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 الرابعة والسبعنيحمضر اجللسة 

 
فرباير  93) ه9341مجادى األوىل  72 األربعاء: التاريخ

 (.م7192
 رئيس جملس النواب.  السيد احلبيب املالكي: الرائسة

احدة زواال لو امثانية وعشرون دقيقة، ابتداء من الساعة : التوقيت
 والدقيقة الثانية والثالثني.

 .7192جلسة خمصصة الختتام دورة أكتوبر  :جدول األعمال
 

 لسة:، رئيس اجلرئيس جملس النواب السيد احلبيب املالكي
 السيدات والسادة الوزراء،

 الزميالت والزمالء،
 ،السيدات والسادة

خنتتم اليوم، الدورة األوىل من السنة التشريعية الثانية من 
 حصيلة بة، ليس فقط لتقدميوهي مناس ،الوالية التشريعية العاشرة

أعمالنا يف املهام والوظائف املوكولة جمللس النواب مبوجب 
الدستور، ولكن ابألساس، من أجل استخالص الدروس مما 
أجنزانه وكيف اشتغلنا، ومن أجل تقييم أعمالنا وتقدمي قراءة، ولو 
أولية، يف إنتاجنا. ويظل اهلدف ابلطبع هو جتويد أعمالنا 

هامنا كاملة وتعزيز مكانة املسسسة التشريعية يف واالضطالع مب
البناء املسسسايت الوطين، مبا يقوي املمارسة الدميقراطية ويعزز تقدم 
وتطور وتنمية بالدان. وجلسة اختتام الدورة هي مناسبة أيضا 
الستشراف آفاق العمل ابلنسبة للمسسسة التشريعية يف السياق 

 الوطين واإلقليمي والدويل.
رص جملس النواب خالل هذه الدورة على لقد ح

النهوض مبهامه، املتنوعة يف تفاعل مع قضااي اجملتمع مستحضرا 
توجيهات جاللة امللك حممد السادس أعزه هللا خاصة تلك الواردة 

، يف خطاب جاللته يف افتتاح الدورة التشريعية اليت خنتتم اليوم
ية اإلصالح عمل وعلى وجه التحديد أتكيده على املضي ُقُدماً يف

ابلنظر إىل الدور األساسي للربملان يف هذا املسلسل سواء يف ما 
 خيص التشريع أو املراقبة أو تقييم السياسات العمومية.

 السيدات والسادة الوزراء،
 الزميالت والزمالء،
 السيدات والسادة،

متيزت الوضعية الوطنية ببالدان خالل الدورة اليت خنتتم 
بدينامية جمتمعية هامة تسكد مرة أخرى، من جهة، أشغاهلا اليوم، 

على حيوية اجملتمع املغريب، ومن جهة أخرى على احلرص على 
احرتام احلقوق واحلرايت، ويف مقدمتها حرية النقد واالحتجاج يف 
إطار القانون. وقد واكب هذه الدينامية نقاش عمومي غين، من 

حد فضاءاته الضروري ومن املنطقي أن يكون جملس النواب أ
املسسساتية الطبيعية. ومن البديهي أن تكون القضااي اليت شغلت 
الرأي العام الوطين حمور اهتمام أعضاء اجمللس وأجهزته ومكوانته 

 السياسية يف إطار التفاعل اإلجيايب مع قضااي اجملتمع.
وقد جتسد ذلك يف حمتوايت األسئلة املوجهة إىل             

سساال شفواي  9199سسااًل منها  4913ت احلكومة واليت بلغ
سساال موجها إىل السيد رئيس  31سساال كتابيا و  9131و

احلكومة يف إطار اجللسات الشهرية اخلاصة ابلسياسة العامة اليت 
بلغ عددها أربع جلسات تناولت عشرة حماور من قبيل البعد 
 االجتماعي يف السياسات العمومية، والسياسة املالية، وتنمية

املناطق اجلبلية والقروية وإصالح منظومة الرتبية والتعليم 
والسياسات املوجهة للشباب واجلهوية املتقدمة ؛ وهي مواضيع  

حممد السادس قد أكد على أمهيتها االسرتاتيجية  كان جاللة امللك
واالستعجالية ووجه احلكومة والربملان إىل االنكباب عليها يف 

