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   المملكة المغربیةالمملكة المغربیةالمملكة المغربیة
   البرلمانالبرلمانالبرلمان
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   الدبلوماسیة البرلمانیة:الدبلوماسیة البرلمانیة:الدبلوماسیة البرلمانیة:
   مجموعات الصداقة النیابیةمجموعات الصداقة النیابیةمجموعات الصداقة النیابیة

   لدىلدىلدىالشعب الوطنیة الشعب الوطنیة الشعب الوطنیة ووو
انیة الجھویة انیة الجھویة انیة الجھویة لململمالمنظمات البرالمنظمات البرالمنظمات البر

 والقاریة والدولیةوالقاریة والدولیةوالقاریة والدولیة
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 المملكة المغربیة
 البـرلمــان

 مجلس النواب
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 مجموعات الصداقة والشعب الوطنیة
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  الدول اإلفریقیة  

  جنوب إفریقیا -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  السینغال –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  وارالكوت دیف -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الكامیرون –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     مالي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الغابون –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     الطوغو –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     نیجیریا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    بوركینافاسو –مانیة المغرب مجموعة الصداقة البرل

     بنین –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     أنغوال –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   الرأس األخضر -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الكونغو –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 یة الكونغو الدیمقراطیةجمھور -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إثیوبیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     غانا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الموزمبیق –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    النیجر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    غینیا بیساو -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   غینیا االستوائیة -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   غینیا كوناكري -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    كینیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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    جزر موریس -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    ماالوي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   مدغشقر –البرلمانیة المغرب  مجموعة الصداقة

 دجیبوتي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    تشاد –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    جزر القمر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    تانزانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   غامبیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  لدول العربیةا

   الكویت –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     مصر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  السعودیة –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     تونس –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     قطر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     اإلمارات –یة المغرب مجموعة الصداقة البرلمان

     السودان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    فلسطین -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  لبنان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 األردن –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 موریتانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 البحرین –داقة البرلمانیة المغرب مجموعة الص

 سلطنة عمان -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 الجزائر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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 العراق –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

                                                                               الدول األوروبیة

  فرنسا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 تركیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إسبانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إیطالیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     ألمانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    بریطانیا – مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب

     ھولندا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    بلجیكا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     النمسا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    البرتغال –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    رومانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     روسیا –اقة البرلمانیة المغرب مجموعة الصد

    السوید –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الدانمرك –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    بولونیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   المجر –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   ة التشیكجمھوری -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     بلغاریا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    سلوفاكیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الیونان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إیرلندا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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     فنلندا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    لیتونیا –ة البرلمانیة المغرب مجموعة الصداق

    كرواتیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    البوسنة – مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب

    سلوفینیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    أوكرانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    توانیالی –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    مقدونیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     ألبانیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     قبرص –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إستونیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    جورجیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    إیسالندا –رلمانیة المغرب مجموعة الصداقة الب

    اللوكسمبورغ –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     مالطا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    النرویج –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    سویسرا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

      صربیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   الدول اآلسیویة

  الیابان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  جمھوریة الصین الشعبیة -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     الھند –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   كوریا الجنوبیة -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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    التایالند –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    أندونیسیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    مالیزیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    باكستان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الالووس -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الفیتنام –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الكامبودج–داقة البرلمانیة المغرب مجموعة الص

    البنغالدیش –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الفلبین –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    سنغافورة –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    أوزبكستان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    كازاخستان –غرب مجموعة الصداقة البرلمانیة الم

    أذربیجان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

      سریالنكا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    میانمار –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   بروناي دار السالم -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   لمالدیفجزر ا -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    تركمنستان –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  أسترالیا

 أسترالیا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   نیوزیلندا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  الدول األمریكیة

  الوالیات المتحدة األمریكیة -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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    كولومبیا –برلمانیة المغرب مجموعة الصداقة ال

    الشیلي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     البیرو –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    فنزویال –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    األرجنتین –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    كالمكسی –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

     كندا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    البرازیل –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    البراغواي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    غواتیماال –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الھندوراس –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    السلفادور –لبرلمانیة المغرب مجموعة الصداقة ا

    كوستاریكا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    األوروغواي –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    سانتا لوسیا -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  كومنولث الدومینیك -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الباھاماس –یة المغرب مجموعة الصداقة البرلمان

     غرانادا –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

   انتیغوا وبربودا -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    الباربادوس –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

  سان كریستوف ونیفیس -مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

    دول الكرایبي –لمغرب مجموعة الصداقة البرلمانیة ا

     باناما –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 
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 جمھوریة الدومینیكان    –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

                                        ھایتي      –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب 

 نسنت وجزر غرینادینسانت ف  –مجموعة الصداقة البرلمانیة المغرب  

 الشعب الوطنیة لدى المنظمات البرلمانیة الجھویة والقاریة والدولیة

  الشعبة الوطنیة في االتحاد البرلماني الدولي

 الشعبة الوطنیة في االتحاد البرلماني العربي

 الشعبة الوطنیة في االتحاد البرلماني اإلفریقي

 البرلمان اإلفریقي     الشعبة الوطنیة في 

 البرلمان العربي الشعبة الوطنیة في 

 مجلس الشورى المغاربي الشعبة الوطنیة في

 الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط

 الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة للفرنكوفونیة

 الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة للبحر األبیض المتوسط

 في اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الشعبة الوطنیة

 الشعبة الوطنیة في اللجنة البرلمانیة المشتركة بین البرلمان المغربي والبرلمان األوروبي

 الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمنظمة حلف شمال األطلسي

 عاون بأوروباالشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمنظمة األمن والت

 الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمجلس أوروبا

 الشعبة الوطنیة في برلمان أمریكا الوسطى
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فریقیةالدول اإل  
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 جنوب إفریقیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة فاطمة أھل تكرورالسید ةالمحترم ةالنائب-

 فریق العدالة والتنمیة
 
 

 
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة حیاة بوفراشن-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید علي قیوح-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد والزین-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الواحد الراضي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة ي أمنیولالنائب المحترم السید عل-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السینغال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عدي بوعرفةالنائب المحترم السید -

 المعاصرةاألصالة وفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد الواحد بوحرشة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید حمید شباط-
 الفریق الحركي السید عبد الحكیم االحمدي النائب المحترم-
 شتراكيالفریق اال شقران أمام النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الكوت دیفوار -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ب المحترم السید لحسن ایت اشوالنائ-

