comptes "fonds particuliers" au 

 
 

s de gestion et de fonctionnement des comptes de dépôts à 

 
 omination de 

 
 2/2007 :Liste des candidats 

admis au test de sélection pour le DUS. 

 
 

 : Inspecteur divisionnaire, Informatiste spécialisé et 

 
 Note N° PPR/DRC/SRGCB/N°52 du 22/02/2007 : Ordres de paiement 

 
 Note de Service N° DAGR/DF/SDDI du 22/02/2007 : Récupération des 

 
 22/02/2007 : Indemnités de stage 

allouées aux fonctionnaires et agents des collectivités locales désignés 

 Note DPMAR/DCL/SACJCL/N° 161 du 27/02/2007 : Vérification des 
régies de recettes des collectivités locales. 

Note de service 

Note de service DCPC/DER/SLRE N°10 du 09/02/2007 : Amendes 
transactionnelles et forfaitaires perçues par les agents verbalisateurs 
relevant de la Direc

Note d’information N° DAGR

Décision n° 4/07/TGR du 14/02

Décision n° 5/07/TGR du 14/02/2007 : création des directions régionale

Note de service N° 9/07/TG

Note de service N° 10/07/TGR du 14/02/2007 : Attributions et
organisation des trésoreries préfectorales et provinciales. 

Note de service N° DPMAR/DOB/SGDT n° 63 du 
14/02/2007:Dématérialisation de la procédure de versement des 
recettes encaissées par les trésoriers et receveurs communaux au profit 
de certains organismes titulaires de
niveau de l'agence bancaire centrale. 

Note de service N° DPMAR/DOB/N° 11/07/TGR du 15/02/2007 : 
Modalité
terme. 

Note de service N° 12/07/TGR du 16/02/2007 : N
M.Mohamed Achiq à la Division des Ressources Humaines. 

Note d’information N° DAGR/DF/SDC du 19/0

Communiqué de la DAAG du 20/02/2007. : Résultats des EAP pour 
l'accès aux grades
Inspecteur. 

adirés. 

ouvrages et revues empruntés par le personnel de la TGR. 

Note DPMAR/DCL/SACJCL/N° 67 du 

pour suivre une formation continue. 


