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 اجللسة الثالثةحمضر 
 
 (.م7181يناير  81)ه8341ربيع الثاين  81الثالاثء  :التاريخ
 السيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب.: الرائسة

الدقيقة و ساعتان وعشر دقائق ابتداء من الساعة الثالثة  :التوقيت
  الثالثة والعشرين.

 رؤساءنتخاب أعضاء مكتب جملس النواب، و ا جدول األعمال:
  .ن النيابية الدائمةاللج

 :لسة، رئيس اجلالسيد احلبيب املالكي رئيس جملس النواب
ن الرحيم، والصالة والسالم على أشرف بسم هللا الرمح

 املرسلني.
 حضرات السيدات والسادة النواب؛

اجمللس هذه اجللسة النتخاب أعضاء مكتب جملس يعقد 
النواب، وكذلك رؤساء اللجان النيابية الدائمة تطبيقا ألحكام 

من الدستور، وكذلك تطبيقا  27الفقرة الثالثة من الفصل 
 من النظام الداخلي. 81و 81، 83اد ملقتضيات املو 

أخرب اجمللس طبقا  ،وقبل انطالق عملية التصويت
من النظام الداخلي، أن رائسة اجمللس  47ملقتضيات املادة 

ية أبمسائها النياب ةئح الفرق، وكذلك بلوائح اجملموعتوصلت بلوا
 التايل:وأمساء رؤسائها وهي على الشكل 

 :الئحة رؤساء الفرق واجملموعة النيابية
لدين العثماين، ا : النائب احملرتم السيد سعدفريق العدالة والتنمية

 نكملوا شوية، تفضل تفضل.السي وهيب حىت 
 

 :)نقطة نظام( النائب السيد عبد اللطيف وهيب
من النظام الداخلي املكتب  87غري أنه وفقا للمادة 

املؤقت يشرف فقط على انتخاابت الرئيس ال غري، حضور 
املكتب املؤقت قد يكون فيه خلل شكلي، غادي نوجهو، بغينا 

 ...ناية السيد الرئيس هلاذ املوضوع فقطنوجهو ع
 رئيس:الالسيد 

  ، مالحظة يف حملها.شكرا، فهم يتمرنون معنا، شكرا
 ،لدين العثماينا : النائب احملرتم السيد سعدفريق العدالة والتنمية

  .878عدد األعضاء 
م السيد عبد النائب احملرت  ،رئيس الفريق :فريق األصالة واملعاصرة

 فريق) للمعارضة.مراسلة تتضمن اإلنتماء  اللطيف وهيب، مع
 عفوا ثالث مرات.عفوا  (814 التجمع الدستوري،

 814:فريق األصالة واملعاصرة
د الطاليب شيااحملرتم السيد ر النائب : فريق التجمع الدستوري

 .21العلمي، عدد األعضاء 
ب احملرتم الرئيس النائ :والتعادليةالفريق اإلستقاليل للوحدة 

  .32نور الدين مضيان، عدد األعضاء السيد 
حممد األعرج  لسيدرئيس الفريق النائب احملرتم ا :الفريق احلركي
 .71عدد األعضاء 

 قران أمامالنائب احملرتم السيد ش رئيس الفريق :الفريق اإلشرتاكي
  .71عدد األعضاء 

ائبة النة عفوا، : رئيسة اجملموعواإلشرتاكيةاجملموعة النيابية للتقدم 
 .87، عدد األعضاء قلبل احملرتمة السيدة عائشة

 اهالقوائم وأمساء رؤسائ كما جرت العادة سيتم نشر هذه
لمجلس لوقع اإللكرتوين ، وكذلك امللربملانليف اجلريدة الرمسية 
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امل ك واجملموعة النيابية رؤساء الفرقمتمنيا للسيدات والسادة 
 .التوفيق والنجاح يف مهامهم