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید سیدي حسن البحراوي-
 فریق األصالة والمعاصرة وسيالنائبة المحترمة السیدة فاطمة الط -
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة لنائب المحترم السید عالل العمراويا-
 الفریق االشتراكي المحترمة السیدة أمینة الطالبي ةالنائب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  رلمانیةمجموعة الصداقة الب
 الكامیرون -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة مجدة بنعربیةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 فریق العدالة والتنمیة
 

 
 معاصرةفریق األصالة وال النائب المحترم السید عبد الفتاح العوني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السیدة رفیعة المنصوري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 شتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم واال النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


15 
 

 
 

  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مالي -المغرب 

 
 رئیس المجموعة: 

 عبد اللطیف رشیدالنائب المحترم السید -
 العدالة والتنمیة فریق

 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد الحجیرة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید نور الدین مضیان-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید كمال لعفو-
 الفریق االشتراكي بنسھليالنائبة المحترمة السیدة السعدیة -
 یة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة النیاب النائب المحترم السید الحبیب حسیني-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الغابون -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 صالح اوغبالالنائب المحترم السید -

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة لبنى كحلي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة ثوریة فراج-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء نزیھ-
 الفریق االشتراكي ائب المحترم السید محمد ماللالن-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الطوغو -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ادریس مسكینالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیة فریق
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد اشرورو-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید بولون السالك-
 ق الحركيالفری النائب المحترم السید حسن العنصر-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الزھراوي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 نیجیریا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 خالد الشناقالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عمر احمین-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید ادریس اوقمني-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ائب المحترم السید عبد العزیز لشھبالن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید ادریس اشطیبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 وصبوركینافا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 زكیة لمریني ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة المحترم السید عبد اللطیف ابن یعقوبالنائب -
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السیدة منیرة الرحوي-
 الفریق الحركي ایت اشوالنائب المحترم السید لحسن -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة المحترمة السیدة سعاد الزیدي النائبة-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 بنین -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 وتيمحمد الحمالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ادریس صقلي عدوي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد إدموسى-
   الفریق الحركي النائب المحترم السید -
 االشتراكي الفریق النائب المحترم السید رشید البھلول-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید ادبعلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 أنغوال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 غیثة بن آیت المدني ةالسید ةمحترمال ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الحمداوي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد الواحد األنصاري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید الرشید بن الدریوش-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  صداقة البرلمانیةمجموعة ال
 الرأس األخضر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ة السیدة سعاد الزیديالمحترم ةالنائب-

 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة
 

 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الكردي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد التویمي بنجلون-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 ادلیةالفریق االستقاللي للوحدة والتع الحسین ازوكاغ النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الكونغو -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد الحرفاويالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الحكیم سجدة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 تقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق االس النائب المحترم السید عبد الرحمان خییر-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مھوریة الكونغو الدیموقراطیةج -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 لطیفة الحمود ةالسید ةالمحترم ةالنائب

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة العدالة فریق النائب المحترم السید یوسف غربي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد بلحسان-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید نبیل صبري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب  حسیني-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  موعة الصداقة البرلمانیةمج
 إثیوبیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 نبیل صبريالنائب المحترم السید -

 الفریق االشتراكي
 

 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید الشرقي الغلمي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید احمد ابریجة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد حافظ-
 الفریق الحركي العنصر النائب المحترم السید حسن-
 لنیابیة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة ا النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غانا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الغاني جناحالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید موح الرجدالي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید ھیشام ھرامي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي حنان رحابالمحترمة السیدة النائبة -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الموزمبیق -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد هللا ھاملالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
  

 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید فؤاد العماري-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید سیدي حمد الشیكر-
 كيالفریق الحر النائب المحترم السید محمد لحموش-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید حامدي وایسي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي -
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 النیجر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 نعیمة زیدان ةالسید ةالمحترم ةالنائب

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید خالد البوقرعي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید سلیمان حولیش-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ائب المحترم السید ادریس جديالن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-
 
 

 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غینیا بیساو -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد الطویلالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة ید یوسف ھوارالنائب المحترم الس-
 توريفریق التجمع الدس النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السیدة خدیجة رضواني-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید السعید أمسكان-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 

 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غینیا اإلستوائیة -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائب المحترم السید محمد لحموش

 الفریق الحركي
 

 
 والتنمیة فریق العدالة مة السیدة آمنة ماء العینینالنائبة المحتر-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید فؤاد حلیم-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید علي الجغاوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة ة المحترمة السیدة عائشة لبلق النائب-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غینیا كوناكري -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 موالي ھشام المھاجري النائب المحترم السید-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عمر فاسي فھري-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 ي للوحدة والتعادلیةالفریق االستقالل اسماعیل البقالي النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید الشرقاوي الزنایدي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق -
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كینیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 كمال العمريالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید خالد تكوكین-
 فریق األصالة والمعاصرة ئب المحترم السید جواد الدواحيالنا-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد البكاوي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد فضیلي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 تراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم واالش النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-
 

 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 جزر موریس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 حیاة بوفراشن ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد هللا بووانو-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة عبد المجید الفاسي الفھري النائب المحترم السید-
 لحركيالفریق ا النائب المحترم السید محمد مبدیع-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 ماالوي -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محسن موفیديالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 

 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید اسماعیل لماوي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الشیخ میارة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید  عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مدغشقر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ھشام سعنانالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة الحاج لحسنالنائب المحترم السید یوسف ایت -
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید ادریس اوقمي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد القادر لبریكي-
 الفریق االشتراكي شقران أمام النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 دجیبوتي –المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 شفیق ھاشم أمینالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة لسید عبد العزیز عماريالنائب المحترم ا-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد كمال العراقي-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یاسین دغو-
 الفریق الحركي محمد مبدیعالنائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة ئب المحترم السید جمال بنشقرون كریميالنا-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 تشاد -المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الرزاق نایت إدبولسید النائب المحترم ا

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید نور الدین قربال-
 فریق األصالة والمعاصرة الزعیم النائب المحترم السید عبد اللطیف -
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد العزیز ابا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن سكوري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


38 
 

 

