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 920 رمقاجللسة حمرض 

ٔربعاء :التارخي ٓخرة  30 ا ر 2(هـ  1443جامدى ا   .)م2022 فربا
شارن :لرئاسةا س جملس املس ارة، رئ   .السيد النعم م

ت ة  ثالث وعرشون :التوق قة، ابتداء من السا قة  احلادية عرشةدق ق وا
االسا   .بعة والثالثني صبا

ٔعامل تام  :دول ا ٔوىلاخ ورة ا ٔوىل ا رشيعية ا دورة ( من السنة ال
 ).2021ٔكتور 

------ --------------------------------------------------------------  

ارة، السيد  س النعم م شارن جملسرئ   :املس
﷽  

ٔمجعني ىل  وحصبه  ىل سيد دمحم و   .وصىل هللا وسمل 

ر احملرتم،   السيد الوز
شارات    احملرتمات،السيدات املس

شارون احملرتمون،   السادة املس
ٔوىل من السنة  ورة ا نلتمئ اليوم السيدات والسادة ليك خنتمت ا
متثل ابتداء يف املسلسل  اص  ٔتت يف سياق  ٔوىل، دورة  رشيعية ا ال
دة  ٔج متثيل ب ت ا ي مه مجيع مستو اشته بالد وا ي  ايب ا نت

ٔعضاء جمل اب  ٔن زامن فهيا انت نيا يف  ٔول مرة، ويتجسد  يس الربملان و
ال امل  ل  هنا من ق ديدة بعد تعي ب حكومة  ورة عرفت تنص هذه ا
ورة  هتا، مما جيعل هذه ا لاملية يف وال ٔول قانون  ىل  واملناقشة والتصويت 
لبية  ٔ ل  شك ياز، ٕاذ عرفت  م ياز وسياسية  م ائية  دورة است

ديدتني ضة حول اخليارات اليت ومعارضة  ، كام شهدت نقاشات مستف
مج تنصيهبا ر   .ربت عهنا احلكومة يف 

ال امل حفظه هللا،  ٔلقاه  تحت خبطاب سايم  ٔيضا اف ورة  هذه ا
طلقا لهذا املسار  شلك هذه الوالية م ٔن  اللته من  رب عن تطلعات 

لمغاربة اكء امجلاعي  ي جيسد ا ، مما يُلقي مسؤوليات إالرادي والطموح ا
ي يقوده  ري ا ا لالخنراط يف الورش إالصال الك ىل مؤسس جسام 
عي  و احلديثة بتعاقد اج ، الرايم ٕاىل تعزز بناء مؤسسات ا ال امل

منوذج التمنوي اجلديد ل ا الل مد لتمنية من  ت  صادي ورها   .واق
ت لرئاسة ا ا ورة انت به كام شهدت هذه ا ديدة ملك لس وهيلكة 

ايس ضاغط،  اته يف زمن ق سا لفرقه ومجمو ٔس امئة وت انه ا ل ل  وشك
ٔمره  ٔعز هللا  ٔتقدم جبزيل الشكر حلرضة صاحب اجلال  وهبذه املناسبة 
ىل  لعمل  ه السايم املَُضمن هبا  لتوج ه الكرمية و ة وهتن ته السام رق ىل 

الل الرفع رسيخ املاكنة املمتزية " لس يف البناء املؤسيس الوطين، من  لم
بلوماسية  رشيعا ورقابيا، مع مواص تفعيل دوره يف جمال ا ٔدائه  من 

دمة  ه  ام مع جملس النواب ملا ف س اكمل وا املوازية، ولك ذ يف 
ٔمة فاع عن القضا العاد ل ى املنطوق املولوي "الصاحل العام وا هت ؛ ا

  .السايم
ىل الثقة اليت وضعمتوها ال  لس شكري  ت ا دد ملكو ٔ ٔن  يفوتين 

لس ويف ٕاشارة  درات هذا ا يف خشيص املتواضع يف ٕاطار تناوب بني م
ريبة جملسنا  ت و عي مضن مكو ج ل  ي حيظى به الفا ر ا لتقد دا 

  .املوقر

  السيدات والسادة،
ل هذه املناسبة كون م ٔن  اليت نلتمئ فهيا اليوم فرصة  لقد جرت العادة 

