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مرسوم ملكي رقم 64.530 بتاریخ 11 ربیع الثاني 1384 (20 غشت 1964)

بشأن تألیف وتنظیم الحكومة

 

الحمد � وحده ؛

نحن عبد هللا المعتمد على هللا أمیر المؤمنین بن أمیر المؤمنین ملك المغرب

(الطابع الشریف- بداخلھ

الحسن بن محمد بن یوسف بن الحسن هللا ولیھ)

 

بناء على الدستور الصادر األمر بتنفیذه یوم 17 رجب 1382 (14 دجنبر 1962) والسیما فصلیھ 24

و29 ؛

 

وبمقتضى الظھیر الشریف رقم 1.63.341 الصادر في 25 جمادى الثانیة 1383 (13 نونبر 1963) بشأن تألیف وتنظیم الحكومة ؛

 

ونظرا للیمین التي أداھا الوزراء بین یدي جاللتنا الشریفة،

 

نرسم ما یأتي :

 

الفصل 1

تنتھي ابتداء من 7 غشت 1964 مھام السید عبد القادر بن جلون كوزیر للعدل.

 

الفصل 2

تنتھي ابتداء من 15 غشت 1964 مھام السید أحمد رضا كدیرة كوزیر للشؤون الخارجیة.

یعین ابتداء من 17 غشت 1964 السید أحمد بنھیمة وزیرا للشؤون الخارجیة.

 

الفصل 3

یغیر كما یلي ابتداء من 20 غشت 1964 تألیف الحكومة المؤسسة بمقتضى الظھیر الشریف الصادر في 25 جمادى الثانیة 1383 (13
نونبر1963) وذلك مع مراعاة مقتضیات المقطع الثاني من الفصل الثاني أعاله.

-               الوزیر األول، السید أحمد أباحنیني.
-               وزیر العدل، السید عبد الھادي بوطالب.

-               وزیر الشؤون الخارجیة، السید أحمد بنھیمة.
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-               وزیر الشؤون االقتصادیة والمالیة، السید محمد الشرقاوي.
-               وزیر الدفاع الوطني، الجنرال أمزیان محمد الزھراوي.

-               وزیر الداخلیة، الجنرال محمد أوفقیر.
-               وزیر التربیة الوطنیة، السید یوسف بن العباس.

-               وزیر األشغال العمومیة، السید محمد بنھیمة .
-               وزیر الفالحة، السید المحجوبي أحرضان.

-               وزیر األنباء والسیاحة والفنون الجمیلة والصناعة التقلیدیة، السید أحمد العلوي.
-               وزیر الصحة العمومیة، السید العربي الشرایبي.

-               وزیر األوقاف المكلف بوزارة الشؤون اإلسالمیة، السید الحاج أحمد بركاش.
-               وزیر الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري، السید التھامي الوزاني.

-               وزیر الشبیبة والریاضة، السید عبد الرحمان الخطیب.
-               وزیر البرید والبرق والتیلفون، السید حدو الشیكر.

-               وزیر الشغل والشؤون االجتماعیة، السید محمد عمور.

 

الفصل 4

یكلف الوزیر األول بوزارة شؤون موریطانیا والصحراء المغربیة.

 

الفصل 5

یعین السادة :
-               مأمون الطاھري، وكیل الوزارة في المالیة.

-               أحمد بناني، وكیل الوزارة في التجارة والصناعة العصریة والمناجم والمالحة التجاریة.
-               عبد الحفیظ بوطالب، وكیل الوزارة في الداخلیة.

-               محمد التادلي، وكیل الوزارة في التعلیم التقني والتكوین المھني وتكوین اإلطارات.
-               عبد الرحمان الكوھن، وكیل الوزارة في األنباء والسیاحة والفنون الجمیلة والصناعة التقلیدیة.

 

 

 
وحرر بالرباط في 11 ربیع الثاني 1384 (20 غشت 1964)

 

 

 

 

 