 
  مانیةمجموعة الصداقة البرل

 جزر القمر –المغرب 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد هللا ھناويالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد بنعطیة-
 فریق التجمع الدستوري لنائب المحترم السیدا-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید سعیدة ایت بوعلي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الرحمان العمري-
 الفریق االشتراكي مینة الطالبيالنائبة المحترمة السیدة -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  جموعة الصداقة البرلمانیةم

 تانزانیا –المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 أحمد مرزوقالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 

 
 األصالة والمعاصرةفریق  النائب المحترم السید نور الدین الھروشي -
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة إیمان بن ربیعة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید السعید أمسكان-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید رشید البھلول-
 االشتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم و النائب المحترم السید أحمد الغزوي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 غامبیا –المغرب 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد الحجیرةالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة بثینة قروري-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید مبارك الطرمونیة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد والزین-
 الفریق االشتراكي لمحترم السید محمد الزھراويالنائب ا-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 برلمانیةمجموعة الصداقة ال
 الكویت -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 رشید القبیلالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید نور الدین الھروشي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة وحالنائب المحترم السید علي قی-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة حكیمة بل قساوي-
 الفریق االشتراكي س اشطیبيیادرالنائب المحترم السید -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مصر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 فاطمة الطوسي ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد اللطیف العیدي-
 توريفریق التجمع الدس النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید حمید شباط-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السعودیة -المغرب 

 
 

 : رئیس المجموعة
 النائب المحترم السید 
 فریق التجمع الدستوري

 
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة د محمد مرزوقالنائب المحترم السی-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الرحیم واعمر-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید نور الدین مضیان-
 الفریق الحركي القادر لبریكيالنائب المحترم السید عبد -
 يالفریق االشتراك النائب المحترم السید الشرقاوي الزنایدي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 تونس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 لكبیر قادةاالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید اسماعیل شوكري-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عمر خفیف-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي المحترم السید السعید أمسكانالنائب -
 ق االشتراكيالفری النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-
 
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 قطر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ئب المحترم السید الرشید بن الدریوشالنا-

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید مصطفى الحیا-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عمر الزراد-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة المحترم السید عالل العمراويالنائب -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 العربیة المتحدة اإلمارات -لمغرب ا

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد اد موسىالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید سمیر عبد المولى-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة مریم عالمي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة غیثة الحاتمي-
 الفریق االشتراكي شقران أمامالنائب المحترم السید -
 قدم واالشتراكیةالمجموعة النیابیة للت النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السودان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عمر الزرادالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید لحسن واعرى-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة خدیجة رضواني-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن ایت اشو-
 الفریق االشتراكي ائب المحترم السید محمد أحویطالن-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 فلسطین -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد العربي بلقائدالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
  

 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة مالكة خلیل-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الحسین بوزحاي-
 الحركي الفریق النائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي -
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 لبنان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 فاطمة السعدي ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد صدیقي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة عبلة بوزكري المحترمة السیدة ةالنائب-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة لیلى أحكیم-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید نبیل صبري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي -
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 األردن -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 

 خدیجة الزیاني ةالسید ةالمحترم ةالنائب
 فریق التجمع الدستوري

 
 

 والتنمیة فریق العدالة عبد العزیز لعایض النائب المحترم السید-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة ثوریة فراج-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة عزیزة أبا-
 الفریق الحركي طمة الزھراء نزیھالنائبة المحترمة السیدة فا-
 اكيالفریق االشتر النائبة المحترمة السیدة أمینة الطالبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات -

 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 موریتانیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عالي الرزمةلنائب المحترم السید ا-

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة غیثة بن آیت المدنيالنائبة المحترمة السیدة  -
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 اللي للوحدة والتعادلیةالفریق االستق النائب المحترم السید موالي حمدي ولد رشید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد االمین دیدى-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 لبحرینا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 رشید البھلولالنائب المحترم السید -

  الفریق االشتراكي
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید  سعید الصادق-
 فریق األصالة والمعاصرة ئب المحترم السید عبد الغني مخدادالنا-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید إدریس جدي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 عمانسلطنة  -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 أحمد صدقيالنائب المحترم السید -

 فریق العدالة والتنمیة 
 
 
 األصالة والمعاصرةفریق  النائب المحترم السید سعید الضور-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید المفضل الطاھري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 االشتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم و النائب المحترم السید علي أمنیول-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الجزائر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد اللطیف الزعیمالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد لشكر-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یاسین دغو-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي عبد الوحد الراضيالنائب المحترم السید -
 عة النیابیة للتقدم واالشتراكیةالمجمو النائب المحترم السید سعید إدبعلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 العراق -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد الزویتنالنائب المحترم السید -

 فریق العدالة والتنمیة 
  

 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد بنعطیة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد الواحد األنصاري-
 يالفریق الحرك النائب المحترم السید عبد الرحمان العمري-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


57 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ألوروبیةالدول ا  



58 
 

 
 

  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 فرنسا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 جمال المسعوديالنائب المحترم السید -

 فریق العدالة والتنمیة 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الرحیم عثمون-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة دة منیرة الرحويالنائبة المحترمة السی-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید السعید أمسكان-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 تركیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سلیمان العمرانيالنائب المحترم السید -

 فریق العدالة والتنمیة 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة عالنائبة المحترمة السیدة حیاة المشفو-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ائب المحترم السید نوفل شباطالن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد القادر لبریكي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الزھراوي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید أدبعلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 إسبانیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 موالي حمدي ولد الرشیدالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة لنائبة المحترمة السیدة نجیة لطفيا-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عزیز اللبار-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد لحموش-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید الشرقاوي الزنایدي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة اء برصاتالنائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھر-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 إیطالیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعید النمیليالنائب المحترم السید -

 یة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة النیاب
 

 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة مریمة بوجمعة-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة زھور الوھابي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة العزیز لشھبالنائب المحترم السید عبد -
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد مبدیع-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید رشید البھلول-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 ألمانیا -المغرب 

 
 رئیس المجموعة: 

 نور الدین رفیقید النائب المحترم الس
 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 

 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید نور الدین قشیبل-
 فریق األصالة والمعاصرة العبدي النائب المحترم السید رشید-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد فضیلي-
 فریق االشتراكيال النائب المحترم السید نبیل صبري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة أحمد الغزوي النائب المحترم السید-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 بریطانیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 صالح الدین أبو الغاليالمحترم السید  النائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید حسن الحارس-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 ستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق اال النائب المحترم السید لحسن حداد-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة لیلى أحكیم-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید ادریس اشطیبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 ھولندا -رب المغ

