
1 
 

 
 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881 
 

 االتحاد الدستوريفريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات  

 1 محمــد لبحـــر 

 2 بلعيــدي الشرقي 

 3 الصنهاجي العمراني 

 4 أحمــد صديــق 

 5 بــن كيران الطيــب 

 6 مالكــي محمــد 

 7  املصمــودي محمــد توفى

 8 الحضــري محمـــد  

 9  السماللي عبد اللطيف توفى

 11 الطاهر املصمودي 

 11 قويدر ادمحم 

 12 عيادي عبد هللا 

 13 لفحل دمحم بن الشرقي 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 14 الرحيمني عبد هللا 

 15 عباسالحامدي  

 16 البشيري عبد الرحمان 

 17 الطاهــر عفيفــي  

 18 جوحــنا أوحــنا 

 19 اللكــوت ادريــس 

 21 دواجــي محمــد 

 21 العياش ي أحمــد بــن سالم 

 22 أوباعوس ابراهيم 

 23 بنعزوز العربي 

 24 الدهبــي العلــوي عبــد القــادر 

 25 اليزمي عسو 

 26 السعيددمحم جالل  

 27 شرفاوي دمحم 

 28 االزروالي بريك 

 29 بلقزيز عمر 

 31 املسيوي عبد العزيز 

 31 الجزولي عمر 

 32 الديمان الحسين 
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 33 ارين دمحم 

 34  ساوي ـــامبارك العي توفى

 35 بوشطروس الحسين 

 36 البوكيلي دمحم 

 37 عبد الخلقي حوماد 

 38 مولود بوزيان 

 41 املستقيم دمحم 

 41 عالل بولويز 

 42 الشقوري حسن 

 43 السايس ي مصطفى 

 44 ايت الحاج أحمد 

 45 عاللــي عبد املجيـــد 

 46 امهـــال أحمــد 

 47 عبــدهللا بندهيبة 

 48 بوشعيب بلبعــير 

 49 بوعسرية عبــد الكبير توفى

 51 أحمد بنيحيى أيو الحسن 

 51 الكـــداري أحمــد  

 52 اليمانــي حســن 
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 53 الهالوي أحمد ولد قدور  

 54 زروالــي عبــد القادر 

 55 مزيان دمحم 

 56 بركة عبد السالم 

 57 لطفي دمحم 

 58 حبيبي دمحم 

 59 عبدهللا السعيدي 

 61 دمحم أبيض 

 61 الزهراوي ادمحم 

 62 حسن بن اسماعيل 

 63 زمامة عبد السالم 

 64 أزماني عبد هللا 

 65 العلوي اليزيدي 

 66 قويدر عبد السالم 

 67 الرويس ي عبد الرزاق 

 68 عبد الرحيم بن عبد الجليل 

 69 قاريا دمحم 

 71 املنعم الرحالي 

 71 املعطي بوعبيد 
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 72 زيداني الحداوي  

 73 زيان دمحم 

 74 املكينس ي عبد الحق 

 75 بالفريج دمحم 

 76 ادريس العمرانيموالي  

 77 الجعيدي دمحم 

 78 السالمي ابراهيم 

 79 بلحاج أحمد 

 78 شبيشب فريد 

 81 احيدار مرزوق  

 82 عبد الرحمان علمي 
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 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881 

 
 فريق التجمع الوطني لألحرار

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات  

 1 دمحم مجيد توفى

 2 الحسين اشنكلي 

 3 نيدو امغار لحسن 

 4 اكرواز الخرساني دمحم 

 5 عبد الرفيع البصري  

 6 مصطفى عكاشة توفى

 7 دمحم الزايدي املذكوري 

 8 العزيز العلوي  موالي عبد 

 9 دمحم الحبيب العروس ي 

 11 موالي أحمد العلوي  توفى

 11 وــدمحم عب 

 12 نــعالل الزي 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 13 دمحم كوسكوس 

 14 عبد الرحمان الكيحل 

 15 عبد الهادي بركة 

 16 دمحم بوهدود 

 17 بوشعيب الزاهيدي توفى

 18 عبد العزيز الوزاني توفى

 19 دمحم حدو الشيكر 

 21 دمحم الراشدي 

 21 دمحم حاحو موحا 

 22 أحمد العسكي توفى

 23 بليوط بوشنتوف توفى

 24 ادريس الغزالي 

 25 لحسن مطيع توفى

 26 عبد القادر طنان 

 27 عبد القادر رستم توفى

 28 أحمد البوزيدي 

 29 عبد الكامل الرغاي 

 31 حسن العبادي 

 31 خطري ولد سيدي سعيد ج توفى
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 32 دمحم بن عيس ى 

