
 

 
 

 قوائم السيـدات والسـادة النـواب  
 أعضـاء الفـرق والمجموعات النيابية

 الوالية التشريعية  
3991-3991 

  الدستوريفريق االتحاد  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 دمحم املعطي بوعبيد

 2 دمحم جالل السعيد

 3 دمحم كمو

 4 الزروالي بريكا

 5 عبد هللا أزماني

 6 عبد املغيث السليماني

 7 دمحم املصمودي

 8 دمحم القباج

 9 عبد هللا بلقزيز

 11 عمر الجزولي

 11 عبد العزيز املسيوي 

 12 عبد الرحمان الباشري 

 13 انــــد زيـــمحم

 14 اشبيشبفريد 

 15 عبد السالم بركة

 16 دمحم لطفي

 اململكة املغربية

 مجلس النواب
 

 



 17 حسن اليماني

 18 يحيي دمحم أبو 

 19 دمحم لبصير

 21 دمحم لفحل بن الشرقي

 21 أحمد اللبهي

 22 ابراهيم أوباعوس

 23 عبد الرحيم عثمون 

 24 ديـــة لوريـــر بنونــعم

 25 ناـــــد بـــأحم

 26 أحمد تويزي 

 27 ابراهيم السالمي

 28 حسن الشقوري

 29 أحمــد آيـت الحــاج

 31 ادريس بسيط

 31 أحمد أمهال

 32 دمحم البصري 

 33 محمـد فجـــر إلاســالم

 34 عبد السالم أقلعي

 35 محمــد ساجــــد

 36 إبراهيم باسعدون 

 37 سعيــد التدالوي 

 38 ماء العينين سيدي بويا

 39 دمحم الناجي



 41 عبد الواحد الطريبق

 41 دمحم العابيد

 42 علي رحيمي

 43 خليفة ايطوبان

 44 العيساوي امبارك 

 45 عبد هللا رفوش

 46 أحمد الجغيري 

 47 عبد هللا الداك

 48 الحبيب الزويكي

 49 أحمد أبو الفرج

 51 ابراهيم عمار

 51 عبد السالم ودي

 52 بدهللاـعلي الهادي بلحاج بوع

 53 رحال اجبيل

 54 دمحم اجبيل

 55 الحسين الحداوي 

 56 أحمد البوزيدي

 57 أحمد النماوي 

 58 عالل منصف

 59 سالم عزوز

 61 رشيد الساجد

 61 دمحم اكرواز الخرساني

 62 وايس ي حامدي



 
  اإلشتراكي للقوات الشعبيةتحاد  االفريق  

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 دمحم اليازغي

 2 فتح هللا ولعلو

 3 عبد الواحد الراض ي

 4 دمحم الحبيب الفرقاني

 5 خيراتعبد الهادي 

 6                                     عبد القادر باينة

 7 أحمد الريح

 8 دمحم السماللي

 9 الحبيب املالكي

 11 ادريس لشكر

 11 خالد عليوة

 12 عبد السالم الدباغ

 13 مصطفى الكثيري 

 14 د القادر البنةعب

 15 أحمد شليح

 16 بديعة الصقلي

 17 دمحم حبيب سيناصر

 18 وديعةالطاهر 

 19 دمحم محب

 21 دمحم شوقي



 21 املعطي سهيل

 22 دمحم أديب

 23 أحمد بنعابد

 24 عبد الكبير طبيح-

 25 كنعانمصطفى 

 26 دمحم السنوس ي معنى

 27 ابراهيم رشيدي

 28 الكبير بزاوي 

 29 أحمد الزيدي

 31 لحسن مزواري 

 31 الحسن اباكة

 32 دمحم طربوز 

 33 دمحم عمر

 34 الرحيم الرماح عبد

 35 حسن حوس

 36 دمحم املتوكل

 37 لحسن بولكيد

 38 ابراهيم راض ي

 39 الحسين البوزيدي

 41 سيدي أحمد مسعود املتوكل

 41 مصطفى املتوكل

 42 جواد عراقي

 43 دمحم القلعي



 44 عبد القادر لطفي

 45 عبد الرشيد بنسليمان

 46 الصديق كاسم

 47 ادمحم نفتاح

 48 عبد النبي الفياللي

 49 ادريس املنصور 

 51 دمحم توفيق بالحسن

 51 دمحم ملوك

 52 عبد السالم بنصالح

 53 دمحم املكناس ي

 54 اسماعيل الهاللي

 55 طه أبعقيل

 56 الطيب منشد

 57 عبد املجيد بوبكري 

 58 دمحم حامي

 59 أحمد احصايني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 3991-3991 اعيةوالعدالة االجتمفريق األصالة المغربية  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 محند العنصر