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سلیمان حولیشالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 

 
 لتنمیةوا فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة میمونة أفتاتي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید علي الجغاوي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید الرحموني-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 بلجیكا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 

 عبد هللا البوكیليالنائب المحترم السید 
 فریق التجمع الدستوري

 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد اللطیف الناصري-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة غیثة بدرون-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید موالي حمدي ولد رشید-
 الحركي الفریق النائبة المحترمة السیدة غیثة الحاتمي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 النمسا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 

 عبد هللا غازيالنائب المحترم السید 
 فریق التجمع الدستوري

 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ابراھیم الشویخ-
 صالة والمعاصرةفریق األ النائب المحترم السید أحمد ابریجة-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد الواحد األنصاري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة لصقليالمحترمة السیدة  تریا ا ةالنائب-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 البرتغال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعید شباعتوالنائب المحترم السید 

 ريفریق التجمع الدستو
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد المجید جوبیج-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید رحو الھیلع-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة الكبیر قادة النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي ئب المحترم السید محمد السیموالنا-
 االشتراكيالفریق  شقران أمام النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 رومانیا –المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ئبة المحترمة السیدة لبنى طاھريالنا

 الفریق الحركي
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد هللا موسى-
 فریق األصالة والمعاصرة اجريالنائب المحترم السید موالي ھشام المھ-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد بلحسان-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید رشید البھلول-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  لبرلمانیةمجموعة الصداقة ا
 روسیا –المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس-

 الفریق االشتراكي
 
 والتنمیة لعدالةفریق ا النائب المحترم السید عبد اللطیف بروحو-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد غالم-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد البكاوي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد والزین-
 واالشتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم  النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السوید -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الحكیم االحمدي المحترم السید النائب

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة أسماء الناصفي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید حسن بوركالن-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 لیةالفریق االستقاللي للوحدة والتعاد النائب المحترم السید بولون السالك-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الدانمارك -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعید الرحموني المحترم السید النائب

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد الحق الناجحي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة زكیة المریني-
 فریق التجمع الدستوري المحترم السید النائب-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد الرحمان خییر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 بولونیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة إشراق البوسیفيالسیدة المحترمة النائب-

 فریق العدالة والتنمیة
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة السید الضور سعیدالنائب المحترم -
 الدستوريفریق التجمع  النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الحسین بوزحاي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة صاتالنائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء بر-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 المجر -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة سعاد الحجراوي بولعیشالسید ةالمحترم ةالنائب-

 لة والتنمیةفریق العدا
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الفتاح العوني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ھشام سعنان النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي اشوالنائب المحترم السید لحسن ایت -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد  أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة ترم السید علي أمنیولالنائب المح-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 جمھوریة التشیك -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 مضیاننور الدین النائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ابراھمي بوغضن-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الرحیم عثمون-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي المحترم السید الرشید بن الدریوش النائب-
 فریق االشتراكيال النائب المحترم السید حامدي وایسي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 بلغاریا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الرحمان حرفيلمحترم السید النائب ا

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ملود مھریة-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد اشرورو-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید مبارك الطرمونیة-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء نزیھ-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


76 
 

 
 

  رلمانیةمجموعة الصداقة الب
 سلوفاكیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الفتاح العونيالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید یونس بن سلیمان-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد كریمن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید كمال لعفو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید إدریس اشطیبي-
 یة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة النیاب النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الیونان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عمر عباسيالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 

 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید صالح المالوكي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید رشید العبدي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید -
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي رم السید عبد الفتاح أھل المكيالنائب المحت-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 إیرلندا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 جواد عراقيالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد بنعطیة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة إیمان بن ربیعة-
 حركيالفریق ال النائب المحترم السید محمد فضیلي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 فنلندا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد المجید الفاسي الفھريالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة حیاة سكیحل-
 األصالة والمعاصرةفریق  النائب المحترم السید ادریس أوقمني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد االمین دیدى -
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 لیتونیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة نزھة الیزیديالسید ةالمحترم ةالنائب-

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة ليالنائب المحترم السید محمد الھیال-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة لنائب المحترم السید نوفل شباطا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كرواتیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 امباركة الصفا ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة ب البقاليالنائب المحترم السید نجی-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة حمید شباط النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن سكوري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة زويالنائب المحترم السید أحمد الغ-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 البوسنة -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 إدریس الثمريالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید مصطفى توتو-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید نوفل شباط-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الرحمان العمري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید نبیل صبري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة منیولالنائب المحترم السید علي أ-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 سلوفینیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ثوریة فراج ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 معاصرةاألصالة والفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد معایط-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة زین العابدین حواص النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي السید محمد مبدیعالنائب المحترم -
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 أوكرانیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 حیاة المشفوع ةدالسی ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید مصطفى زیتي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 والتعادلیةالفریق االستقاللي للوحدة  النائب المحترم السید عبد العزیز ابا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد والزین-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 لیتوانیا -المغرب 

 
 

 المجموعة: رئیس 
 نوفل الناصريالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الواحد المسعودي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 قاللي للوحدة والتعادلیةالفریق االست النائب المحترم السید عمر عباسي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة مینة  الطالبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  یةمجموعة الصداقة البرلمان
 مقدونیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد المجید أیت العدیلةالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 فریق التجمع الدستوري حترم السیدالنائب الم-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة  سعیدة ایت بوعلي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  لصداقة البرلمانیةمجموعة ا
 ألبانیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 كریم شاويالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الحرفاوي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة محمد بودس النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي-
 لتقدم واالشتراكیةالمجموعة النیابیة ل النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 قبرص -المغرب 

 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 یوسف الرویجلالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الحارثي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة خدیجة رضواني-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید الرشید بن الدریوش-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة مینة الطالبي -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 إستونیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 مصطفى بایتاسالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد الخالید البصري-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید جواد الدواحي-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یوسف حدھم-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 جورجیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 فؤاد حلیمالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة شديالنائب المحترم السید أحمد ر-
 التجمع الدستوريفریق  النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة نور الدین رفیق یدسالنائب المحترم ال-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة لبلقالنائبة المحترمة السیدة عائشة -

