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        ::::املس�شار ا=كتور محمد الش9يخ بيد هللا، رئ?س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش9يخ بيد هللا، رئ?س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش9يخ بيد هللا، رئ?س ا@لساملس�شار ا=كتور محمد الش9يخ بيد هللا، رئ?س ا@لس
  .Yسم هللا الرمحن الرحمي

  السادة الوزراء احملرتمني،
  الس9يدات والسادة املس�شار�ن احملرتمني،

من ا=س9تور، خيتمت ا@لس اليوم دورته  65ا ملقQضيات الفصل طبق
حبصيj kرشيعية ورقابية  2013- 2012الربيعية iلس9نة ال�رشيعية 

ودبلوماس9ية، عكست ٔ�مه اsشغاالت واهpمات ا@لس، مس9تلهمة قوهتا من 
 vامل wاح، اليت يقودها صاحب اجلالQة إالصالح والعرصنة و{نفBدينام

  .دس نرصه هللامحمد السا
دينامBة شامk مل تدع جماال ٕاال وطرقQه لتفQح ٔ�مام بالد� �ٓفاقا واGدة 
لتحسني ماك�هتا املتقدمة مضن �دي ا=ول ا=ميقراطية، وذ� يف ظل 
حميط ٕاقلميي مضطرب وحميط دويل ضاغط بتحوالته املباغتة والعنيدة، 

ب اجلالw نرصه واليت jس9توجب معاجلة اس��اقBة، كام عود� Gلهيا صاح
مس9مترا @اهبة  -ٔ�اكد ٔ�قول-هللا، كام ٔ�هنا تتطلب تفاGال ذ�يا واس��فارا 

  .الت¨د§ت اليت تفرزها هذه املتغريات ¤س9مترار
وٕانه ملن دواعي الفخر و{Gزتاز ٔ�ن نعيد التªٔ�يد Gىل ٔ�ن بالد�، 
وبفضل حمكة وتبرص صاحب اجلالw محمد السادس نرصه هللا، قد 

ٔ�ن jس��طن كنه التحوالت امل�سارGة ٕالفراز قوة ٔ�مل دافعة حنو اس9تطاعت 
مس9تق�ل واGد، بفضل إالصال²ات الهيلكية واملهيلكة اليت مت ٕاجنازها يف 

  .جو ³سوده ال�شاور و{س9تقرار والطمªٔن?�ة واNٔمن
لقد متزيت هذه ا=ورة خباصيات ارتقت مب¹لس9نا ٕاىل ا·متوقع مكؤسسة 

القضا§ الكربى لبالد�، وهكذا ٔ�دى جملس  دس9تورية مؤ¾رة وفاkG يف
املس�شار�ن دورا حمور§، جعل الربملان املغريب رش�اك دامئا من O�ٔل 
ا=ميقراطية =ى امجلعية الربملانية @لس ٔ�ور¤، وهو ما Åرمجته مصادقة هذه 

، اÇي جسل 2013/1942املؤسسة اNٔوربية الوازنة ¤ٕالجامع يف القرار رمق 
ية إالصال²ات العميقة اليت ¤رشهتا بالد�، مما مكهنا من انتقال ¤رتياح ٔ�مه 

  .دميقراطي، ³شهد امجليع بتفرده
كام ظل معل جملس9نا مسكو� Ëالل هذه ا=ورة Yسؤال املسامهة 

، 2011الفعلية واملشاركة الوازنة يف تفعيل مقQضيات دس9تور فاحت يوليوز 
Qالقريب ¤ٕالضافة ٕاىل {س9مترار يف ٕاسرتاتيجية انف Ïىل حميطه اخلارG ةBاح

  .والبعيد
ومعال ¤لتوجهيات املولوية السامBة الواردة يف اخلطاب املليك مبناس9بة 
افQتاح ا=ورة اNٔوىل من الس9نة ال�رشيعية الثانية من الوالية ال�رشيعية 
التاسعة، وا=اعية ٕاىل بلورة مدونة Ë�ٔالقBات ذات بعد قانوين، فقد معل 

ني مرشوع نظامه ا=اËيل اجلديد مجموGة من املواد الرامBة جملس9نا Gىل تضم
ٕاىل Åكر³س سلوك �رملاين مسؤول ومزتن، ³س9تلزم التقBد مبجموGة من 

�كران اÇات وËدمة : املبادئ اËNٔالقBة العامة، مهنا Gىل س×Bل املثال
املصل¨ة العامة والزناهة والعمل Gىل ٕاعطاء صورة ٕاجيابية عن املؤسسة 