  ،حضرات السيدات والسادة
 يت عن الرتشيحات لعضويةمنر اآلن إىل عملية التصو 

  .السيد الرئيس، املكتب وكذلك رائسة اللجن الدائمة
 :نظام( نقطة) العثماينالنائب السيد سعد الدين 

 .كراضروري يف اجللسة العامة، ش اإلعالن عن غري املنتسبني أيضا
 السيد الرئيس:

 إذا مسحتم شكرا، ألن ما ،سنقوم بذلك آخر اجللسة
 ،وينما عندان حىت شي أتثري قان ،عندها حىت شي أتثري قانوين

 تكمال هيكلة اجمللس. فيما خيص اس
إذا مسحتم اآلن منر إىل عملية التصويت عن الرتشيحات 

ملية ، وقبل الشروع يف علعضوية املكتب ورائسة اللجن الدائمة
خرب اجمللس املوقر أننا توصلنا ابلرتشيحات التالية التصويت أ

املقدمة من طرف الفرق النيابية لعضوية املكتب ورؤساء اللجان 
وامسحوا يل  ،الئحة تضم كافة الرتشيحات النيابية الدائمة يف إطار

رائسة و  أن أتقدم بقراءة قائمة املرشحني لعضوية مكتب اجمللس
  .اللجان النيابية الدائمة

  :فيما خيص مكتب اجمللس
داودي فريق ن الحلسالنائب احملرتم السيد : النائب األول للرئيس

 .العدالة والتنمية
د د رشيالسيد الرئيس النائب احملرتم السي :للرئيس النائب الثاين

 .العبدي فريق األصالة واملعاصرة
د النائب هو السي فني الداودي طويل،، االنائب ميكن ليكم توقفو 

 .وقف، النائب احملرتم السيد العبديأ ،السي الداودي

: السيد حممد جودار فريق التجمع الرئيس الثالث النائب
 الدستوري.

بد الواحد رتم السيد ع: السيد النائب احملللرئيس الرابع النائب
 لفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.األنصاري، ا

ن، الفريق السيد حممد أوزي : النائب احملرتمللرئيس النائب اخلامس
 .احلركي

الفريق  ،: النائب السيد إدريس الشطييبللرئيس النائب السادس
 اإلشرتاكي.

فريق  ،النائبة احملرتمة السيدة نزهة الوايف :النائب السابع للرئيس
 العدالة والتنمية.

فريق  ،نالنائبة احملرتمة السيدة حياة بوفراش :النائب الثامن للرئيس
 األصالة واملعاصرة.

  إمتاما لتشكيلة املكتب:
 النائب السيد حممد جنيب بوليف. :حماسب اجمللس
 النائب احملرتم السيد عبد الرحيم :للمجلس احملاسب الثاين

 فريق األصالة واملعاصرة. ،عثمون
فريق  ،السيدة عزوها العراك: أمينة اجمللس النائبة أمناء اجمللس

 العدالة والتنمية.
السيدة النائبة احملرتمة أمساء أغاللو عفوا، فريق  :أمينة اجمللس

 التجمع الدستوري.
النائب احملرتم السيد بولون السالك، الفريق  :أمني اجمللس

 اإلستقاليل للوحدة والتعادلية.
ابية ن النيوأخريا إمتاما للهيكلة الشاملة للمجلس، رائسة اللج

 الدائمة.
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اربة مية واملغجلنة اخلارجية والدفاع الوطين والشؤون اإلسال
فريق العدالة  ،حممد يتيم دالنائب احملرتم السي :املقيمني ابخلارج

 والتنمية.
 :الرتابية والسكىن وسياسة املدينةجلنة الداخلية واجلماعات 

 اصرة.فريق األصالة واملع ،النائبة احملرتمة السيدة زكية املريين
سيد النائب احملرتم ال :جلنة العدل والتشريع وحقوق اإلنسان

 فريق األصالة واملعاصرة. ،رعادل البيطا
د إدريس النائب احملرتم السي االقتصادية:جلنة املالية والتنمية 

األزمي اإلدريسي، فريق العدالة والتنمية. فني السيد اإلدريسي؟ 
 شكرا.