ٔوراش اليت  لمنجز فهيا، حصي ل لس، حصي رمقية  لعرض حصي ا
صاصاته  ميية حت فهيا، حصي تق فُ  رة اخ لس يف دا هتم جماالت فعل ا

ٔدرج  ٔخرج عن هذه املهنجية قليال ف ٔن  ستورية، لكن امسحوا يل  ا
رية يف تفاصيلها  ٔ احلصي يف ملحق لهذه اللكمة مع ختصيص هذه ا

ٔمول من معلنا   .لمنتظر ولم
ب يف معل  سا لهذه املؤسسة رشعت مبعية املك ايب رئ مفبارشة بعد انت

لست لني يف معل ا بري وٕانصات معيق للك املتد من ٕادارة  ،واصيل 
مكن  ،رملانية ومن هيالك رشيعية،  لغاية وضع اسرتاتيجية تغطي الوالية ال

ني  سبات، يف  مثني املك ٔعطاب و ق ل ق شخيص ا طلقاته يف ال م
رشية مؤه و  ة مبوارد  ت ٔدواته يف ٕابداع هيلكة ٕادارية م ىل  ة ذاتية رب خبتت

شارن بة معل السيدات والسادة املس ىل موا   .قادرة 
رملان  ىل  ستوري لبالد يف التوفر  ي تفعيل اخليار ا ا فه اي ٔما 
ات  لسني، جملس يعكس املزاج السيايس وجملس ميثل اجلهات وامجلا مب

ٔخرى انب متثيلية احلزازات السوسيومهينية والنقابية،  ،الرتابية ا  ٕاىل 
رشيع كام الرق اتق جملسنا واجب بصم ال ىل  مي بطابع ايقع  بة والتق

ته  ربات مكو ه، ونقل  ري مي ل خصوصيته و رشيع وتق تجويد ال
ة ة ،السياسات العموم ٔسبق االت اليت حيظى فهيا جملسنا   ،الس يف ا

اكمل مع دور جملس النواب لرزانة واخلربة يف  ل فضاء    .وشك
يض اخنراطٕان  ات  اهذا الطموح يق مو لفرق وا بة  لجميع وموا

لس  لم يل  ا ستور كام النظام ا ه ا ل ملا ي ٔم ممرات من وتوظيفا 
  .واتق و 

س جملسا مضافا رشيعي وال  ،ٕان جملسنا ل وال جملسا لهدر الزمن ال
ه، ٕان  د ٕاجراءات مساطر ٕاخرا رشيعي وال لتعق ٔمل املسلسل ال ٕالطا 

ار  ىل خ متثيل اجلهات ونقل اجل جملسنا جييب  هوية الرتابية، ٕانه فضاء 
لتنظمي اجلهوي و وزوعها  دة ا شغاالهتا، ٕانه جيسد نقطة تاليق بني و  ،ا

ٔطالع دعوات ٕاللغأ   ستغناء عنه، هذه  ئهستغرب كثريا ح  و
ي  ارب املقارنة ا ىل الت ة  ري املنف جيعل من جمالس النظرة الضيقة 

لمتثيل الرتايب ولحوار بني حساسيات  ىل غرار جملسنا فضاء  الربملان 
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عية-نية وسوسيو   .اج
لمتثيل السيايس فقط ة  ذ زمن وا لقد  ،ٕان الربملان مل يعد وم

سامه  لسني  ٔن نظام ا دة ومهنا جتربة بالد  استوعبت جتارب دستورية 
رةس تنخيب ويف تو ال يف  ديدة مسمتدة  يع دا متثيل ويف ٕاضافة مواضيع  ا

رة ٕاىل النقاش السيايس درات مغا ته مبن ربة مكو   .من حمكة و

  السيدات والسادة،
ٔوىل يف  مي موضوعي حلصيلته ا مكن يف تق لس  ٕان تصور لعمل ا

ستور اجلديد  لس من مل ،2021- 2015ظل ا لك  ءومدى متكن ا
رتام احلكومة  ٔيضا مدى ا ستور، و صاصات اليت خولها  ا خ

شارن ياز جملس املس ستور جماال الم االت اليت جعلها ا دها   ،وتق
لبية معينة يف  ٔ ٔو يف تطلبه  ة  ٔسبق الل مسطرة إاليداع  سواء من 

ل جملس هنايئ من ق   .النواب ال ٕاعامل التصويت ا
يل بنفس هذا العمل الت  ا ح ورش تعديل النظام ا ميي ميتد ٕاىل ف ق