ة والعمل Gىل Åكر³س {²رتام والهيبة والوقار الواج�ة لهذه املؤسسة الربملاني
ا=س9تورية، واملوضوعية يف العمل من Ëالل ٔ�داء املهام الربملانية بفعالية 
ؤ�مانة، والشعور كذ� املس9متر ¤خلضوع iلمساءG ،wىل اعتبار ٔ�ن ٔ�عضاء 

زاء الوطن وٕازاء جملس9نا مسؤولون عن قراراهتم وترصفاهتم ٕازاء املواطنني وإ 
  . املؤسسات

  حرضات السادة والس9يدات،
ق�ل اس9تعراض حصيk هذه ا=ورة Gىل مس9توى ال�رشيع ومراق�ة 

و{نفQاح  العمل احلكويم وتقBمي الس9ياسات العمومBة وا=بلوماس9ية الربملانية
ٔ�ود إالشارة ٕاىل Åكâيف التàس9يق بني جمليس الربملان يف  Gىل حميط ا@لس،

من  69، ضام� iلتنامغ والتاكمل بني ا@لسني تطبيقا iلفصل Gدة قضا§
 äد الرؤية فBىل توحG رب جلنة مشرتكة سهرت مشكورةG ا=س9تور، وذ�
يتعلق ¤لقضا§ املشرتكة اNٔساس9ية يف jس9يري ا@لسني، وقد مت فعال ٕادËال 

  .ٕانتاæا يف النظامني ا=اËليني iلم¹لسني
 28افQتاح دورته الربيعية Gىل  ذ@لس م�وافق ا ،Gىل مس9توى ال�رشيعGىل مس9توى ال�رشيعGىل مس9توى ال�رشيعGىل مس9توى ال�رشيع

نصا قانونيا، وعرفت ٔ�شغال اiل¹ان ا=امئة Ëالل هذه ا=ورة عقد ما مجموGه 
  . ساGة من العمل 80اجpع، اس9تغرقت  25

  :وقد Oاء يف مقدمة النصوص اليت متت دراس9هتا والتصويت Gلهيا

جpعي ٔ�وال، مرشوع قانون تنظميي يتعلق ¤@لس {قQصادي و{ -
والب?يئ، اÇي هيدف ٕاىل مطابقة مقQضيات القانون التنظميي السابق لهذا 
ا@لس مع ٔ�حاكم ا=س9تور وذ� ٕ¤Gادة صياغهتا لتàسجم مع روح دس9تور 

  ؛2011فاحت يوليوز 

ïنيا، مرشوع قانون يتعلق مببادئ حتديد ا=واíر الرتابية iلجامGات  -
G ي هيدف ٕاىل وضع م�ادئÇلجهات الرتابية، اi ر الرتابيةíامة لت¨ديد ا=وا

والعامالت واNٔقالمي قصد ٕا²داث جامGات Åرابية قابði kوام و{س9مترار 
 wقدمة يف ٕاطار ا=وQوية مæ ىلG رايب ال مركزي قامئÅ بغية ٕاقامة تنظمي

 املو²دة؛
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مرشوع قانون يتعلق ¤لتعاونيات، واÇي هيدف ٕاىل ٕاGادة تنظمي  -
ة وفق تصور Oديد، ميكن هذه املقاوw {جpعية من املؤسسات التعاوني

{خنراط يف صريورة التحوالت اليت عرفها احمليط {قQصادي الوطين 
 وا=ويل؛

مرشوع قانون يتعلق ¤ملس9تلزمات الطبية، واÇي هيدف ٕاىل تªٔطري  -
وتنظمي اsNٔشطة املتعلقة بتصنيع واس9ترياد وتصد�ر وتوزيع وصيانة 

  .ية، ووضع الضوابط الكفkB بضامن جودهتا ؤ�داهئااملس9تلزمات الطب 
، وافق ا@لس Gىل ثالثة ويف ٕاطار املبادرة الربملانية يف ال�رشيعويف ٕاطار املبادرة الربملانية يف ال�رشيعويف ٕاطار املبادرة الربملانية يف ال�رشيعويف ٕاطار املبادرة الربملانية يف ال�رشيع