تشريعية مبناسبة افتتاح الدورة ال  جاللته امللكاخلطاب الذي وجهه 
 اليت خنتتم اليوم.
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وقد متيزت مناقشتها والتعاطي مع القضااي اليت طرحت             
جلسة  91يف جلسات األسئلة الشفوية األخرى اليت بلغ عددها 

ية ابجلدية وابستحضار الروح الوطنية، والتحلي ابلواقع -متيزت  –
مل يب الروح االقرتاحية اليت ينبغي أن مُتَي َِّز عوالنزوع إىل تغل

املسسسات والنخب السياسية، واليت تعين البحث عن حلول 
للمشاكل املستعصية واملعقدة، ليس برتكها ولكن بتحمل املسسولية 

 يف اختاذ القرارات الضرورية بشأهنا.
ومن جهة أخرى، كانت هذه املناقشات مناسبة لرصد 

احلكومية، َوث ََّقها اجمللس طبقا ملقتضيات عدد من التعهدات 
النظام الداخلي، وستكون بدون شك جزء من لوحة القيادة يف 
عالقة اجمللس واحلكومة، ووثيقة مرجعية يف تقييم مردودية آلية 
أساسية من الرقابة الربملانية على العمل احلكومي ألهنا تنقل، عرب 

 نني إىل الفضاءأسئلة أعضاء اجمللس، مشاكل وقضااي املواط
املسسسايت، وهي بذلك نوع من التشخيص للحاجيات 

 االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
مراسلة إىل  19ويف هذا الصدد وجهنا، يف الرائسة، 

أعضاء احلكومة بشأن تعهدات هذه األخرية أمام اجمللس، وتوصلنا 
 جوااب على إعمال هذه التعهدات. 92ب  
  

 ،السيدات والسادة
وسواء تعلق األمر أبوضاع الشباب أو التنمية القروية             

واجلهوية والشغل، فإن األمر يتعلق بقضااي تقع يف صلب 
اإلصالحات املطلوب إما استكماهلا أو إجنازها، أو بسياسات 
ينبغي تقوميها وجتويدها. وابلتأكيد فإن الفضاء املسسسايت 

ملان، بشأن ذلك، هو الرب والدستوري املناسب لصياغة االقرتاحات 
وفق منهجية التعاون بني السلط وتكاملها كما هو منصوص على 
ذلك يف الفصل األول من الدستور، ووفق مقاربة اإلنضاج 

 والتعاون والتوفيق بني االقرتاحات واآلراء.

، ح، ولكل إصالوابلطبع، فإنه البد لكل سياسة            
ا دمها وينظمهما، وهو مرصا ويمهسسس عي، ميمن أتطري تشري

ا جتسد يف الدينامية التشريعية اليت ميزت الدورة اليت صادق خالهل
مشروع قانون مهت االقتصاد واملالية  49جملس النواب على 

والقطاعات اإلنتاجية والقطاعات االجتماعية والبنيات 
والتجهيزات األساسية وعالقات املغرب اخلارجية؛ وتتعلق هذه 

ُد ثقافة حقوق امل شاريع أيضا بنصوص ترسخ وهتيكل وتُ َرص ِّ
، 7199اإلنسان يف أبعادها اجلديدة كما يكرسها دستور 

 وَتْكُفُلها املواثيق الدولية اليت صادقت عليها بالدان.
ويف مقدمتها النصوص املتعلقة ابجمللس الوطين حلقوق             

نسان  فة حقوق اإلاإلنسان يف إطار حرص بالدان على تعميق ثقا
كما هي متعارف عليها عامليا، وحماربة العنف ضد النساء إعماال 
ملبادئ الدستور ومحاية حلقوق النساء وصيانة كرامتهن. واحلق يف 
الولوج إىل املعلومة ترسيخا ملبادئ الشفافية وانفتاح املسسسات 
على حميطها، وصندوق التكافل العائلي جتسيدًا لقيم التضامن 

 ماعي.االجت
وصادق اجمللس أيضا على مقرتحي قانون، جتاوبت 
احلكومة معهما مسكدة استعدادها على التجاوب مع مزيد من 

 29املبادرات التشريعية ألعضاء اجمللس الذين تقدموا ب     
 مقرتح قانون، مما يسكد دينامية املبادرة التشريعية للمجلس.