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 إیسالندا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 خدیجة شامي ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 نمیةالعدالة والتفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عادل البیطار-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة اسماعیل البقالي النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الزھراوي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة السیدة سعاد الزیدي النائبة المحترمة-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 اللوكسمبورغ -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 مونى أشریط ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة أمینة فوزي زیزي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید احمد التومي-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة حكیمة بل قساوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مالطا -المغرب 

 
 

 مجموعة: رئیس ال
  ة سعاد زخنینيالسید ةالمحترم ةالنائب-

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السیدة ابتسام عزاوي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 قاللي للوحدة والتعادلیةالفریق االست عبلة بوزكري النائبة المحترمة السیدة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 یجالنرو -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-

 االشتراكي الفریق
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة إیمان الیعقوبي-
 فریق األصالة والمعاصرة ائب المحترم السید عبد الواحد المسعوديالن-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة إیمان بن ربیعة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 اكیةالمجموعة النیابیة للتقدم واالشتر النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 سویسرا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 أحمد ابریجةالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد الجلیل مسكین-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة رفیعة المنصوري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي لنائب المحترم السید محمد ماللا-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


96 
 

 
  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 صربیا –المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد قروقالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة مونى أشریط-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد الرحمان خییر-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة

 الیایان -المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 ة السیدة ابتسام العزاويالمحترم ةالنائب-

 فریق األصالة والمعاصرة
 

 
  فریق العدالة والتنمیة النائب المحترم السید أحمد جدار-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عالل العمراوي-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة حكیمة بل قساوي -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید رشید البھلول-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 وعة الصداقة البرلمانیةمجم
 جمھوریة الصین الشعبیة -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 أحمد أدراقالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید محمد البرنیشي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الشیخ میارة-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد فضیلي-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي -
 واالشتراكیة المجموعة النیابیة للتقدم النائب المحترم السید سعید إدبعلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الھند -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 الحسین ازوكاغالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عمر بومریس-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید فوزي الشعبي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید الرشید بن الدریوش-
 الفریق االشتراكي فتیحة سداسالنائبة المحترمة السیدة -
 یابیة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة الن النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كوریا الجنوبیة -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 مولود بركایوالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید مصطفى قوري-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید سیدي ابراھیم الجماني-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة حافظ النائب المحترم السید محمد-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد القادر لبریكي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید الشرقاوي الزنایدي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 التایالند -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعید إدبعليالنائب المحترم السید -

 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة
 
 
 والتنمیة فریق العدالة محمد دریسي النائب المحترم السید-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الحق الورزازي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یاسین دغو-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي سید نبیل صبريالنائب المحترم ال-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة

 أندونیسیا -المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 السعید أمسكانالنائب المحترم السید -

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة سید عبد الرحیم لقراعالنائب المحترم ال-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید رشید العبدي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد العزیز لشھب-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة مینة الطالبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 مالیزیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 الزھراويمحمد النائب المحترم السید 

 الفریق االشتراكي
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید حسن عدیلي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید سیدي ابراھیم الجماني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة لون السالكالنائب المحترم السید بو-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الرحمان العمري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة یسيالنائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدر-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 باكستان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائب المحترم السید -

  فریق العدالة والتنمیة
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة ب المحترم السید موالي ھشام المھاجريالنائ-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد بلحسان-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الواحد الراضي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة تریا الصقلي النائبة المحترمة السیدة-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الالووس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد اللطیف فویقرالنائب المحترم السید -

 صالة والمعاصرةاألفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ادریس االزمي االدریسي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الشیخ میارة-
 الفریق الحركي لنائب المحترم السید ا-
 كيالفریق االشترا النائب المحترم السید حامدي وایسي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الفیتنام -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعید الضورحترم السید النائب الم-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمود أمري- 

 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 ة والتعادلیةالفریق االستقاللي للوحد النائب المحترم السید احمد التومي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن سكوري-
 الفریق االشتراكي شقران أمام النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الكامبودج -المغرب 

 
 

 س المجموعة: رئی
 النائب المحترم السید 
 فریق التجمع الدستوري

 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة فاتحة شوباني-
 فریق األصالة والمعاصرة حمد بوبكرالنائب المحترم السید م-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة منیرة الرحوي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید إدریس اشطیبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 جموعة الصداقة البرلمانیةم
 بنغالدیشال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد أوریشالنائب المحترم السید -

  العدالة والتنمیة فریق
 
 
 صالة والمعاصرةفریق األ النائب المحترم السید عبد هللا بیالت-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة رفیعة المنصوري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  موعة الصداقة البرلمانیةمج
 الفلبین -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد البرنیشيالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد عبد الحق-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یوسف حدھم-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید الرحموني-
 الفریق االشتراكي حبیب نازوميالنائب المحترم السید محمد ال-
 النیابیة للتقدم واالشتراكیةالمجموعة  النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 سنغافورة -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبلة بوزكري ةالسید ةالمحترم ةالنائب

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عزیز بنبراھیم-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة حیاة بوفراشن-
 فریق التجمع الدستوري السیدالنائب المحترم -
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي نائب المحترم السید محمد الزھراويال-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 أوزبكستان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
  ة ناعمة بھیشالسید ةالمحترم ةالنائب-

   العدالة والتنمیة فریق
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد هللا ابركى-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ھشام سعنان النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كازاخستان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 بوسلھام الدیشالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید المقرئ أبو زید االدریسي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة عائشة ایت حدو-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد كریمن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن ایت اشو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة یولالنائب المحترم السید علي أمن-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 أذریبجان -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد بودسالنائب المحترم السید 

 ة والتعادلیةاالستقاللي للوحدالفریق 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید یوسف ایت الحاج لحسن-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید حبدي موالي الزبیر-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي أحكیمالنائبة المحترمة السیدة لیلى -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة محترم السید محمد العربي أحنینالنائب ال-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 سریالنكا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عربوش أمال ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الحفیاني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 ادلیةالفریق االستقاللي للوحدة والتع النائب المحترم السید مبارك الطرمونیة-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة حكیمة بل قساوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید إدریس اشطیبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 میانمار -المغرب 

 
 