مقرت²ات قوانني تقيض ب�متمي وتعديل مجموGة القانون اجلنايئ وتغيري القانون 
املتعلق ¤ملسطرة اجلنائية، وهتدف ٕاىل دمع ا@هودات املبذوw لتúليق احلياة 
العامة ببالد� وٕارساء دGامئ جممتع jسوده م�ادئ املساواة وÅاكفؤ الفرص يف 
اsس¹ام üم مع االتفاقBات ا=ولية اليت صادقت Gلهيا اململكة املغربية هبذا 

  .اخلصوص
، متزيت هذه ا=ورة مبواصk وGىل مس9توى مراق�ة العمل احلكويموGىل مس9توى مراق�ة العمل احلكويموGىل مس9توى مراق�ة العمل احلكويموGىل مس9توى مراق�ة العمل احلكويم

لرتكزي Gىل ٔ�س9ئk ا@لس ملساره يف مراق�ة العمل احلكويم من Ëالل ا
وقضا§ حمورية حتظى ¤هpم الرٔ�ي العام من ق�يل اس9تعدادات احلكومة 
الس9تق�ال املغاربة املقميني ¤خلارج، وتقBمي اتفاقBات التبادل احلر، واملفاوضات 
بني اململكة املغربية و{حتاد اNٔورويب، خصوصا حول اتفاقBة الصيد 

الباكلور§ والس9ياسة احلكومBة يف  البحري، واملv الغابوي، وامQ¨ا�ت
وقد عرفت هذه . جمال ال�شغيل واحلوار الوطين حول ا@متع املدين

  .اجللسات نقاشات ممثرة و�مة، شدت ٕا·هيا الرٔ�ي العام الوطين

  حرضات السادة والس9يدات،
من æة ٔ�خرى، قد شلكت اجللسات الشهرية ا�صصة لتقدمي اNٔجوبة 

¤لس9ياسة العامة من ق�ل الس9يد رئ?س احلكومة، طبقا Gىل اNٔس9ئk املتعلقة 
من ا=س9تور، م�اس9بة لتقوية العمل الرقايب،  i100لفقرة الثالثة من الفصل 

خصوصا ؤ�ن حماور النقاش اjسمت بطبيعهتا اNٔفقBة وإالسرتاجتية و�راهن?هتا 
ا، وارتباطها الوثيق مع انتظارات ا@متع، وقد عرفت هذه اجللسات جنا²ا �بري 

و�رهنت Gىل ٔ�مهية هذا املقQىض اجلديد يف مBدان العمل الرقايب iلم¹لس 
  .ومراق�ة العمل احلكويم

لقد عقد جملس9نا �رمس هذه ا=ورة الربيعية، اليت ن�رشف اليوم 
 Ë7اصة ¤Nٔس9ئk الشفوية و O15لسة Gامة، مهنا  27¤ٕالGالن عن هنا�هتا، 

ص ال�رشيعية اجلاهزة، Oلسات Ëاصة ¤=راسة والتصويت Gىل النصو 
وثالث Oلسات شهرية Ëاصة بتقدمي اNٔجوبة Gىل اNٔس9ئk املتعلقة 
¤لس9ياسة العامة من ق�ل الس9يد رئ?س احلكومة، واليت مهت املواضيع 

  :التالية

  ٔ�وضاع املغاربة املقميني ¤ملهجر بني ضام�ت القانون والواقع؛ -

 الغطاء الغابوي وٕاGداد الرتاب الوطين؛ -

 .س9ياسة املتعلقة ¤الس��ر والصناGة والت¹ارة واخلدماتتطو�ر ال  -
دقBقة، يف  30ساGة و 63وقد اس9تغرقت مجموع هذه اجللسات العامة 

سؤ{،  ²380ني بلغ Gدد اNٔس9ئk الشفهية املطرو²ة Ëالل هذه ا=ورة 
سؤال Gادي،  185سؤال �ٓين و 104مهنا، ومهنا  O�ٔ289ابت احلكومة عن 

ساGات  5ٕا²اطة واس9تغرقت مدهتا  99فقد بلغ Gددها ٔ�ما إال²اطة Gلام 
 .دقBقة 45و

ويف جمال اsNٔشطة املتعلقة ¤iل¹ان ا=امئة، وخبصوص �ٓخر تطورات 
قضية و²دتنا الرتابية، وتعبريا عن رفض ٔ�ي م�ادرة لتوس9يع �مة 

يك jشمل جمال مراق�ة حقوق إالsسان، عقدت جلنة اخلارجBة  "املينورسو"
طق احملتk وا=فاع الوطين اجGpا مشرتاك مع اiلجنة املامثk واحلدود واملنا