اح  ستورية، يف انف ٔحاكم ا ديد، وبطموح ٕالبداع تصورات ٕالعامل ا الت
ٔيضا يف  ٔنظمة املقارنة من دروس، و ىل ما تقدمه ا راكامت املامرسة و ىل 
اكمل مع  سيق و ، ويف ت ستوري ذات الص استحضار لقرارات القضاء ا

لس النواب كام تتطلب ذ الفقرة الثانية من الفصل النظام ا يل   69ا
ستور  .من ا

ٔمل من  ه، ف لمسامهة ف ٔدعو امجليع  ي  يل ا ا ٔما ورش النظام ا
لسنا، وٕاجياد صيغ قانونية  رشيعي والرقايب  ٔداء ال ربه، حتسني ا ال و

ادية،  ري  االت  ىل ضبط  ائية قادرة  د است ٔن لقوا كام هو الش
ىل نظام اجللسات  ىل العمل الربملاين و ورو  احئة  سبة لتداعيات  ل

ريها د التصويت و ىل قوا القات ... و وتطور نظام حقوق املعارضة، و
ستور  .ٔكرث معقا مع مؤسسات وهيئات الباب الثاين عرش من ا

القاته املؤسسية،  ٔكرب يف  اح  ة ٕاىل انف ا لس ٕان جملسنا يف  مف
س فضاء  نا ل ٔنه يق ٔسبوعية، كام  ٔسئ ا لسة ا س هو  شارن ل املس
شارن هو جزء من البناء  حيتضن سلوك التصويت، ٕان جملس املس
يق املؤسسات،  ىل  اح  نف ليه واجب  ا يقع  ستوري،  املؤسسايت ا

ستور كام القوانني ه ا ال ملا ي ٔم القات هبا،  ،وتوظيفا  فهذه لربط 
ة ٕاما  ٔو تقدم قوة اقرتاح لها،  ربة يف جمال تد ٔهنا توفر  املؤسسات ٕاما 
ٔن يف  د حمددة، كام هو الش ٔو يف موا ىل طلب  ٔو بناء  شلك تلقايئ 

لهيا ٔهنا تعرب عن مشورة بصدد ما هو معروض  ٔو    .التقارر اليت تصدرها، 
شغاالته مع اجلزء  شارن، تتقاطع ا ٕان الربملان، وحتديدا جملس املس
صادي  ق لس  ري من هذه املنظومة املؤسساتية، فهو يتقامس مع ا الك
صادية، ومع هيئات احلاكمة  يئ احلساسية السوسيو اق عي والب ج و

صادية املمث به، ومع ا ق مات الفعاليات  بريا من اه ىل جزءا  ٔ لس ا
ات الرتابية، ومع هيئات حامية احلقوق  ت مه احلاكمة يف امجلا لحسا

لحقوق  الية  عية وا ج صادية و ق جلوانب  م  ه ت  واحلر
ميقراطية  رشية واملستدامة وا لتمنية ال هنوض  ت، ومع هيئات ا واحلر

عية والتمنوية، ل  ج شغاالت  شارية  ٔن نُبقي ال ول  هذا مل يعد من املق
ٔدىن د  القات  سيج املؤسسايت،    .القات جملسنا هبذا ال

  السيدات والسادة،
ا مجيعا  ٔكرب م يض الزتاما  ، يق ة اليت تعرفها بالد ينام ٕان اخنراطنا يف ا

رتام  رب ا ا،  ٔكرب بصورة مؤسس ما  اسبة  واجب احلضور،واه ويه م
ىل حضورمه الفعال مضن هذه ٔشكر السيدات وال  شارن  سادة املس

يفا، والتعاطي إالجيايب مع قضا الوطن واملواطنني،  ورة، ال كام وال  ا
ة، وورشات  ضان النقاشات العموم سب الح ٔ فالربملان هو الفضاء ا
لني، لهذا فٕان الرئاسة بصدد تطور  التفكري، واحلوار بني خمتلف املتد

ت ا ة لصاحب جتربة املنتد اية السام لر ليت ينظمها جملسنا، واليت حتظى 
رامل دمحم السادس نرصه هللا، اجلال  ٔخص  تدى العدا ": و م