املالية شكل، خالل وكما تعلمون، فإن مشروع قانون             
الدورة، أكرب مادة، إذ استغرقت مناقشته ودراسته والتصويت عليه 
على مستوى جلنة االقتصاد واملالية إثين عشر اجتماعا امتدت 

االستماع خالهلا إىل مخسني مداخلة من  ساعة، مت 92على 
 جانب أعضاء اجمللس ابإلضافة إىل تدخالت وأجوبة احلكومة.

غ عدد التعديالت املقدمة على مشروع قانون املالية وبل            
ورفضت  %49تعديال أي بنسبة  22تعديال قُبل منها  779

تعديال  17ومت سحب   % 42تعديال أي بنسبة  21احلكومة 
 . %71أي بنسبة 
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ولئن كانت هذه التعديالت جتسد بصمَة أعضاء             
تقدموا  التعديالت اليتاجمللس على مشروع القانون املايل وأمهية 

هبا من أجل جتويد املشروع وجعله مستجيبا أكثر النتظارات 
اجملتمع، فإهنا جتسد أيضا أمهية املبادرة التشريعية ألعضاء اجمللس 
وجناعتها، والتعاون والتوازن الذي مييز عالقة السلطتني التشريعية 

يالت دوالتنفيذية، وهو ما أتكد أيضا من خالل قبول احلكومة لتع
أعضاء اجمللس على عدد من مشاريع القوانني اليت صادقنا عليها 

تعديال مهت ابخلصوص  171خالل الدورة، واليت بلغ عددها 
القطاعات اليت تدخل يف اختصاص جلنيت االقتصاد واملالية والعدل 

 تعديال. 334والتشريع وحقوق اإلنسان قبلت احلكومة منها 
لك بفضل النقاش اهلادئ املستند إىل  ى ذتوقد أت            

اإلقناع، الذي ميز أشغال اللجان النيابية الدائمة اليت تعد خمتربا 
للحوار والنقاش وإنضاج مواقف خمتلف الشركاء مبا فيها مكوانت 
اجمللس، من أغلبية ومعارضة واحلكومة. وقد أتطر هذا النقاش يف 

اجتماعا  999اجتماعا عقدهتا اللجان النيابية منها  997
اجتماعا خصصت ملراقبة العمل  39خصصت للتشريع و

 ساعة. 931احلكومي لتبلغ بذلك مدة اجتماعات اللجان 
وقد تعززت هذه الدينامية ابملهام االستطالعية للجان             

از توجد تسع أخرى قيد اإلجن فيما واحدةواليت أجنزت منها مهمة 
بعد أن صادق عليها مكتب اجمللس. وتتعلق هذه املهام 
االستطالعية على اخلصوص ابلقضااي االجتماعية والرايضية 

 واملنافسة والسجون وغريها.
 ،السيدات والسادة الوزراء

 الزميالت والزمالء،
يزت هذه الدورة من جهة أخرى ابلتقرير الذي أعدته مت

جمموعة العمل املوضوعاتية املكلفة بتقييم السياسات العمومية 
حول مسامهة الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية يف فك العزلة 

 عن اجملاالت اجلبلية، بعد عدة أشهر من العمل.

املوكولة  مويدخل إجناز هذا التقييم يف إطار مهمة التقيي
من الدستور بشأن تقييم  21للمجلس مبقتضى الفصل 

السياسات العمومية والباب السابع من النظام الداخلي للمجلس 
ووفق حمتوى إطار جملس النواب املرجعي لتقييم السياسات 

 العمومية.
وال ختفى عليكم أمهية تقييم سياسة الطرق يف اجملاالت 

ذه املناطق يوية واحلامسة للطريق يف هاجلبلية ابلنظر إىل األمهية احل
من املغرب العميق، جلهة التشخيص ورصد االختالالت واقرتاح 
ال ُمْخرجات التشريعية والتنظيمية واملالية والتدبريية من أجل سد 
العجز احلاصل يف هذا املرفق احليوي يف جماالت هي نفسها حيوية 

هلائلة ات والثروات امن اخلري  انز نسبة لبالدان. فاجلبل هو خابل
وخزان للتنمية، وهو احتياطي بيئي اسرتاتيجي وجمال اقتصادي 

 خزان لقيم اجلد والعمل والصرب خصب وبِّْكر بقدر ما هو ، أيضا،
والقدرة على التحمل. وإنين يف هذه الظروف املناخية الصعبة أقدر 
أن من انتظارات سكان اجلبال امللحة اعتماُد تشريع وطين بشأن 