مب¹لس النواب خصص ملناقشة املوضوع املذ�ور حتت رئاسة رئ?يس 
ا@لسني، وقد عكس احلضور الوازن واملكâف iلربملانيني من ا@لسني ما 
 .حتظى به هذه القضية من ٔ�س9بقBة كقضية مصريية ومصدرية ¤لàس9بة لبالد�

هذه ا=ورة كذ� تنظمي الفرق الربملانية ¤@لس مجموGة من  وشهدت
اsNٔشطة واiلقاءات املهمة حول قضا§ اجpعية واقQصادية �مة Oدا، 
مبشاركة Ëرباء وفعاليات مدنية وس9ياس9ية، وذ� يف ٕاطار حرص خمتلف 
مكو�ت ا@لس Gىل دراسة القضا§ الكربى لبالد� يف جماالت خمتلفة، اكن 

إالصالح الرضييب، مراكز حامية الطفوw، : ا Gىل س×Bل املثال ال احلرصٔ�مهه
خماطر اس9تغالل زيوت و�از الش?ست، ؤ�رايض امجلوع، معززا بذ� 

Ïىل حميطه اخلارG اح ا@لسQانف  . 
و�Ç، وا�ب ا@لس دمع هذه الفرق وا@موGات الربملانية iلقBام 

قا ملا هو م�صوص Gليه يف بدورها ا=س9توري Gىل ٔ�حسن وOه، وتطبي
النظام ا=اËيل iلم¹لس، وخصص دعام ماليا iلفرق وا@موGات الربملانية 

  .وذ� =مع s�ٔشطهتا وتقوية قدراهتا اÇاتية يف مBاد�ن خمتلفة
، üبع جملس9نا ٔ�عام� الرامBة ٕاىل وGىل مس9توى ا=بلوماس9ية الربملانيةوGىل مس9توى ا=بلوماس9ية الربملانيةوGىل مس9توى ا=بلوماس9ية الربملانيةوGىل مس9توى ا=بلوماس9ية الربملانية
اليت جتمعنا ¤@الس املامثk و�رملا�ت توطيد ومتتني العالقات الثنائية والبيBàة 

ا=ول الصديقة والشقBقة، ومتزي ¤الس9مترار يف احلضور الفاGل يف خمتلف 
املنتد§ت ا=ولية وامللتقBات إالقلميية واجلهوية، Gالوة Gىل ٕاطالق م�تد§ت 

  . وم�ادرات الرشاكة والتعاون والصداقة مع Gدة مؤسسات وطنية ودولية
ت ٔ�عامل خمتلف وفود ا@لس ¤=فاع عن القضا§ الكربى و�عادته متزي 

لبالد�، ويف طليعهتا قضية و²دتنا الرتابية اليت حتتل الصدارة يف العمل 
ا=بلومايس الربملاين، وكذا التعريف ¤·منوذج ا=ميقراطي التمنوي لبالد� 

لعريب وتªٔ�يد موقف بالد� الراخس من العديد من القضا§ اليت هتم العامل ا
وإالساليم Gىل وOه اخلصوص، وGىل رٔ�سها قضية الشعب الفلسطيين 

  . وحقه يف بناء دوw مس9تقk وGامصهتا القدس الرشيف
وفدا �رملانيا ودبلوماس9يا، كام  26ويف هذا الس9ياق، اس9تق�ل ا@لس 
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تظاهرة �رملانية ٕاقلميية ودولية، واحQضن ا@لس  22وفد يف  22شارك بــ 
الندوة الربملانية إالفريقBة العربية الثالثة عرش، واليت توجت  كذ� فعاليات

ٔ�شغالها بصدور توصيات هامة، jسامه يف تعز�ز العالقات إالفريقBة العربية، 
و�رست من æة ٔ�خرى جمددا ٕاشعاع اململكة املغربية �صk وصل بني 

و¤ متاش9يا العاملني العريب وإالفريقي و�جرس iلتعاون بني القارة إالفريقBة ؤ�ور
  .مع الس9ياسة املولوية السامBة الرامBة ٕاىل تقوية التعاون ج�وب ج�وب

وGىل مس9توى انفQاح ا@لس Gىل حميطه، احQضن جملس9نا فعاليات 
، وذ� يف ٕاطار "املبادرة ال�رشيعية الشعبية"الندوة الربملانية حول موضوع 

ويب من æة وجملس ٔ�جرٔ�ة �ر�مج العمل الثاليث بني املغرب وإالحتاد اNٔور
  . ٔ�ورو¤ من æة ٔ�خرى