يت النائبة احملرتمة السيدة سعيدة آ :االجتماعيةجلنة القطاعات 
 الفريق اإلستقاليل للوحدة والتعادلية. ،بوعلي

تو اعبشالنائب احملرتم السيد سعيد  :جلنة القطاعات اإلنتاجية
 .فريق التجمع الدستوري

لنائب احملرتم ا :جلنة البنيات األساسية والطاقة واملعادن والبيئة
 الفريق احلركي. ،السيد سعيد التدالوي

 ،د حممد ماللالنائب احملرتم السي :جلنة التعليم والثقافة واإلتصال
 الفريق اإلشرتاكي.

لي النائب احملرتم السيد إدريس الصق :جلنة مراقبة املالية العامة
 فريق العدالة والتنمية. ،عدوي

 ،ئحةالالئحتني، نفس الالبذلك أهنينا تقدمي الالئحة أو 
الدائمة  الئحة موحدة، الئحة امسية خاصة أبعضاء اللجان

  وكذلك مكتب اجمللس.
وأطلب اآلن من املكتب املؤقت االلتحاق مبكتب 

ممثلني عن الفرق النيابية من غري األعضاء  وكذا ،التصويت

املرتشحني بطبيعة احلال لعضوية املكتب ورؤساء اللجان، للسهر 
 .تتبع العملية االنتخابية وفرز األصواتعلى 

 السيدات والسادة، منر إىل عملية التصويت.
 :عضو املكتب املؤقت بدر التوامي النائب السيد

رسم ب ابلنسبة حلزب العدالة والتنمية أمساء النواب املنتخبني
 :الدوئر االنتخابية احمللية

 السيد النائب احملرتم حممد جنيب بوليف؛
 السيد مسري عبد املوىل؛النائب 
 حممد خيي؛ السيدالنائب 

 النائب السيد حممد قروق؛
 النائب السيد حممد إدعمار؛

 ة سعاد بولعيش احلجراوي؛النائبة السيد
 السيد حممد احلمداوي؛النائب 
 السيد عبد هللا هامل؛النائب 

 النائب السيد حممد العثماين؛
 ق الطاهري؛النائب السيد فارو 

 السيد املصطفى القوري؛النائب 
 النائب السيد مصطفى الزييت؛

 النائب السيد عمر فاسي فهري؛
 النائب السيد عبد الواحد بوحرشة؛

 النائب السيد حممد حارثي؛
 النائب السيد إدريس األزمي اإلدريسي؛
 النائب السيد إدريس الصقلي عدوي؛

 النائب السيد عبد هللا بووانو؛
 عي؛النائب السيد خالد البوقر 
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 النائب السيد أمحد رشيدي؛
 النائب السيد حممد يوسف؛

 النائب السيد إدريس مسكني؛
 النائب السيد حممد دريسي؛

 النائب السيد نور الدين قشيبل؛
 النائب السيد مجال مسعودي؛
 النائب السيد حممد صديقي؛

 النائب السيد عبد اللطيف بن يعقوب؛
 النائب السيد سليمان العمراين؛

 السيد عبد الرحيم القراع؛النائب 
 النائب السيد عبد اإلله بن كريان؛

 املعتصم؛ النائب السيد جامع 
 النائب السيد يوسف غريب؛
 عمارة؛االنائب السيد عبد القادر 