بل كفضاء وكنمط حياة ومتطلبات يومية، وهي مهمة وطنية اجل
تقع ابألساس على عاتق الربملان واحلكومة، وختاطب ضمريان 

 اجلماعي.
 ،السيدات والسادة الوزراء

 ،الزميالت والزمالء
يف جمال العالقات اخلارجية والدبلوماسية الربملانية، واصل 

ريعية سات التشجملس النواب توثيق عالقاته مع عدد من املسس
الوطنية، ومتوقعه يف املنظمات الربملانية املتعددة األطراف. وإىل 
جانب مواصلة تعزيز عالقاتنا مع برملاانت عدد من البلدان يف 
حميطنا األورويب، ويف عمقنا اإلفريقي، فتحنا آفاق جديد للتعاون 

 وواحلوار املسسسايت مع برملاانت يف آسيا وأمريكا الالتينية كما ه
احلال ابلنسبة للجمعية الوطنية لفيتنام اليت أبرمنا معها اتفاقية 

 استشراف ينابلدعلى عزم  لعالقاتنا، وعربوان تعاون وتفاهم مأسسة
آفاق أوسع يف تعاوهنما، وكما هو احلال أيضا ابلنسبة جمللس 
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النواب الشيلي الذي وقعنا مع رئيسه اتفاقية تعاون ترصيدا 
 يتني.تعاون القائمة بني بلدينا، ومسسستينا التشريعلعالقات الود وال

اآلسيوي التيين و -وال ختفى عليكم أمهية اجملال األمريكو
ية ابلنسبة ملصاحلنا احليوية وما تتيحه بلدان هذه املناطق اجليوسياس

من فرص تعاون سياسي واقتصادي، وما تكتسيه من أمهية يف 
يقي الذي سبة لعمقنا اإلفر الدفاع عن مصاحلنا احليوية، وأيضا ابلن

نواصل معه ترسيخ العالقات يف اإلطارات الثنائية واملتعددة 
األطراف، كما أتكد ذلك من خالل إبرام اتفاقية تعاون وحوار 
سياسي مع برملان بلدان اجملموعة االقتصادية إلفريقيا الغربية 

(CEDEAO اليت رسخنا مع برملاانهتا الوطنية أيضًا حوارا )
ت وثيقة. وذلك يف إطار املواكبة الربملانية لسعي بالدان وعالقا

 لالنضمام إىل هذا التكتل االقتصادي القاري اهلام.
ويف إطار ترافعنا عن قارتنا اإلفريقية ودينامية جملسنا يف 

 72إطار الدبلوماسية الربملانية املناخية، احتضن جملسنا يوم 
وع تشاوري يف موضاللقاء الربملاين اإلفريقي ال 7192أكتوبر 

"املناخ والتنمية املستدامة من االتفاقيات إىل التفعيل : رؤية 
الربملانيني األفارقة"، والذي شارك فيه مسسولو املنظمات الربملانية 
اإلفريقية املتعددة األطراف وبرملان عموم إفريقيا وعدد من 

رافع عن تالربملاانت الوطنية، وتُ و َِّج إبعالن الرابط الذي يعد مبثابة 
حقوق إفريقيا يف ما يرجع إىل التنمية املستدامة ومواجهة 
االختالالت املناخية. وقد رُفع نص هذا اإلعالن إىل رائسة قمة 

 ببون وإىل عدد من املنظمات الربملانية الدولية. COP23 املناخ
ومن جهة أخرى، واصل اجمللس تعزيز حضوره ومشاركته 

عددة األطراف، إذ شارك عدد من يف املنتدايت واملسمترات املت
مهمة يف اإلطار املتعدد األطراف،  13الزمالء والزميالت يف 

واستضاف جملسنا تسع منتدايت متعددة األطراف، وقام أعضاء 
اجمللس، من رائسة ومكتب وفرق نيابية، إبثين عشر مهمة يف 
اإلطار الثنائي كما استقبل جملسنا عددا من الوفود، ومن بني 

ا رؤساء اجملالس التشريعية من البلدان الصديقة. ويظل أعضائه

اهلدف من هذا احلضور النوعي جمللسنا هو الدفاع عن قضاايان 
احليوية، ويف مقدمتها قضية الوحدة الرتابية والتعريف إبمكانيات 

ها القضية ومن للشعوب؛بالدان، وطبعا الدفاع عن القضااي العادلة 
كانتها شقيق وجوهرها قضية القدس مبالعادلة للشعب الفلسطيين ال

نا ورمزيتها واليت دعوان بشأهنا إىل قمة برملانية عربية احتضنها جملس
وتوجت ببيان هام يدين سياسات  7192دجنرب  93يوم 

االحتالل اإلسرائيلي االستيطانية التوسعية ويشدد على مركزية 
 القدس ابلنسبة للعرب واملسلمني.

