
ر)68 الجريدة الرسميةعدد 6277 - 30 رمضان 1435 )28 يوليو 2014( 

ر  8اللحا)ةنمتشف8 ت)ة ت ثلا) 2زةضة)ة صحا. شلب 0) في) ) ص دض) ضقم) 26.8 )) ة صحا)  قرةض) 2زير)

 789.22 ضقم) ة صحا) وزيرة) قرةض) بتتم8م) و2ن28) 28)() (((

بتحدود) ()(222 أبريل) (2(  8 (9 ةآلخر) ضب8ع) ف تح) في) ة ص دض)

اللحا)ةنمتشف8 ت)ة ت ثلا) 2زةضة)ة صحا.

وزير الصحة ،

في الصادر   719.08 رقم  الصحة  وزيرة  قرار  على  االطالع   بعد 

املستشفيات  الئحة  بتحديد   )2008 أبريل   8(  1429 اآلخر  ربيع  فاتح 

التابعة لوزارة الصحة، كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتمم الجدول امللحق بالقرار رقم 719.08 املشار إليه أعاله حسب 

الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 شعبان 1435 )2 يونيو 2014(.

اإلمضاء : الحسين الوردي.

*

*  *

تتم8م)ةلجدول)ةنلحق)بقرةض)وزيرة)ة صحا)ضقم)789.22

ة ص دض)في)ف تح)ضب8ع)ةآلخر)9) 8 )2)أبريل)222))

بتحدود)اللحا)ةنمتشف8 ت)ة ت ثلا) 2زةضة)ة صحا

املركز االستشفائي 

الجهوي أو اإلقليمي

املستشفيات املكونة للمركز

املدينة / املنطقةصنف الخدماتالتسمية

............................................................................................................................................................

املركز االستشفائي 

اإلقليمي لبركان

 مستشفى الدراق

)مقر املركز(

..............................................................................

املستشفى املحلي 

للسعيدية

السعيدية / بركانعام

............................................................................................................................................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

وةشتغ ل) ترك8با) ةند0.-) بي0) وة رةبط) ةلحرري) ة طرقي) ة لقل) إصالح ت) م2ةكبا) صلدوق)

ة دةخل8ا)ووزير)ةالقتص د)وةن  8ا)ضقم) 2.8) ) ة لجلا. قرةض)مشترك) 2زير)

ترك8با) ثشأ0) و2 28) 28)() (7( ر  8  ضمر 0) (9 في) ص دض)

مش ضيع) تلف8ذ) ك8ف8 ت) بتحدود) ةنكلفا) ة لجلا) وةشتغ ل)

م2ةكبا) »صلدوق) إط ض) في) ةنلجزة) ةلحرري) ة لم2مي) ة لقل)

إصالح ت)ة لقل)ة طرقي)ةلحرري)وة رةبط)بي0)ةند0«.

وزير الداخلية،

ووزير االقتصاد واملالية،

بناء على املادة 19 من قانون املالية رقم 43.06 للسنة املالية 2007 

»صندوق  املسمى  خصوصية  ألمور  املرصد  الحساب  بموجبها  املحدث 

كما  املدن«،  بين  والرابط  الحضري  الطرقي  النقل  إصالحات  مواكبة 

 110.13 املالية رقم  12 من قانون  تم تغييرها وتتميمها بواسطة املادة 

للسنة املالية 2014 ؛

وعلى القانون رقم 78.00 املتعلق بامليثاق الجماعي الصادر بتنفيذه 

 1423 رجب  من   25 في  الصادر   1.02.297 رقم  الشريف  الظهير 

3 أكتوبر 2002(، كما تم تغييره وتتميمه، سيما املادة 39 منه،  (

قررا ما يلي :

املادة األولى

إليه  املشار   43.06 رقم  املالية  قانون  من   19 املادة  ألحكام  تنفيذا 

النقل  مشاريع  تنفيذ  كيفيات  بتحديد  املكلفة  اللجنة  تتألف  أعاله، 

املرصد ألمور خصوصية  الحساب  إطار  في  املنجزة  الحضري  العمومي 

السالف ذكره، من األعضاء التالي ذكرهم :

- ثالثة )3( ممثلين عن وزارة الداخلية ؛

- ثالثة )3( ممثلين عن وزارة االقتصاد واملالية.

يتولى أحد ممثلي وزارة الداخلية رئاسة اللجنة.

يمكن للرئيس استدعاء كل شخص لحضور أشغال اللجنة بصفة 

استشارية، كلما تبينت الفائدة من ذلك.

يساعد الرئيس مقرر يختار من بين ممثلي وزارة الداخلية.