 33 عبد الحميد خليلي 

 34 محمــد بوهريــــز 

 35 علــي بوعيـــدة 

 36 ماء العينين سيدي بويا 

 37 الداي ولد سيدي بابا توفى

 38 العلمي التـــازي  

 39 حســـن العمـــري  

 41 الحسين بو العسري  

 41 جميل دمحم 

 42 أحمد بنيس 

 43 عبد القادر سالمة 

 44 عبد الحفيظ بنعبدهللا 

 45 عبد الكريم الودغيري  

 46 دمحم البهير الفكيكي 

 47 دمحم جباري  توفى

 48 علي املنوي  

 49 عبد الحق بن كيران 

 51 أحمد الكرافس 
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 51 ادريس الوزيري  

 52 محمــد فكــري  

 53 املعطي بنقدور  

 54 أحمــد العزوازي  

 55 أحــمد عصمان 

 56 ناجــم لهبيل 

 57 ابريــك بوحلبة 

 58 نعيــم عبــد الحميد 

 59 املنصوري بنعلي 

 61 عبــد الرحمن أربعيــن 

 

 

 

 

 اململكة املغربية
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 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881  

 الحركة الشعبيةفريق  

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 املحجوبي أحرضان 

 2 الرحالي رحال 

 3 التوكاني دمحم 

 4 امسكان سعيد 

 5 دمحم تقي هللا ماء العينين 

 6 اكرام حسن 

 7 الصوالحي بوزكري  

 8 أولقايد لحسن 

 9 أمين الدمناتي 

 11 حبايلي امبارك 

 11 أومخار دمحم 

 12 زمراك امبارك 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 13 منصوري مسعود 

 14 عرشان محمود 

 15 هاكو براهيم 

 16 الدرمومي بلحاج 

 17 أبو الحمص عمر 

 18 دمحم أمهروق  توفى

 19 فاضلي دمحم 

 21 الزدكي عسو 

 21 اوزين أحرضان 

 22 املـــاوي أحمـــد 

 23 الخطابي حوس ى 

 24 بنعلي عياد 

 25 قريقاش أحمد 

 26 الرفاعي عبدهللا 

 27 أقديـــم حــــدو 

 28 الهاشمي العيادي 

 29 بخـــو لحســـن 

 31 ابراهيــم عبـــاد 

 31 أوزهرة دمحم 
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 32 الدردوري العربي 

 33 أحمد يحي بن عالل 

 34 لحبيبي املهدي 

 35 الشعبي كبير 

 36 بوسكري عمر 

 37 جبارة الحسين 

 38 حسن كرم 

 39 أيت رحو حساين 

 41 الهاللي بوشعيب 

 41 الجوهري دمحم 

 42 بوحفــرة خطابـي 

 43 بــروال عبــد السـالم 

 44 ياشفين ادمحم 

 45 رض ى بوطيب 

 46 اليوس ي دمحم 
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 النـوابقوائم السيـدات والسـادة  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881  

 االستقـالليفريق  ال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 محمــد بوســة 

 2 عبــــد الحــق التـــازي  

 3 عباس الفاس ي 

 4 عبــد الــرزاق أفيـــالل 

 5 محمـــد سعــد العلمــي 

 6 العربي املساري دمحم  

 7 محمـد الوفــا 

 8 العربي زروالي 

 9 امحمــد الخليفة 

 11 احمــد القـــادري  

 11 علـــي الفــالح 

 12 أحمـــد مفـــدي 

 13 حســـن طريبق 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 14 محمـــد املجدوبـــي 

 15 دمحم بن اليزيد الهاشمي 

 16 ابراهيم العلمي 

 17 احمد بنزيدية 

 18 الادريس ي العالم ولد سيدي 

 19 عالـــم البغــــدادي 

 21 محمـــد الحـــــر 

 21 عبــد الكريــم البيداني 

 22 أحمــد بنعامــر 

 23 أحمــد غالـــب 

 24 رشيــد لحلـــو 

 25 فـــاروق الكبـــير 

 26 ابــا عبـــد العزيــز 

 27 السالــك زينــي 

 28 ابراهيــم محمــد ماأهـل أحمــد  

 29 عبــد هللا بــن محمــد الحمومــي 

 31 علي البوفروري  

 31 حسن الدهبي 

 32 فائق دمحم بن هاشم توفى
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 33 عبد الحفيظ العلمي 

