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ظھیر شریف رقم 1.63.026

بتنظیم وتألیف الحكومة

 

الحمد � وحده ؛

الطابع الشریف بداخلھ :

(الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن هللا ولیھ)

 

یعلم من ظھیرنا الشریف ھذا أسماه هللا وأعز أمره أنھ :

 

بمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.60.145 الصادر في فاتح ذي الحجة 1379 الموافق 27 مایو 1960 بتألیف الحكومة الجدیدة حسبما وقع
تغییره وتتمیمھ ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.61.060 الصادر في 16 رمضان 1380 الموافق 4 مارس 1961 بتنظیم الحكومة ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.61.166 الصادر في 17 ذي الحجة 1380 الموافق 2 یونیو 1961 بتنظیم وتألیف الحكومة حسبما وقع
تغییره وتتمیمھ والسیما بالظھیر الشریف رقم 1.62.204 المؤرخ في 18 ربیع الثاني 1382 الموافق 18 شتنبر 1962 والظھیر الشریف رقم

1.62.313 المؤرخ في 3 جمادى الثانیة 1382 الموافق فاتح نونبر 1962 ؛

 

وبناء على الفصل 110 من الدستور؛

 

ونظرا للیمین التي أداھا بین یدي جاللتنا الشریفة الوزراء المعینون،

 

أصدرنا أمرنا الشریف بما یلي :

 

الفصل األول
إن الوزارة المؤلفة طبقا للظھائر الشریفة المشار إلیھا أعاله تنظم وتؤلف ابتداء من خامس ینایر 1963 حسبما یلي :

 

السادة :
الحاج أحمد بالفریج

فال ولد عمیر

 : الممثل الشخصي لجاللتنا ووزیر الشؤون الخارجیة ؛

 : وزیر الدولة المكلف بشؤون موریطانیا والصحراء المغربیة ؛
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عبد الكریم الخطیب

أحمد رضا كدیرة

أحمد أباحنیني

إدریس السالوي

محجوبي أحرضان

عبد القادر بنجلون

یوسف بلعباس

بنسالم جسوس

محمد بنھیمة

محمد بن عبد السالم الفاسي

أحمد العلوي

عبد الھادي بوطالب

 : وزیر الدولة المكلف بالشؤون اإلفریقیة ووزیر الصحة العمومیة ؛

 : وزیر الداخلیة ووزیر الفالحة ؛

 : وزیر العدل ؛

 : وزیر المالیة ؛

 : وزیر الدفاع الوطني ؛

 : الوزیر المنتدب في الشغل والشؤون االجتماعیة ؛

 : وزیر التربیة الوطنیة ؛

 : وزیر األشغال العمومیة ؛

 : وزیر التجارة والصناعة العصریة والمناجم والبحریة التجاریة ؛

 : وزیر البرید والبرق والتیلفون ؛

 : وزیر السیاحة والصناعة التقلیدیة والفنون الجمیلة ؛

 : كاتب الدولة في األنباء والشبیبة والریاضة .

 

 

الفصل الثاني

یكلف السید الحاج أحمد بركاش  : وزیر األوقاف بوزارة الشؤون اإلسالمیة .

 

الفصل الثالث

تنقل مؤقتا إلى الرئیس الحكومة االختصاصات والسلطات المخولة سابقا لوزیر االقتصاد الوطني .

 

الفصل الرابع

یلغى ما یأتي :

الفصل األول المغیر والمتمم : والفصل الثاني من الظھیر الشریف رقم 1.61.166 المشار إلیھ أعاله المؤرخ في 17 ذي الحجة 1380 الموافق
2 یونیو 1961 ؛

 

الظھیر الشریف رقم 1.62.204 المؤرخ في 18 ربیع الثاني 1382 الموافق 18 شتنبر 1962 باستثناء الفصل الثالث منھ ؛

 

جمیع المقتضیات المخالفة لظھیرنا الشریف ھذا والسالم .

 
وحرر بالرباط في 9 شعبان 1382 موافق 5 ینایر 1963

 

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/89398.htm
http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/95565.htm

