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ظھیر شریف رقم 1.98.38 صادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998)

بتعیین أعضاء 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 الدستور، خصوصا الفصل 24 منھ ؛

 

وبعد اإلطالع على الظھیر الشریف رقم 1.98.37 الصادر في 17 من ذي القعدة 1418 (16 مارس 1998) بتعیین السید عبد الرحمن یوسفي
وزیرا أول.

 

وباقتراح من الوزیر األول ؛

 

وبعد أداء القسم بین یدي جاللتنا الشریفة ؛

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

المادة األولى – یعین ابتداء من 15 ذي القعدة 1418 (14 مارس 1998) :
-             السید عبد اللطیف الفیاللي ...................... وزیرا للدولة وزیرا للشؤون الخارجیة والتعاون ؛
-             السید إدریس البصري ................................................. وزیرا للدولة وزیرا للداخلیة ؛

-             السید عمر عزیمان ......................................................................وزیرا للعدل ؛
-             السید عبد الكبیر المدغري العلوي ........................... وزیرا لألوقاف والشؤون اإلسالمیة ؛

-             السید محمد الیازغي ...............وزیرا مكلفا بإعداد التراب الوطني والبیئة والتعمیر واإلسكان ؛
-             السید فتح هللا ولعلو ........................................................ وزیرا لالقتصاد والمالیة ؛

-             السید الحبیب المالكي ............................ وزیرا للفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري ؛
-             السید عبد الصادق الربیع ....................................................... أمینا عاما للحكومة ؛

-             السید العلمي التازي ................................. وزیرا للصناعة والتجارة والصناعة التقلیدیة ؛
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-             السید خالد علیوة .................................وزیرا للتنمیة االجتماعیة والتضامن والتشغیل والتكوین المھني، ناطقا رسمیا
باسم الحكومة؛

-             السید حسن الصبار .................................................................. وزیرا للسیاحة ؛
-             السید بوعمرو تغوان ..................................................................وزیرا للتجھیز ؛

-             السید مصطفى المنصوري ........................................ وزیرا للنقل والمالحة التجاریة ؛
-             السید یوسف الطاھري ...................................................... وزیرا للطاقة والمعادن؛
-             السید إسماعیل العلوي ...................................................... وزیرا للتربیة الوطنیة ؛

-             السید نجیب الزروالي ........................وزیرا للتعلیم العالي وتكوین األطر والبحث العلمي ؛
-             السید محمد بوزوبع ............................................وزیرا مكلفا بالعالقات مع البرلمان ؛

-             السید محمد أوجار .................................................... وزیرا مكلفا بحقوق اإلنسان؛
-             السید محمد األشعري ....................................................... وزیرا للشؤون الثقافیة ؛
-             السید عبد الواحد الفاسي ............................................................ وزیرا للصحة ؛

-             السید أحمد الموساوي .................................................... وزیرا للشبیبة والریاضة ؛
-             السید محمد العربي المساري ...................................................... وزیرا لالتصال ؛

-             السید عزیز الحسین ..................................وزیرا للوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري ؛
-             السید رشید الفیاللي ...............................................وزیرا للقطاع العام والخوصصة ؛

-             السید عبد الرحمان السباعي .....................................وزیرا منتدبا لدى الوزیر األول مكلفا بإدارة الدفاع الوطني ؛
-             السید أحمد الحلیمي علمي ................................... وزیرا منتدبا لدى الوزیر األول مكلفا بالشؤون العامة للحكومة ؛

-             السید عبد الحمید عواد ......................................وزیرا منتدبا لدى الوزیر األول مكلفا بالتوقعات االقتصادیة و
التخطیط ؛

-             السید عبد السالم زنیند ......................................... وزیرا منتدبا لدى وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة والتعاون
مكلفا بالشؤون المغاربیة والعالم العربي واإلسالمي ؛

-             السید التھامي الخیاري ......................................... وزیرا منتدبا لدى وزیر الفالحة والتنمیة القرویة والصید البحري
مكلفا بالصید البحري؛

-             السید سعید اشباعتو ...................................................وزیرا منتدبا لدى وزیر الفالحة  والتنمیة القرویة والصید
البحري مكلفا بالمیاه و الغابات ؛

-             السید عبد هللا ساعف ..................................................وزیرا منتدبا لدى وزیر التربیة الوطنیة مكلفا بالتعلیم الثانوي
والتقني؛

-             السید العربي عجول ...........................................................كاتبا للدولة لدى الوزیر األول مكلفا بالبرید والتقنیات
اإلعالمیة ؛

-             السیدة عائشة بلعربي ....................................................كاتبة للدولة لدى وزیر الدولة وزیر الشؤون الخارجیة
والتعاون مكلفة بالتعاون ؛

-             السید أحمد العراقي ...........................................كاتبا للدولة لدى الوزیر المكلف بإعداد التراب الوطني والبیئة
والتعمیر واإلسكان مكلفا بالبیئة ؛

-             السید محمد المباركي ................................................كاتبا للدولة لدى الوزیر المكلف بإعداد التراب الوطني والبیئة
والتعمیر واإلسكان مكلفا باإلسكان ؛

-             السید حسن الماعوني .................................................كاتبا للدولة لدى وزیر الصناعة والتجارة والصناعة التقلیدیة
مكلفا بالصناعة التقلیدیة ؛

-             السید عمر الفاسي ................................................كاتبا للدولة لدى وزیر التعلیم العالي وتكوین األطر والبحث
العلمي مكلفا بالبحث العلمي ؛

-             السید محمد سعید السعدي ................................. كاتبا للدولة لدى وزیر التنمیة االجتماعیة والتضامن والتشغیل
والتكوین المھني مكلفا بالرعایة االجتماعیة واألسرة والطفولة ؛

-             السید حمو أوحلي ...........................................كاتبا للدولة لدى وزیر التنمیة االجتماعیة والتضامن والتشغیل
والتكوین المھني مكلفا بالتضامن والعمل اإلنساني ؛



-             السیدة نزھة الشقروني .....................................كاتبة للدولة لدى وزیر التنمیة االجتماعیة والتضامن والتشغیل
والتكوین المھني مكلفة بالمعاقین.

 

 