رى إجناز برامج التعاون الدويل وواصل اجمللس من جهة أخ
اليت يتم يف إطارها تبادل اخلربات وإجناز دراسات ودالئل إرشادية 

 ومتكن من اإلطالع على املمارسات املقارنة املتقدمة.
وحنن حريصون على أن نفتح بناًء على ال ُمْنجزِّ يف إطار 
برامج التعاون الدويل آفاَق جديدة للتعاون مع برملاانت صديقة 

إفريقيا على اخلصوص قصد إفادهتا مبا اكتسبناه ومبمارساتنا  يف
 الوطنية واالستفادة من جتارهبا أيضا خدمة للدميوقراطية يف قارتنا.

 السيدات والسادة الوزراء،
 الزميالت والزمالء،
 السيدات والسادة،

خنتتم هذه الدورة ابلطبع على مستوى اجللسات العامة، 
علما أبن ابقي أجهزة اجمللس وخاصة اللجان النيابية الدائمة 
ستواصل أعماهلا التشريعية والرقابية واستكمال املهام االستطالعية 

 املكلفة هبا.
وستكون الفرتة الفاصلة بني الدورتني، أيضا فرصة لوضع 

ة إصالح إدارة جملس النواب واعتماد اللمسات األخرية على خط
املعروض  7179-7192اخلطة االسرتاتيجية اجلديدة برسم 

مشروعها على مكتب اجمللس وكذا اعتماد منظام جديد إلدارة 
واجمللس، مبا ييسر بناء إدارة برملانية قوية عصرية قادرة على مواكبة 

لة و أعضاء اجمللس يف مهامهم وتستجيب للمهام والوظائف املوك
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للمجلس مبقتضى الدستور وأيضا ملكانته بني املسسسات 
 .79الدستورية وملتطلبات الدميقراطية املسسساتية يف القرن 

 ،الزميالت والزمالء 
وانت كم إن األمر يتعلق حبصيلة مجاعية سامهت فيها

ها تعاون وجتاوب احلكومة، ويف مقدمتها ر ساجمللس وأجهزته، وي
ليه ابلشكر الذي أخص به أيضا السيدات رئيسها الذي أتوجه إ

والسادة أعضاء احلكومة. كما أتوجه ابلشكر إىل الزميالت 
د ربح صوالزمالء أعضاء اجمللس وأدعوهم إىل مزيد من التعبئة ق

جاللة امللك حممد السادس أعزه هللا،  رهان اإلصالح الذي يقوده
رب القورهان اقتدار املغرب واستقراره وتقدمه، رهان برملان 

املستحضر واملتمثل لقضااي املواطنني وانشغاالهتم واملستوعب 
 لظروف ول ُمستلزمات املرحلة.

وال يفوتين هبذه املناسبة أن أشكر مسسويل إدارة اجمللس 
وكافة أطره وموظفاته وموظفيه على تعبئتهم من أجل حتقيق ما 

 يفأجنزانه، كما أشكر موظفي األمن الوطين على يقظتهم الدائمة 
تنظيم الولوج إىل اجمللس ومحاية مرافقه، وأشكر ممثلي وسائل 
اإلعالم الذين يواكبون أعمال اجمللس حتليال ونقدا بناًء، جمددا 
تصميم اجمللس على مزيد من االنفتاح وتنظيم العالقة مع 
الصحفيني وتوفري كل املعلومات الضرورية إلجناح عملهم، وهو ما 

رة من خالل تواصل منتظم حرصنا عليه خالل هذه الدو 
فتاح هذا، نومسسسايت بشأن أنشطة اجمللس. وابلتأكيد فإن أفق اال

ي ينبغي املعلومة إىل الرأي العام الذ ر نقلسيم مبا ينظى وسيو قتيس
 أن نكون صادقني معه وجنعله يف صورة أعمالنا.