 موعة: رئیس المج
 مراد لكورشالنائب المحترم السید -

  العدالة والتنمیة فریق
  

 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید أحمد شوكي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 لتعادلیةالفریق االستقاللي للوحدة وا النائب المحترم السید علي قیوح-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء نزیھ-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السالم بروناي دار -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ة السیدة منینة المودنالمحترم ةالنائب-

  العدالة والتنمیة فریق
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد القادر حظوري-
 فریق التجمع الدستوري ترم السیدالنائب المح-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید   سیدي حمد الشیكر-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الحكیم االحمدي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 تراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم واالش النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 جزر المالدیف -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الرحیم عثمونالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید مصطفى الكردي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة عبد الغاني جناح النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة لبنى طاھري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید الشرقاوي الزنایدي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 ناتركمنست -المغرب 

 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائب المحترم السید حمز الصوفي-

  العدالة والتنمیة فریق
  

 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید أحمد ابراھیمي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید المفضل الطاھري-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید كمال لعفو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید حامدي وایسي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 أسترالیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 رمضان بوعشرةالنائب المحترم السید -

  العدالة والتنمیة فریق
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة لونالنائب المحترم السید محمد التویمي بنج-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة لنائبة المحترمة السیدة سعیدة ایت بوعليا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد والزین-
 الفریق االشتراكي شقران أمام النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 نیوزیلندا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد كاریمالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة ترم السید محمد بنجلونالنائب المح-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة صالح اوغبال النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد لحموش-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة یدة تریا الصقليالنائبة المحترمة الس-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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ألمریكیةالدول ا  
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الوالیات المتحدة األمریكیة- المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد الصمد حیكرنائب المحترم السید ال-

  العدالة والتنمیة فریق
  

 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عریز اللبار-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 عادلیةالفریق االستقاللي للوحدة والت النائب المحترم السید لحسن حداد-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الحكیم االحمدي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید نبیل صبري-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كولومبیا -المغرب  

 
 

 موعة: رئیس المج
 رشید الفایقالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید أحمد الھیقي-
 فریق األصالة والمعاصرة شید العبدي النائب المحترم السید ر-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الحسین أزوكاغ-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد لحموش-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد بلفقیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 رلمانیةمجموعة الصداقة الب
 الشیلي -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 الشرقاوي الزنایديالنائب المحترم السید -

 االشتراكيالفریق 
 
 
 والتنمیة لعدالةفریق ا النائب المحترم السید عز العرب حلیمي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید مصطفى توتو-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد الحافظ-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد فضیلي-
 شتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم واال النائب المحترم السید الحبیب حسیني-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 یةبرلمانمجموعة الصداقة ال
 البیرو -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ابراھیم الضعیفالنائب المحترم السید -

  العدالة والتنمیة فریق
 
 

 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید رشید التامك-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید الحسین بوزحاي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد الرحمان العمري-
 الفریق االشتراكي الزھراويالنائب المحترم السید محمد -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 فنزویال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد اشروروالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید الفاطمي الرمید-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید علي الجغاوي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید الرحموني-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الواحد الراضي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 األرجنتین -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائبة المحترمة السیدة لیلى أحكیم

 الفریق الحركي
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عمر بومریس-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة حیاة المشفوع-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید إدریس جدي-
 الفریق االشتراكي رشید البھلول النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 المكسیك -المغرب 

 
 

 لمجموعة: رئیس ا
 جمال بنشقرون كریميالنائب المحترم السید -

 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة
 

 
 
 یةوالتنم فریق العدالة النائب المحترم السید الحسین حریش-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عزیز اللبار-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة الكبیر قادة یدالسالنائب المحترم -
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد السیمو-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة مینة الطالبي-
 
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
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  لبرلمانیةمجموعة الصداقة ا
 كندا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 العزیزة الشكاف ةالسید ةالمحترم ةالنائب-

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائبة المحترمة السیدة عزوھا العراك-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عمر عباسي-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن ایت اشو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد مالل-
 واالشتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم  النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-

 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 البرازیل -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 زین العابدین حواصالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید بوعبید لبیدة-
 فریق األصالة والمعاصرة غیثة بن آیت المدنيالنائبة المحترمة السیدة -
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي ئب المحترم السید الشرقاوي الزنایديالنا-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


133 
 

 
 

  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الباراغواي -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 حمد الشیكرالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عمر بومریس -
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة فاطمة السعدي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 فریق الحركيال النائب المحترم السید حسن العنصر-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة السعدیة بنسھلي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-
 
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غواتیماال -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 النائب المحترم السید 
 فریق التجمع الدستوري

 
 والتنمیة فریق العدالة محمد العثمانيالنائب المحترم السید -
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة م السید محمد إدموسىالنائب المحتر-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد القادر لبریكي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد أحویط-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الھندوراس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 اسماعیل البقاليالنائب المحترم السید 

 االستقاللي للوحدة والتعادلیةالفریق 
 
 والتنمیة فریق العدالة لسید محمد دریسيالنائب المحترم ا-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة زھور الوھابي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید سعید التدالوي-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة فتیحة سداس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید إدبعلي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 السالفادور -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 سعاد لعماري ةالسیدة المحترمة النائب-

  العدالة والتنمیة فریق
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة المحترمة السیدة ابتسام عزاوي النائبة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة نور الدین رفیق النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید لحسن سكوري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید عبد الفتاح أھل المكي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة د انمیليالنائب المحترم السید سعی-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كوستاریكا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد زكرانيالنائب المحترم السید 
 دستوريفریق التجمع ال

 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید مصطفى ابراھیمي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائبة المحترمة السیدة أمال عربوش-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید لحسن حداد-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عبد العزیز كوسكوس-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 األوروغواي -المغرب 

 
 

 موعة: رئیس المج
 محمد اشروروالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد الحفیاني-
 فریق التجمع الدستوري سیدالنائب المحترم ال-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید عبد العزیز ابا-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة حكیمة بل قساوي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


139 
 

 
 

  ة البرلمانیةمجموعة الصداق
 سانتا لوسیا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد القادر بودراعالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد خیي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد كریمن-
 الفریق الحركي حمید ابراھیميالنائب المحترم السید -
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 دم واالشتراكیةالمجموعة النیابیة للتق النائب المحترم السید الحبیب حسیني-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 كومنولث الدومینیك -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد یوسفالنائب المحترم السید -

