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مرسوم ملكي رقم 138.65 بتاریخ 8 صفر 1385

(8 یونیھ 1965) بتألیف 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 المرسوم الملكي رقم 65.137  الصادر في 8 صفر 1385 (8 یونیھ 1965) المتعلق بانتھاء مھام الحكومة ؛

 

ونظرا للیمین التي أداھا بین یدي جاللتنا الشریفة أعضاء الحكومة،

 

نرسم ما یلي :

 

الفصل 1

تتألف الحكومة التي یرأسھا جنابنا الشریف ویكون نظامھا حسبما یلي :
وزیر الدولة

وزیر شؤون موریتانیا والصحراء المغربیة

وزیر العدل

وزیر الشؤون الخارجیة

وزیر التنمیة

وزیر الدفاع الوطني

وزیر الداخلیة

وزیر الشؤون اإلداریة

وزیر التربیة الوطنیة والفنون الجمیلة والشبیبة والریاضة

وزیر المالیة

وزیر الفالحة واإلصالح الزراعي

وزیر الصناعة العصریة والمناجم والسیاحة والصناعة التقلیدیة

وزیر األشغال العمومیة والمواصالت

: السید محمد الزغارى ؛

: األمیر موالي الحسن بن إدریس ؛

: السید عبد الھادي بوطالب ؛

: السید أحمد الطیب بنھیمة ؛

: السید محمد الشرقاوي ؛

: الجنرال محمد مزیان الزھراوي ؛

: الجنرال محمد أوفقیر ؛

: السید الحاج محمد أباحنیني ؛

: الدكتور محمد بنھیمة ؛

: السید مأمون الطاھري ؛

: السید المحجوبي أحرضان ؛

: السید محمد األغزاوي ؛

: السید أحمد العسكي ؛

http://adala.justice.gov.ma/production/html/Ar/136753.htm


وزیر التجارة

وزیر الصحة العمومیة

وزیر األوقاف والشؤون اإلسالمیة

وزیر البرید والبرق والتلیفون

وزیر الشغل والشؤون االجتماعیة

وزیر األنباء

: السید عبد الحمید الزموري ؛

: الدكتور العربي الشرایبي ؛

: السید الحاج أحمد بركاش ؛

: السید حدو الشیكر ؛

: السید عبد الحفیظ بوطالب ؛

: السید أحمد مجید بن جلون.

 

 

الفصل 2

یعین :

وكیل الوزارة في الشؤون الخارجیة : السید عبد هللا الشرفي ؛

وكیل الوزارة في الشؤون اإلداریة : السید بدر الدین السنوسي ؛

وكیل الوزارة في السیاحة والصناعة التقلیدیة : السید عبد الرحمان الكوھن.

 

الفصل 3

تلحق بوزارة الشؤون اإلداریة مجموع المصالح التي كانت تضمھا سابقا وزارة الوظیفة العمومیة واإلصالح اإلداري.

 

الفصل 4

یستمر السید الحاج محمد أباحنیني وزیر الشؤون اإلداریة في ممارسة مھام الكاتب العام للحكومة.

 

الفصل 5

یستمر السید محمد األغزاوي وزیر الصناعة العصریة والمناجم والسیاحة والصناعة التقلیدیة في االضطالع بمھام المدیر العام للمكتب
الشریف للفوسفاط.

 

الفصل 6

ینشر مرسومنا الملكي ھذا بالجریدة الرسمیة.

 
وحرر بالرباط في 8 صفر 1385 (8 یونیھ 1965)

 