ملا فيه خري بالدان وتقدمها  نا هللا مجيعاقفو 
 قرارها حتت القيادة املتبصرة جلاللة امللك حممد السادس.واست

 والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته. 
 
 

 

صاحب اجلاللة امللك حممد  الربقية املرفوعة إىل
 السادس

 
 السيدة أمساء غاللو أمينة اجمللس:

 الرئيس،شكرا السيد 
بسم هللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على أشرف املرسلني 

 وعلى آله وصحبه أمجعني،
 موالي صاحب اجلاللة واملهابة،

يتشرف رئيس جملس النواب، ابألصالة عن نفسه وابلنيابة عن     
زميالته وزمالئه أعضاء اجمللس النواب كافة، أبن يرفع إىل سدتكم 

وىل ربقية، وذلك يف إثر اختتام أشغال الدورة األالعالية ابهلل هذه ال
من السنة التشريعية الثانية من هذه الوالية ، آملني، إن شاء هللا 

، تعاىل، أن جتدكم وأنتم تتمتعون مبوفور الصحة والعافية والطمأنينة
وإنين إذ أعرب جلاللتكم عن صادق االمتنان ملا تولونه هلذا اجمللس 

نم أبعاده من صابغ املواكبة واإلهتمام، أغت وللعمل الربملاين بكل
هذه الفرصة ألمثن عاليا حرص جاللتكم على هيبة هذه املسسسة 
التشريعية، وعنايتكم الكرمية على حضورها الفاعل يف الداخل 
واخلارج، سواء يف هنوضها ابلدور التشريعي والرقايب وتقييم 

حتمل  ن حيثالسياسات العمومية املوكولني إليها دستوراي أو م
مسسولياهتا يف حتريك آليات الدبلوماسية الربملانية، وتعزيز مكانة 

 .املغرب يف احملافل واملنظمات الربملانية الدولية
، يف جملس النواب لنستشعر مدى الثقة اليت موالي وإننا، اي    

حتيطون هبا هذا اجمللس وأجهزته وأعضائه وأطره وكفاءاته، كما أهنم 
ون جاللتكم التعلق والتقدير واإلمتنان، ال يشغلهم بدورهم يبادل

عن واجبهم الوطين النبيل شاغل، وما من أولوية لديهم سوى أن 
جيودوا األداء ويطوروا املردودية وحيققون ما تنشدونه للعمل الربملاين 
من قيمة نوعية وحضور فعال مقنع، كما أننا يف جملس النواب إذ 

 ه للمسسسات الدستورية وحجمندرك علو السقف الذي ترتضون
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وطبيعة التحدايت الوطنية والدولية، اليت جتاهبها بالدان لفخورون 
ابجلهد اجلماعي وتضافر اإلرادات اخلرية ملختلف املكوانت 
السياسية للمجلس وهياكله، وذلك ليكون ملسسستنا موقعها 
 املتقدم وحضورها املشع يف خمتلف أنواع احلوار اجملتمعي يف حتقيق

حصيلة تشريعية إجيابية ابستمرار، واإلسهام يف املزيد من تقوية 
النموذج املغريب يف الدميقراطية التمثيلية والتحديث السياسي 

 .والتنمية املستدامة واستكمال بناء املسسسات املواطنة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وختاما نسكد عزمنا القوي على ترسيخ الرصيد النيايب اإلجيايب     
هذه الدورة وجعله دعامة أساسية واملثمر الذي حققنا خالل 

خلدمة املصاحل العليا للبالد، ويف مقدمتها قضية وحدتنا الرتابية، 
يل مبا حفظ به الذكر احلكيم وأقر عينكم بو  موالي حفظكم هللا اي

 األمري اجلليل موالي صاحب السمو امللكي العهد احملبوب،
ة، احلسن وصاحبة السمو امللكي األمرية اجلليلة اللة خدجي

وشد أزركم بصنوكم صاحب السمو امللكي األمري موالي 
إنه " ،وحفظكم يف سائر أفراد أسرتكم امللكية الشريفة رشيد

 .مسيع جميب" والسالم على مقامكم العايل ابهلل
     

 خدمي األعتاب الشريفة
 .رئيس جملس النواب احلبيب املالكي،

 :يف طحرر ابلراب
 .7192فرباير  93املوافق ل  9341مجادى األوىل  72

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس
 .رفعت اجللسة شكرا للجميع،

 
 