  العدالة والتنمیة فریق
 

 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید رحو الھیلع-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائبة المحترمة السیدة  عزیزة أبا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید المصطفى المخنتر-
 الفریق االشتراكي ید شقران أمامالنائب المحترم الس-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء برصات-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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 مجموعة الصداقة البرلمانیة
 الباھماس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 رضوان النوینوالنائب المحترم السید -

 األصالة والمعاصرةفریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید ملود مھریة-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة صالح اوغبال النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة غیثة الحاتمي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد المالحي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید أحمد الغزوي-
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9


142 
 

 
 

  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 غرانادا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد بوشلیفالنائب المحترم السید -

 العدالة والتنمیةفریق 
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة محمد بودس النائب المحترم السید-
 الحركي الفریق النائب المحترم السید لحسن ایت اشو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید محمد الحبیب نازومي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید الحبیب حسیني-
 
 
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 انتیغوا وبربودا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 محمد ناصرالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 

 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عزیز بنبراھیم-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة زین العابدین حواص ائب المحترم السیدالن-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید عادل السباعي-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید عبد هللا البوزیدي اإلدریسي-

 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 لباربادوسا -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 ة السیدة عائشة إیدبوشالمحترم ةالنائب-

 فریق العدالة والتنمیة
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة رم السیدالنائب المحت-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید یوسف حدھم-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید محمد االمین دیدى-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة ابتسام مراس -
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة تریا الصقلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 سان كریستوف ونیفیس -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 موالي البشیر طوبا النائب المحترم السید -

 ةفریق العدالة والتنمی
 
 
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 ق التجمع الدستوريفری النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السیدة  عزیزة أبا-
 الفریق الحركي النائب المحترم السید كمال لعفو-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید رشید البھلول-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید جمال بنشقرون كریمي-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 دول الكرایبي -المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 فوزي الشعبيالنائب المحترم السید -

 صرةاألصالة والمعافریق 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید عبد اللطیف العیدي-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة احمد التومي النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي سید السعید أمسكانالنائب المحترم ال-
 الفریق االشتراكي النائبة المحترمة السیدة حنان رحاب-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائبة المحترمة السیدة سعاد الزیدي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 باناما –المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 عادل السباعي النائب المحترم السید

 الفریق الحركي
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید رضا بوكمازي-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید المفضل الطاھري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید إدریس اشطیبي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید سعید انمیلي-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة

 جمھوریة الدومینكان –المغرب 
 
 
 

 یس المجموعة: رئ
 عبد الفتاح أھل المكيالنائب المحترم السید 

 االشتراكي الفریق
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید محمد بنجلون-
 فریق األصالة والمعاصرة حترم السیدالنائب الم-
 ريفریق التجمع الدستو النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة عبد الغاني جناح النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة فاطمة الزھراء نزیھ-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید علي أمنیول-
 

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  ة البرلمانیةمجموعة الصداق

 ھایتي –المغرب 
 
 

 رئیس المجموعة: 
 عبد هللا المسعوديالنائب المحترم السید 

 فریق التجمع الدستوري
 
 
 
 والتنمیة فریق العدالة النائب المحترم السید اسماعیل شوكري-
 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد هللا بیالت-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة النائب المحترم السید محمد البكاوي-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة لبنى طاھري-
 الفریق االشتراكي السیدة حنان رحابالنائبة المحترمة -
 موعة النیابیة للتقدم واالشتراكیةالمج النائبة المحترمة السیدة عائشة لبلق-

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-1?sref=item1324-64643
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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  مجموعة الصداقة البرلمانیة
 فنسنت وجزر غرینادین سانت –المغرب 

 
 

 رئیس المجموعة: 
 فاروق الطاھري النائب المحترم السید 

 فریق العدالة والتنمیة
  

 
 

 فریق األصالة والمعاصرة النائب المحترم السید عبد الفتاح العوني-
 فریق التجمع الدستوري النائب المحترم السید-
 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة ھريعبد المجید الفاسي الف النائب المحترم السید-
 الفریق الحركي النائبة المحترمة السیدة لبنى طاھري-
 الفریق االشتراكي النائب المحترم السید حامدي وایسي-
 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة النائب المحترم السید محمد العربي أحنین-

 
 
  

http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D8%A9
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%8A%D8%A9-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A-0
http://www.chambredesrepresentants.ma/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%83%D9%8A%D8%A9
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البرلمانیة المنظمات  لدىالشعب الوطنیة 
 الجھویة والقاریة والدولیة
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  4 :عدد أعضاء مجلس النواب

 
 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

  عبد العزیز عماريالسید  - 1 فریق العدالة و التنمیة 1

  السید رحو الھیلع- 1 صالة و المعاصرةفریق األ 2

  نور الدین األزرق السید - 1 فریق التجمع الدستوري 3

االستقاللي للوحدة الفریق  4
  السید أحمد التومي - 1 والتعادلیة

االتحاد البرلماني الدوليالشعبة الوطنیة في   
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مجلس  عدد أعضاء 

  5 :النواب

 
 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 لد البوقرعيالسید خا- 2 فریق العدالة والتنمیة 1
 روريقالسیدة بثینة -

 

 یدي ابراھیم الجمانيسالسید - 1 فریق األصالة والمعاصرة 2
 

  ركایوالسید مولود ب- 1 فریق التجمع الدستوري 3

عن في انتظار تعیین ممثل - 1 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 4
 الفریق

 

االتحاد البرلماني العربي الشعبة الوطنیة في  
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  7 : عدد أعضاء مجلس النواب
 

 

 
 
 
 
 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد والمجموعات النیابیةالفرق 

 كحليالسیدة لبنى ال- 2 فریق العدالة والتنمیة 1
 ي فھريالسید عمر فاس-

 

 یثة آیت بن المدنيالسیدة غ- 2 فریق األصالة والمعاصرة 2
  السید فؤاد حلیم-

 نيالسید محمد زكرا- 1 فریق التجمع الدستوري .3
 

االستقاللي للوحدة الفریق  4
 حافظالسید محمد ال - 1 والتعادلیة

 