وتواصل يف هذا إالطار صب?ب الز§رات @لس9نا، ٕاذ بلغ Gدد الزاíر�ن 
زاíرا، مهنم تالمBذ وطلبة و¤حâني وخشصيات س9ياس9ية  2419ما يفوق 

  . ومدنية، مغاربة وO�ٔانب
ومما مزي العمل إالداري لهذه ا=ورة هو ٕا²داث مركز ðiراسات 

و³س9متيàسرت "ملانية مبسامهة بيداغوجBة من مؤسسة والبحوث الرب 
ويªٔمل املكQب، مكQب ا@لس، ٔ�ن ³شلك هذا . الربيطانية" ðiميقراطية

املركز العلمي نواة حقBقBة من شªٔهنا ٔ�ن تقوم بدراسات وحبوث =مع الفرق 
  . الربملانية يف Gدة جماالت

 تنفBذ ومن æة ٔ�خرى، وحفاظا Gىل ذا�رة ا@لس، مت الرشوع يف
  .مرا²ل مرشوع رمقنة العمل ال�رشيعي

ويف اخلتام، ³سعدين ٔ�ن ٔ�توOه ¤لشكر اجلزيل ٕاىل الس9يد رئ?س 
احلكومة احملرتم Gىل ما ملس9ناه فBه من اهpم مبجمل قضا§ جملس9نا وحرصه 

والشكر موصول ٕاىل ¤يق . Gىل التàس9يق مع الرئاسة لكام تطلب اNٔمر ذ�
  . ٔ�عضاء احلكومة املوقر�ن

كام ٔ�تقدم ¤لشكر ٕاىل السادة احملرتمني ٔ�عضاء ا@لس Gىل ما يقومون به 
من æد Oاد خلدمة قضا§ جملس9نا يف ٔ�جواء يطبعها روح املسؤولية واملثا�رة 
والنقاش املس9متر حول القضا§ املصريية، Ë�ٔذا يف ٔ�ول لك يشء مبصل¨ة 

  .بالد�
لربملانية Gىل sشاطهم والشكر موصول iلسادة احملرتمني رؤساء الفرق ا

املس9متر وتواOدمه ا=امئ وحضورمه الوازن والفاGل وحرصهم املس9متر Gىل 
  . الريق بªٔداء جملس9نا وجبودة ٔ�دائه كذ�

كام ٔ�شكر السادة احملرتمني رؤساء اiل¹ان الربملانية ا=امئة Gىل ما يبذلونه 
ة من æد ومعل مس9متر وOاد iلرفع من ٕانتاجBة جملس9نا وحتسني جود

  .ٕانتاج�ا
و³سعدين بنفس املناس9بة ٔ�ن ٔ�نوه �اكفة ٔ�طر وموظفي ا@لس Gىل 
اه�pم ¤·هنوض بªٔداء ا@لس املوقر واخنراطهم إالجيايب يف خمتلف اNٔوراش 
إالصالحBة اليت يقوم هبا املكQب، مؤكد�ن بذ� دورمه الهام �رشيك 

  .يانة ذا�رتهٔ�سايس يف معلية الريق بªٔداء ا@لس وحتسني مردوديته وص 

وال يفوتين هبذه املناس9بة ٔ�ن ٔ�توOه ٕاىل خمتلف وسائل إالGالم الوطنية 
وا=ولية ¤لشكر والتنويه Gىل موا�بهتا املمتزية واملكâفة Nٔعامل ا@لس ا�تلفة، 

  .وGىل ما تقوم به من جمهودات لربطنا ¤س9مترار ¤لرٔ�ي العام الوطين وا=ويل
  حرضات السادة والس9يدات، 

ننا خنتمت هذه ا=ورة ولكنا ٔ�مل يف ٔ�ن �كون ا@هود اÇي بذ·متوه مجيعا إ 
وبذ� جملس9نا مبختلف مكو�ته ذات وقع ٕاجيايب، ميك�ه من {خنراط 
 wاه ويقوده صاحب اجلالGي �رÇوموا�بة املسلسل إالصال( املمتزي ا

دم املv محمد السادس نرصه هللا ؤ�يده، من O�ٔل مغرب مو²د وقوي، مQق
ومزدهر، كام Oاء يف اخلطاب املليك السايم i*�رى الرابعة عرش لعيد 