عية لس "اجلهوية املتقدمة"و "ج ريبة ا لنظر لكوهنام هيامن   ،
متثيلية ه ا   .وحساس

ىل دميومهتا وتنو  يع حماورها، ا، فٕان تطور هذه التجربة يتوقف 
ٔو  رشيعية،  ادرات  اهتا وحتويلها ٕاما ٕاىل م ع خمر يار الراهن مهنا، وت واخ
ٔخرى  ت  تد لق م ٔيضا  ٔو ملساء احلكومة؛ كام نعزتم  مي  لتق ٕاىل عنارص 
ٔعامل والغرف املهنية وقضا الشباب وقضا  اخ ا ىل م كب  لنقاش س

 .ٔخرى
ىل التعديل  ه  الب رصا يف  ٔصبح مق لربملان  رشيعي  وٕاذا اكن العمل ال
ٔصبح  لربملانيني قد  رشيعية اخلاصة  ٔن زمن املبادرات ال والتصويت، و
ت، فٕان ذ ال مينعنا من البحث  هيب لعرص الربملا جزءا من املايض ا

ات القوانني"عن السبل الكف بتطور جتربة  ٔن الفقرة  ، الس"مقرت و
رية من الفصل  ٔ ٔنه  82ا ىل  ستور تنص  ىل "من ا د  خيصص يوم وا

ل  هنا ت املقدمة من ق ات القوانني، ومن ب راسة مقرت ٔقل يف الشهر  ا
ىل البحث عن "املعارضة ات،  مو انب الفرق وا ، لهذا سنعمل، ٕاىل 

شارن  شارات واملس رشيعية، الصيغ الكف بتطور قدرات املس ال
هتم لتقدمي  ات"ومصاح  .جضة يف مضموهنا وصياغهتا "مقرت

ٔسبوعية والشهرية،  ٔسئ ا ىل املستوى الرقايب، فٕان مواعيد ا ٔما 
لمتلقي  سبة  ل هتا  اذب اهتا، و دة موضو ا وو ا س ت ا لينا حتد تطرح 

لفزة، والعائد التواصيل ٔمر يتعلق جبلسات م ٔن ا سبة  ىل اعتبار  ل مهنا 
يل فرصة  ا د تعديل النظام ا شلك مو لحكومة، لهذا س ٔيضا  ا و ملقد

اسبة لطرح مشاريع تصوراتنا هبذا اخلصوص   .م
لكن يبقى سبق جملسنا ملناقشة تقرر رئاسة النيابة العامة املتعلق 

ذ السياسة اجلنائية وسري النيابة العامة" ف ٔيضا، جيسد "ب د هاما   ،
هناماستقال رشيعية والقضائية مع ٕاماكنية التعاون ب   .لية السلطتني ال
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شلك  اته  ال، والتعبري عن خمر متىن تطوره مستق ي  هذا التقليد ا
ال، مع التقارر الصادرة عن الهيئات  ٔفضل، واليشء نفسه سيكون، مستق
سيق مع ستور، يف ت هيا يف الباب الثاين عرش من ا  واملؤسسات املشار ٕا

لسني لم ليني  ا ضيات النظامني ا   .جملس النواب، ويف استحضار ملق
دة  ات الفعل الوا دى وا بلوماسية الربملانية ٕا ة ا وتبقى وا
ميقراطية، وبتطور احلقويق  ا ا لتعريف بتجرب لسنا،  سبة  ل
ادة رية اليت عرفهتا بالد حتت الق صادي والسيايس، والطفرة الك ق  و

دية  ة و ا الرتابية، وبصدق ٔساسا بعدا قضي ، و الرشيدة لصاحب اجلال
لزناع إالقلميي  هنايئ  لطي ا ايت  ادرة احلمك ا الل م ، من  ه بالد ما تقرت

عل حول مغربية الصحراء  .املف
ي  ت العامل وا رملا ٕان جملسنا املمثل يف هيئات دولية وقارية متثل 

لعديد مهنا روابط الصداقة، هذا فضال عن العالقات الشخصية  ربطه 
ل  ٔم دة، مطالب بتوظيف  ت  رملا ت جملسنا مع نظراهئم يف  بني مكو
ٔو ت اليت تمت  متثيلياتنا،  داد اجليد  رب إال لهذا احلضور النوعي الوازن، 
رافعا  لملفات املعروضة، و ٔكرب  سيق مع جملس النواب، ومتلاك  يف ٕاطار الت