 السید محمد لحموش- 1 الحركيالفریق  5
 

لشعبة الوطنیة فيا االتحاد البرلماني اإلفریقي  
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  3 : عدد أعضاء مجلس النواب
 

 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 لدین قربالاالسید نور - 1 فریق العدالة والتنمیة 1
 

  حساةالسیدة مریم و- 1 ق األصالة والمعاصرةفری 2

 رانيالسید محمد زك- 1 فریق التجمع الدستوري .3
 

 الشعبة الوطنیة في البرلماني اإلفریقي
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 3 :عدد أعضاء مجلس النواب

 
 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 لسید عبد اللطیف بن یعقوبا- 1 فریق العدالة و التنمیة 1
 

 السید ادریس أوقمني- 1 فریق األصالة و المعاصرة 
 

 السیدة وفاء البقالي- 1 فریق التجمع الدستوري 2
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشعبة الوطنیة في البرلمان العربي
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 20  :عدد أعضاء مجلس النواب
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

  6 التنمیة فریق العدالة و 1
 

 5 فریق األصالة و المعاصرة 2

 السیدة فاطمة الطوسي-
 السیدة مونى أشریط-
 السیدة ثوریة فراج-
 السید محمد بنعطیة-
 السید محمد كاریم-

 

 3 الدستوريفریق التجمع  3
 السیدة خدیجة الزیاني-
 السیدة سمیة وعالل-
 السیدة نعیمة زیدان-

 

 السیدة منیرة الرحوي - 2 التعادلیةالفریق االستقاللي للوحدة و 4
 السید محمد بلحسان -

 

 السید سعید أمسكان- 2 الفریق الحركي 5
 السید محمد السیمو-

 

 السید محمد الحبیب نازومي- 1 الفریق االشتراكي 6
 

 السید سعید إدبعلي- 1 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة 7
 

الشعبة الوطنیة في مجلس الشورى 
 المغاربي
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 9 :مجلس النواب عدد أعضاء

 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 3 فریق العدالة و التنمیة 1
 السید مصطفى ابراھیمي-
 ماء العینین السیدة آمنة-
 السید محمد خیي-

 

 الح الدین أبو الغاليالسید ص- 2 فریق األصالة و المعاصرة 2
 موالي ھشام المھاجريالسید -

 

 فالسید صابر الكیا- 1 تجمع الدستوريفریق ال 3
 

 عبد العزیز لشھبالسید  - 1 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 4
 

 السید محمد فضیلي- 1 الفریق الحركي 5
 

 السید محمد أحویط- 1 الفریق االشتراكي 6
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لالتحاد من أجل المتوسط  

  الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة للفرنكوفونیة
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  4 :عدد أعضاء مجلس النواب 

 
 
 

 حظاتمال السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

  موح الرجدالي السید- 1 فریق العدالة و التنمیة .1

محمد التویمي بن السید  - 1 فریق األصالة والمعاصرة 2
  جلون

  كریم الشاويالسید  - 1 فریق التجمع الدستوري 3

الفریق االستقاللي للوحدة  4
  محمد كریمنالسید  - 1 والتعادلیة
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 3 :عدد أعضاء مجلس النواب

 
 

 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد لفرق والمجموعات النیابیةا

 السیدة عزوھا العراك- 1 فریق العدالة والتنمیة 1
 

 السید محمد احجیرة- 1 فریق األصالة و المعاصرة 2
 

 السید شقران أمام- 1 الفریق االشتراكي 3
 

وطنیة فيالشعبة ال  الجمعیة البرلمانیة للبحر األبیض المتوسط  
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  3 :س النوابعدد أعضاء مجل
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 السید محمد الحمداوي- 1 فریق العدالة و التنمیة 1
 

 السید نور الدین الھروشي- 1 فریق األصالة و المعاصرة 2
 

 السید احماد أیت بھا- 1 فریق التجمع الدستوري 3
 

الشعبة الوطنیة في اتحاد مجالس الدول  
 األعضاء

اإلسالمي التعاونفي منظمة   
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  7 :عدد أعضاء مجلس النواب

 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 2 فریق العدالة و التنمیة 1
السید ادریس األزمي -

 اإلدریسي
 ادریس الصقلي عدويالسید  -

 

 السید عبد الرحیم عثمون - 2 فریق األصالة و المعاصرة 2
 السیدة ابتسام عزاوي -

 

 د شاوي بلعسالالسی - 1 الدستوريفریق التجمع  3
 

 السید لحسن حداد - 1 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 4
 

 لحسن سكوريالسید - 1  الفریق الحركي 5
 

الشعبة الوطنیة في اللجنة البرلمانیة المشتركة بین البرلمان  
 المغربي والبرلمان األوروبي 
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  1 :عدد أعضاء مجلس النواب
 

 
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 السید یوسف غربي- 1 ق العدالة والتنمیةفری 1
 

حلف شمال الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمنظمة  
 األطلسي
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 3 :عدد أعضاء مجلس النواب

 
 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 السیدة لطیفة الحمود- 1 األصالة والمعاصرة 1
 

 السید محمد المالحي- 1 الفریق االشتراكي 2
 

السید جمال بنشقرون - 1 واالشتراكیةالمجموعة النیابیة للتقدم  3
 كریمي

 

 
 

الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمنظمة األمن  
 والتعاون بأوروبا 



165 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  8 :عدد أعضاء مجلس النواب

 
 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 2 فریق العدالة و التنمیة 1
 السید عبد هللا بووانو-
المقرئ االدریسي أبو السید -

 زید

 

 2 فریق األصالة و المعاصرة 2
السیدة فاطمة الزھراء -

 المنصوري 
 السیدة عزیزة الشكاف -

 

 السید حسن الفیاللي- 1 الدستوريفریق التجمع  3
 

 السید عالل العمراوي- 1 الفریق االستقاللي للوحدة والتعادلیة 4
 

 السید محمد مبدیع- 1  الفریق الحركي 5
 

 ئشة لبلقالسیدة عا- 1 المجموعة النیابیة للتقدم واالشتراكیة 6
 

 

الشعبة الوطنیة في الجمعیة البرلمانیة لمجلس  
 أوروبا
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 2:عدد أعضاء مجلس النواب
 

 مالحظات السیدات والسادة النواب العدد الفرق والمجموعات النیابیة

 السیدة نجیة لطفي- 1 فریق العدالة والتنمیة 1
 

 السیدة فاطمة السعدي- 1 فریق األصالة و المعاصرة 2
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