  .العرش ا@يد
  .والسالم Gليمك ورمحة هللا تعاىل و�راكته

  . ورفعت اجللسة
  .مرح�ا ¤لس9يدة الوز�رة

wة لصاحب اجلالGة املرفوBعفوا الربق.  
  .مرح�ا ¤لس9يدة الوز�رة احملرتمة

        ::::�ٔمني ا@لس�ٔمني ا@لس�ٔمني ا@لس�ٔمني ا@لساملس�شار الس9يد محيد �وسكوس، املس�شار الس9يد محيد �وسكوس، املس�شار الس9يد محيد �وسكوس، املس�شار الس9يد محيد �وسكوس، 
  .Yسم هللا الرمحن الرحمي

  :�رقBة مرفوGة ٕاىل حرضة صاحب اجلالw املv محمد السادس نرصه هللا

  نعم س9يدي ٔ�عزك هللا؛
، 2013-1012مبناس9بة اخQتام ٔ�شغال ا=ورة الربيعية iلس9نة ال�رشيعية 

واليت تصادف ا�Çرى الرابعة عرش لرتبع Oاللتمك Gىل عرش ٔ�سالفمك 
 اNٔعتاب الرشيفة بعد تقدمي ما يليق ¤جلناب ميي�رشف Ëدامليامني، 

الرشيف ٔ�عز هللا ٔ�مره من فروض الطاGة والوالء، ٔ�صاw عن نفسه ونيابة 
عن اكفة الس9يدات والسادة ٔ�عضاء جملس املس�شار�ن، بªٔن �رفع ٕاىل السدة 
العالية ¤- ٔ�مسى عبارات ا·هتاين والتربيك مقرونة بªٔصدق �ٓ§ت الوالء 

  .Ëالص جلاللتمك وiلعرش العلوي ا@يدواالٕ 
لقد Åلكلت ٔ�شغال جملس املس�شار�ن، § موالي، Ëالل دورته 
الربيعية حبصيk ٕاجيابية، ٕان Gىل املس9توى ال�رشيعي ٔ�و الرقايب، ¤ملصادقة 
Gىل النصوص وطرح قضا§ ومعاجلة ملفات ذات راهنية ٔ�و Gىل مس9توى 

ختدم مصاحلنا الوطنية ٔ�و يف جمال  العمل ا=بلومايس مببادرات وتفاGالت
انفQاح ا@لس Gىل حميطه اخلارÏ، حBث ٔ�رشك ا@لس فعاليات خمتلفة يف 
دراسة وبلورة تصورات حول قضا§ مرتبطة ¤=ينامBة إالصالحBة الكربى 

  .اليت تعرفها بالد�
وٕان جملس املس�شار�ن س9يظل، § موالي، مس9تحرضا لتوجهياÅمك 

لعمل املؤسسة ال�رشيعية، اليت حتظى بعناية Oاللتمك، موا�با  املولوية املنرية
وم�خرطا يف اNٔوراش املهيلكة اليت ÅرGاها Oاللتمك حبمكة وتبرص، ومعبئا 

  .ðiفاع عن القضا§ العليا لبالد� وGىل رٔ�سها قضية و²دتنا الرتابية
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 حفظمك هللا، § موالي، مبا حفظ به ا�Çر احلكمي، ؤ�دام Gىل Oاللتمك
نعم الص¨ة والعافBة، وحقق يف عهد Oاللتمك ما Åرجونه ململكQمك السعيدة 
وشعبمك الويف من تقدم وريق وازدهار، ومQع Oاللتمك بªٔنوار هذا الشهر 
املبارك الفضيل، ؤ�قر عينمك بويل عهدمك احملبوب صاحب السمو املليك 

ة اجلليk اNٔمري اجلليل موالي احلسن، وشقBقQه صاح�ة السمو املليك اNٔمري 
لال Ëدجية، وصنومك اجلليل صاحب السمو املليك اNٔمري موالي رش9يد 

  .وببايق ٔ�فراد اNٔرسة امللكBة الرشيفة، ٕانه مسيع جميب

  .والسالم Gىل مقام Oاللتمك العايل ¤- ورمحة م�ه تعاىل و�راكته
غشت  2املوافق لــ  1434رمضان  24وحرر ¤لر¤ط يف امجلعة 

2013.  
  .لويف ا=كتور محمد الش9يخ بيد هللامك اميËد

        ::::الس9يد رئ?س ا@لسالس9يد رئ?س ا@لسالس9يد رئ?س ا@لسالس9يد رئ?س ا@لس
  .شكرا

  .رفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسةرفعت اجللسة