  . حول مصاحل بالدقو
بلوماسية الرمسية، ٕاهنا  ست بديال عن ا بلوماسية املوازية، ل ٕان ا
ل  ذ من ق بري من القرارات الوطنية يت هبا، جفزء  ا ل ٕاىل  ممكل لها، وفا
ت،  ولية هيندس يف الربملا ت، وجزء من سياسات العالقات ا الربملا

ت جزءا  ه ٕاىل الربملا بلومايس، وجزءا  اكن التو من رهان بالد ا
بلومايس لبالد ومن ٕاشعاع صورهتا، ومن  من مسامهتنا يف احلضور ا

ول يف خمتلف القارات لعديد من ا ربطها  ٔخوة اليت    .متتني روابط ا
لسيدات والسادة  قي  ٔهداف دون اخنراط حق وال ميكن بلوغ هذه ا

الل دمع قدراهتم يف ا شارن من  بلومايس والرتافعي، وهو ما املس ال ا
ة والتعاون  ة املربمة مع وزارة اخلارج رب االتفاق قه  ىل حتق سنعمل 

خلارج   .إالفريقي واملغاربة املقميني 

  السيدات والسادة،
مت  راء، وس ل إالغناء وإال ه ٕاليمك، وهو تصور يق ٔتو هبذا التصور 

شارك وطيد معمك، وبصيغة جتد فهي لس ذاهتإاعام ب ت ا   .ا لك مكو
مكن يف توفري السبل  مك،  د م اية لك وا ا، ويه مصمي  اي ٕان 
دة،  ل  رب مدا لسنا، ٕان ذ مير  ستورية  الكف ٕالجناح املهام ا
ىل مدى القرب من  ٔيضا  ه يتوقف  تعرضنا جلزء مهنا سلفا، لك

لمواطنات واملواطنني يف نقاش ة  مك، ويف شغاالت اليوم ادرا مك، يف م ا
  ...مواقفمك

رشيعية ويف  شارية ال ختزتل فقط يف امللمتسات ال ميقراطية ال ٕان ا
ضان  دمة املواطن، ويف اح مكن يف استحضار َمه  العرائض، ٕامنا 
ريبة جملسنا وهو  ي ينظر ٕاىل  تصوراته ويف التعبري عهنا، هذا املواطن ا

الية وع عيةيبحث عن العدا ا ج صادية و ق  .ن احلقوق 
مت توزيع معطيات ٕاحصائية  ٕان ٔشغالها، واليت س دورتنا اليت خنتمت اليوم 

ه، وهو سياق حتمك  ٔتت ف ي  لسياق ا لنظر  ادية،  كن دورة  عهنا، مل 
رشيعية والرقابية لسات . ٔيضا يف حصيلهتا ال ٔسبوعية  فاملواعيد امللزمة 

ٔسئ لس، يف غياب  ت ا ىل مكو ٔسئ الشفوية، حمت  ة  ا مستوف
ه  ت اليت توا د لت اقشة مواضيع حمورية تتعلق  ال القانونية، م ٓ ل

اقشة مرشوع قانون املالية لسنة  ، ٕاضافة ٕاىل ما شلكته م من  2022بالد
لس دة ا ٔج ىل    .ضغط 

ق  لسنا، اكمل التوف ٔمتىن لمك و ٔن  سعين يف اخلتام، ٕاال  وال 
اح ٔريد ٕاال إالصالح ما".والن قي ٕاال  ٕان  ، صدق "استطعت، وما توف

  .هللا العظمي
ليمك ورمحة هللا تعاىل وراكته   .والسالم 

ة ٕاىل حرضة  ة املرفو ٔمني لتالوة الربق لسيد ا ٔعطي اللكمة  ٓن  وا
  .صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا

ٔمني   .تفضل السيد ا

شار  لسٔمني جواد الهاليل، السيد املس   :ا
س   .شكرا السيد الرئ

﷽  
ٔرشف املرسلني ىل    .والصالة والسالم 

ة ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل دمحم السادس حفظه هللا  ة مرفو رق
اه   :ور

ٔرشف املرسلني ىل   ﷽ والصالة والسالم 
ة ة مرفو   رق

  حفظه هللا ٕاىل حرضة صاحب اجلال امل دمحم السادس

ٔعزمك هللا؛   نعم سيدي 
رشيعية  ٔكتور من السنة ال ٔشغال دورة  تام  - 2021مبناسبة اخ