 34 دمحم الفطواكي جالحا 

 35 بن اسماعيل الشيخ 

 36 بوطيب العايدي 

 37 دمحم العلوي الفضيلي 

 38 الصادق الوهابي 

 39 قاســم الطاهر الجوطي 

 41 املفضل دحمان 

 41 ادريــس احجييج  توفى

 42 محـــمد أفالح 

 43 محمــد خالقي 

 44 محمــد حسون  
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 قوائم السيـدات والسـادة النـواب
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881 
 
 

 الفريق  االشتراكي 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 املهــدي العلـــوي  

 2 عبـــد الرحيم بوعبــيد توفى

 3 محمــــد الدباغ 

 4 محمــــد الحريكـــة 

 5 دمحم الحبيب الفرقانــــي 

 6 عقـــا الغــــازي  

 7 عبدهللا الحجامي توفى

 8 دمحم الجابري  

 9 دمحم الاخصاص ي 

 11 دمحم الحبابي 

 11 دمحم منان 

 12 فتح هللا ولعلو 

 13 عبد الواحد الراض ي 

 ململكة املغربية  

 مجلس النواب
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 14 دمحم الحبيب سيناصر 

 15 بوشتة اتباتو 

 16 دمحم ياسين 

 17 حميد زريكم 

 18 أحمد أجزول توفى

 19 دمحم أزغار 

 21 دمحم بوزوبع توفى

 21 يحيى بــزغود 

 22 بنديهاجادمحم  

 23 لحسن القرني   

 24 مصطفى القرشاوي  

 25 دمحم اليازغي 

 26 أحمد الخزامي 

 27 عياش املدني 

 28 دمحم املكناس ي 

 29 دمحم مغفور  توفى

 31 عبدالوهاب ملين 

 31 دمحم منصور  

 32 دمحم ملوك 
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 33 ابراهيم الراض ي 

 34 دمحم السنوس ي معنى 

 35 دمحم الطويل 

 36 عبد الجليل تيامان 

 37 مصطفى القرقوري 
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 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881  

 

 الفريق الديمقراطي

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 الجديـديمحمــد أرسـالن  توفى

 2 خليهـن ولد الرشيد 

 3 مـوس ى السعـدي 

 4 ادريس العلـمي 

 5 علي قيـوح 

 6 عبـدهللا القـادري  

 7 الرايس عبد القادر 

 8 شاكـر طاهـر 

 9 ملين بنعمـر 

 11 عبد العزيز اليعقوبي 

 11 العربي فريجة 

 12 دمحم ضباش 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



20 
 

 13 التيجاني لحسن 

 14 نورالدين خليفة 

 15 الركيبي دمحم الشيخ 

 16 أهل بلقاسم أحمد ولد البشير 

 17 بيد هللا دمحم الشيخ 

 18 حمــو محمــد 

 19 ابنعيز عبــد الكريم 

 21 محمــد رشادي 

 21 فائــز حســن 

 22 اعمـار حــداد أحمــد بابا 

 23 عزيــزي عمــر 

 24 عمــارة لعمــارة 

 25 محمــد مدنــي توفى
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 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
4891-4881  

 االتحاد المغربي للشغل
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 محمــد الحشــادي  

 2 عبــد النبي التكموتي 

 3 العلميالاجراوي  

 4 محمــد عبــد الرزاق 

 5 حســن بــن عــدي توفى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة املغربية
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 الكنفدرالية الديمقراطية   للشغل

 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 الحسين الكافوني 

 2 طه منصور  

 3 يوسف الرزواني 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 

املغربيةاململكة   
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 قوائم السـادة النـواب  

 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية
 الوالية التشريعية  

4891-4881  

 حزب التقدم واالشتراكية  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 علــي يعتــة  توفى

 2 اسماعيــل العلــوي  
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 اململكة املغربية
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 االتحاد العام للشغالين
 

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 دمحم خالقي 

 2 افالح دمحم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 حزب التضامن والوحدة
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 ابراهيم برباش 
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 قوائم السـادة النـواب  
 النيابية  أعضـاء الفـرق والمجموعات
 الوالية التشريعية  

4891-4881  
 

 منظمة العمل الديمقراطي الشعبي  

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 محمــد بنسعيـــد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
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 ال منتمون
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي   مالحظات

 1 مــوالي علي العلــوي  

 2 ميلــود الشعبــي 

 3 محمــد الشعبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 