 2 أدمحم أحموت

 3 دمحم جوهري 

 4 حسن أبو أيوب

 5 دمحم حما

 6 عبد السالم بروال

 7 سعسد أمسكان

 8 أحمد أمزيان

 9 دمحم العلمي

 11 مسعود منصوري

 11 لحسن أمين الدمناتي

 12 دمحم أرسالن

 13 أحمد املؤدن

 14 عبد املوجود الدكالي

 15 دمحم ضباش

 16 نجيب الوزاني

 17 موالي علي العلوي 

 18 جواد الناصري 

 19 دمحم بديع

 21 لحسن بنعدي



 21 أحمد ملاوي 

 22 دمحم التمسماني

 23 طارق يحيى

 24 دمحم طالحا

 25 عبد اللطيف السردي

 26 دمحم تغدات

 27 دمحم السملي

 28 دمحم بادي

 29 عياد بنعلي

 31 بوكيـــــردمحم 

 31 الحاج العربي الدردوري

 32 ابراهيم زركض ي

 33 دمحم املؤدن

 34 رشيد أمحزون

 35 عبد السالم شكيب

 36 جمال الدين أبعقيل

 37 موحى حاحو

 38 الحسين أوحليس

 39 يوسف عيس ى

 41 علي أبركاك البوعزاوي 

 41 أحمد أولحاج

 42 لحسن إلادريس ي

 43 جيلو ر أـــعم



 44 مصطفى أشطو

 45 عدي أيت رهو

 46 دمحم جبلي

 47 عبد الرفيع مهليل

 48 عمر الحمزاوي 

 49 عمر بوسكري 

 51 محمادي الحرش ي

 51 عبد السالم الباكوري

 52 محسن البقالي

 53 دمحم رض ى بوطيب

 

 

 3991-3991 : يةاإلستقـاللي للوحدة والتعادلفريق  ال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 ةـد بوستـمحم

