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ظھیر شریف رقم 1.72.474بتاریخ 13 شوال 1392 (20 نونبر1972)

بتألیف الحكومة

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف – بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن هللا ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أننا :

 

بناء على الفصل 24 من الدستور ؛

 

ونظرا للیمین المؤداة بین یدي جاللتنا الشریفة ؛

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

الفصل األول

یعین ابتداء من 13 شوال 1392(20 نونبر 1972) :
-             السید احمد عصمان وزیرا أول ؛

-             السید الحاج محمد (فتحا) أبا حنیني, وزیر للدولة ؛
-             السید البشیر بلعباس التعارجي، وزیرا للعدل ؛

-             الدكتور محمد بنھیمة، وزیر للداخلیة ؛
-             السید أحمد الطیبي بنھیمة، وزیر للشؤون الخارجیة ؛

-             السید بنسالم جسوس، وزیر للمالیة ؛
-             السید محمد حدو الشیكر، وزیرا للتربیة الوطنیة ؛

-             الجنرال إدریس بن عمر العلمى، وزیر للبرید والبرق والتلیفون ؛
-             السید أحمد مجید بنجلون، وزیر لألنباء ؛

-             السید الحسن الزموري، وزیرا للتعمیر والسكنى والمحافظة على البیئة الطبیعیة ؛
-             السید محمد أرسالن الجدیدي، وزیرا للشغل والشؤون االجتماعیة والشبیبة والریاضة ؛

-             السید عبد الرحمان التھامى، وزیرا للصحة العمومیة ؛
-             السید محمد المكي الناصري، وزیرا لألوقاف والشؤون اإلسالمیة والثقافة ؛

-             السید عبد الرحمان الكوھن، وزیرا للسیاحة ؛
-             السید العباس القیسي، وزیرا للشؤون اإلداریة، أمینا عاما للحكومة ؛



-             السید عبد السالم برادة، وزیرا للفالحة واإلصالح الزراعي ؛
-             السید عبد القادر بنسلیمان، وزیرا للتجارة والصناعة العصریة والمناجم والبحریة والتجاریة ؛

-             السید صالح المزیلي، وزیرا لألشغال العمومیة والمواصالت ؛
-             السید عبد اللطیف العیماني، كاتبا للدولة لدى الوزیر األول مكلفا بالتخطیط والتنمیة الجھویة وتكوین اإلطارات ؛

-             السید عبد هللا غرنیط،، كاتبا للدولة لدى الوزیر األول مكلفا باإلنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقلیدیة ؛
-             السید عبد الكریم حلیم، نائب كاتب للدولة في التعلیم العالي ؛

-             السید محمد بوعمود، نائب كاتب للدولة في التعلیم االبتدائي والثانوي ؛
-             السید منیر الدكالي، نائب كاتب للدولة في الشبیبة والریاضة.

 

الفصل الثاني

ینشر ظھیرنا الشریف ھدا بالجریدة الرسمیة.

 
وحرر بالرباط في 13 شوال 1392 (20 نونبر 1972)

 