ٔصا عن نفسه، ونيابة عن 2022 شارن،  س جملس املس شـرف رئ ، ي
رفع ٕاىل السدة  ٔن  شارن،  ٔعضاء جملس املس اكفة السيدات والسادة 

ت ٓ ٔمسى  ٔدام هللا عزه ونصـره،  الوالء املقرونة خبالص  العالية  
الص   .عبارات الوفاء وإال

اص،  ورة اليت خنتمتها اليوم،  موالي، انعقدت يف سياق  ٕان هذه ا
ديدة، وقد متزيت  ب حكومة  ليس الربملان وتنص اب املزتامن  نت بعد 

ات العمل الربملاين، مبا يعز حبصي هامة مشلت خمتلف  ز الرتامك إالجيايب وا
ي ٔمره ا ٔعز هللا  رشيعية يف عهد موال  ه املؤسسة ال   .حقق

ىل  ورة  الل هذه ا شارن  وهكذا  موالي، فقد وافق جملس املس
د وعرشن  مرشوع قانون يتصدرها مرشوع قانون املالية لسنة ) 21(وا
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لتنظمي القضايئ، وعقد ثالث عرش  2022  ةومرشوع القانون املتعلق 
ٔسئ ) 13( لسة لسة ل الشفهية حول مواضيع حمورية ذات راهنية، و

ة ٕاىل السيد  لسياسة العامة املو ٔسئ املتعلقة  اصة  دة  شهرية وا
لفصل  مج احلكويم طبقا  لرب اقشته  س احلكومة، فضال عن م من  88رئ

ستور   .ا
ىل لس  و ار ا ة، فقد اخ مي السياسات العموم السياسات "صعيد تق

لشباب ة املرتبطة  رشيعية" العموم رمس هذه السنة ال   .حمورا لالشتغال 
سيج  القات التعاون مع ال لس توطيد  ٓخر، واصل ا ىل صعيد  و
ىل املستوى القانوين من  ٔفق تقوية هذه العالقات  املؤسسايت الوطين، يف 

لس الل لم يل  ا   .ورش تعديل النظام ا
ىل مستوى  بلوماسيةو لس، يف ضوء التوجهيات  ا الربملانية، سار ا

ة،  اق ادرة واس رملانية م ىل هنج دبلوماسية  ٔمره،  ٔعز هللا  ة ملوال  السام
ة ودبلوماسية  ات مع خشصيات حكوم اح جراء م ٕ ورة  ث متزيت ا ح

ت واحتاد رملا وية وقارية ودولية، واملشاركة يف ورؤساء  رملانية  ات 
دد من التظاهرات الربملانية  ويل مبدريد، ويف  حتاد الربملاين ا فعاليات 
ٔشغال  ة، وكذا يف ا ٔمراك الالتي ا و ىل مستوى ٕافريق إالقلميية واجلهوية 

ٔشغال  رابطة جمالس الشيوخ "التحضريية لعدد من التظاهرات يف ٕاطار 
ا والعامل العريبوال  الس املامث يف ٕافريق   ."شورى وا

ع  ايل القدر ورف وام  ىل ا اللتمك  ٔبقى  حفظمك هللا  موالي، و
ء، وحقق  ل لعطاء وممتزيا  ا  وه اللتمك املشـرق م املقام، وجعل عهد 
ٔدام  مك السعيدة وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، و رجونه ململك ما 

اللتمك بصاحب ىل  ني  ٔقر  متكني، و ة والنصـر وا اللتمك نعم الص
ة السمو  ٔمري اجلليل موالي احلسن، وصاح السمو املليك ويل العهد ا
قمك السعيد صاحب السمو املليك  دجية، وشق ٔمرية املصونة ال  املليك ا

ة الرشيفة، ٕانه مسيع جم  ٔرسة امللك ٔفراد ا ر  ٔمري موالي رشيد، وسا   .يبا

ه تعاىل وراكته اللتمك العايل  ورمحة م ىل مقام    .والسالم 

شارن: دميمك الويف س جملس املس ارة، رئ   .النعم م

ٔربعاء  ط يوم ا لر ٓ  30وحرر  ر  02 ـاملوافق ل 1443خرة جامدى ا فربا
2022. 

سالالسيد    :رئ
  .شكرا

ة ورة اخلريف تام ا لن عن اخ ٔ   .وبذ 
 .لمكوشكرا 