 2 ري ـد الدويـمحم

 3 البــم غـد الكريـعب

 4 موالي دمحم الخليفة

 5 ي ــد الفاســد الواحـعب

 6 دمحم بن عبد الهادي القباب

 7 دمحم سعد العلمي

 8 دمحم املوساوي السوس ي

 9 اللـــرزاق أفيـد الـعب

 11 رسـي سميـة بنانـلطيف

 11 محمــد الوفــا



 12 طونييد إلادريس ي القــمحم

 13 د القادري ــأحم

 14 د إبراهيم املسعوديــمحم

 15 ديـــد مفــأحم

 16 محماد بلحسن أكنسوس

 17 ز أباــد العزيــعب

 18 يــس الدواجــادري

 19 بــد غالــأحم

ــدــالطيب  21 ي محمـ

 21 أهل أحمــد إبراهيــم محمـد مامي

 22 اســن العبــد بــون محمــحس

 23 جيد الكوهنعبد امل

 24 هللا الورثي عبد

 25 يـمان الحريشـبد الرحــع

دوحـــراهيم زيــاب  26 

 27 رةــان حجيــد الرحمــعب

 28 يـش التجانـحباشي

 29 عبــد الكريــم بــن الطيــب

 31 حمودانــيعبــد الرحمــان 

 31 ميمــون شطـــو

 32 أمهـــدي إلالهعبــد 

 33 ميلود الشعبــي

 34 بـــد طالـــأحم

 35 دمحم العلوي الفضيلي



 36 يــج دمحم الشعب

 37 عــز الديــن لحلــو

 38 ألانصاري محمــد

 39 يــي الجوطــر العمرانــبوبك

 41 مـــراهيبــبن إبراهيــم

 41      أحمد هالل 

 42 بن سالم أولغازي 

 43 عبد هللا يعقوبي

 44 الكبير الشادي

 45 الحسين مهراوي 

 46 عبد السالم يحيى

 47 عبد السالم أربعين

 48 أحمد أحبا

 49 عمر دباج

 51 عبد الرحمان لباح

 51 أحمد الدعكي

 52 دمحم تيتني علوي 

 53 أحمد املقدم

 
 3991-3991 : التجمع الوطني لألحرارفريق  

 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 انــد عصمـــأحم

 2 مصطفى املنصوري

 3 د العزيز العلوي الحافظيــعب



 4 بدر الدين السنوس ي

 5 العلمي التازي 

 6 الطيب بن الشيخ العثماني

 7 ناجم لهبيل

 8 دمحم عبو

 9 بوشعيب زاهيدي

 11 دمحم بوهدود بودالل

 11 الوزانيعبد العزيز 

 12 أنس بن صالح الزمراني

 13 أحمد العزوازي 

 14 دمحم الشيخ الركيبي

 15 عبد إلاله القباج

 16 عبد الرحمان أشن

 17 أحمد حاجي

 18 أعمار الشيخ

 19 علي قاسمي

 21 دمحم الجماني

 21 أحمد الشرقاوي 

 22 عبد السالم شفيق

 23 الحاج النعناعي

 24 عبد الفتاح الصباغ

 25 ابراهيم لحياني

 26 عبد الكبير بن زوينة

 27 سعيد برقية



 28 دمحم بو العسري 

 29 عمر بوعيدة

 31 دمحم أبركان

 31 دمحم زاهيدي

 32 إدريس الحوات

 

 

 3991-3991 :  ة الديمقراطيةالوطنيالحركة  فريق  
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 لحسن الحسناوي 

 2 القاسميعبد الرحيم 

 3 د عرشانو محم

 4 دمحم بنزروال

 5 املامون صفا العلوي 

 6 عابد شكيل

 7 محماد الفاهدي

 8 بولويزعالل 

 9 جمال البصراوي 

 11 مختار نجاح

 11 سعيد أوخويا

 12 دمحم تلموست

 13 عبد هللا عباد

 14 دمحم ألامين حرمة هللا



 15 كمال الكرافص

 16 ابراهيم الوعبان

 17 دمحم الرياحي

 18 دمحم الحاتمي

 19 دمحم مرزوق 

 21 دمحم مبارك تامك

 

 

 3991-3991 :الديمقراطي فريقال
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 دمحم أرسالن الجديدي

 2 عبد هللا القادري 

 3 عبد القادر الرايس

 4 بنعمرالمين 

 5 أحمد العلمي

 6 العربي السالمي

 7 اسطنبوليعبد اللطيف 

 8 علي قيوح

 9 عمر العبدالوي 

 11 عبد القادر لبريكي

 11 عبدالسالم البياري 

 12 عمر ادخيل

 13 عمر الدايرة



 14 دمحم عبيا

 15 صالح ليفصال

 16 دمحم أيت امبارك

 17 نور الزين خليفة

 

 

 3991-3991 :فريق التجديد والتقدم
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 اسماعيل العلوي 

 2 علي يعثة

 3 التهامي الخياري 

 4 حمو أوحلي

 5 الطيب الشكيلي

 6 دمحم املكي بنعلي

 7 الحسين بن لكطو

 8 سليمان صاخي

 9 الحداوي زيداني

 11 عبد الجليل عمرانة

 11 مصطفى الغزوي

 12 العياش ي املسعودي

 13 عمر املواسني

 14 عبد الكريم الودغيري 

 

 



 

 3991-3991 :فريق الحركة الوطنية
 
 

 الرقم االسم الشخصي والعائلي  

 1 ديـــال السعيــخ

 2 نـــوعزة اكــب

 3 بلحاج الدرمومي

 4 موحيـــد بوشعيب

 5 حمــيد سعيـــد

 6 دمحم أربعـــي

 7 الحسين الجامعي

 8 درــــر مكـــعم

 9 عبــد القادر رســتم

 11 العمارة عمارة

 11 بوعـــود لحــسن

 12 ميــس كريــــم

 

 

 

 

 



 

 باقي الهيئات واملنظمات السياسية

 

 3 درـــد أيت إيــد بنسعيــمحم

 2 يرـــد بلكبــد الصمــعب

 1 ارق ــودي موخــامليل

 4 يــي التكموتـــد النبــعب

 5 دـــد الرشيــن ولــخليه

 6 ديـــوس ى السعــم

 1 بنسليمانادر ــد القــعب

 8 وـــــي دومــد العالــعب

 9 ةــــؤاد علي الهمــف

 31 رورو ــــي أقــالعرب

 

 