 النائب السيد موح الرجدايل؛
 لعايض؛النائب السيد عبد العزيز 

 النائب السيد عزيز الرابح؛
 النائب السيد مصطفى إبراهيمي؛

 النائب السيد سيدي حسن البحراوي؛
 النائب السيد أمحد اهليقي؛

 النائب السيد حممد احلفياين؛
 النائب السيد حلسن الداودي؛

 النائب السيد حممد مرزوق؛
 النائب السيد خالد تيكوكي؛

 ؛النائب السيد بوعبيد لبيدة

 النائب السيد الشرقي الغلمي؛
 النائب السيد عبد الصمد حيكر؛

 السيد عبد احلق الناجحي؛النائب 
 النائب السيد جواد عراقي؛

 النائب السيد الفاطمي رميد؛
 النائب السيد عبد العزيز عماري؛

 النائبة السيدة نزهه الوايف؛
 النائب السيد أمحد جدار؛

 نة ماء العينني؛النائبة السيدة آم
 النائب السيد رشيد القبيل؛

 النائب السيد عبد اللطيف الناصري؛
 النائب السيد حممد يتيم؛

 النائب السيد عبد اجمليد أيت العديلة؛
 النائب السيد عبد اجمليد جوبيج؛

 ؛النائب السيد مصطفى احليا
 النائب السيد حممد معايط؛

 النائب السيد سعد الدين العثماين؛
 النائب السيد أبو زيد املقرئ اإلدريسي؛

 النائب السيد عبد اللطيف رشيد؛
 حممد بنجلول؛ النائب السيد

 النائب السيد حممد بوشنيف؛
 النائب السيد حسن احلارس؛

 النائب السيد مصطفى اخللفي؛
 النائب السيد يونس بنسليمان؛

 طواب؛ ريالبشموالي النائب السيد 
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 النائب السيد يوسف آيت احلاج حلسن؛
 ؛النائب السيد حممد توفلة

 النائب السيد حممد العريب بلقائد؛
 ؛محز الصويف النائب السيد

 النائب السيد مراد الكورش؛
 النائب السيد بلعيد اعلوالل؛

 النائب السيد عبد اللطيف العيدي؛
 د البصري؛يالنائب السيد عبد اخلال

 النائب السيد إدريس الثمري؛
 لي؛يداالنائب السيد حسن ع

 النائب السيد مولود مهرية؛
 النائب السيد عبد هللا هناوي؛

 الصادق؛ النائب السيد سعيد
 النائب السيد عمر أمحني؛

 النائب السيد أمحد صدقي؛
 النائب السيد حلسن واعري؛
 النائب السيد صاحل املالوكي؛

 كري؛النائب السيد امساعيل ش
 النائب السيد رمضان بوعشرة؛

 النائب السيد أمحد ادراق؛
 النائب السيد حممد لشكر؛

 النائب السيد عبد اجلليل مسكني؛
 حممد أوريش؛ النائب السيد

 النائب السيد مصطفى الكردي؛
 النائب السيد إبراهيم بوغضن؛

 النائب السيد عمر بومريس؛
 النائب السيد إبراهيم الضعيف؛

 النائب السيد عايل الرزمة؛
 النائبة السيدة عزوها العراك؛

صص اجلزء األول املخ ،ابلنسبة للدائرة اإلنتخابية الوطنية
 حزب العدالة والتنمية:ا يف الئحة للنساء، دائم

 جدة بن عربية؛االسيدة مالنائبة 
 النائبة السيدة بثينة قروري؛

 النائبة السيدة ميمونة افتايت؛
 النائبة السيدة سعاد العماري؛

 ؛النائبة السيدة سعاد زخنيين
 النائبة السيدة إشراق بويسفي؛

 النائبة السيدة جنية لطفي؛
 مجعة؛مي أبو النائبة السيدة مر 

 النائبة السيدة خدجية الشامي؛
 النائبة السيدة أمساء انصفي؛

 النائبة السيدة نعيمة هبيج؛
 زيدي؛النائبة السيدة نزهة الي

 النائبة السيدة منينة موذن؛
 النائبة السيدة حياة كيحل؛

 النائبة السيدة فاطمة أهل تكروج؛
 النائبة السيدة أمينة فوزي زيزيي؛

 الشوابين؛النائبة السيدة فاحتة 
 النائبة السيدة عائشة إدبوش؛
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الئحة حزب  ا يفابلنسبة للجزء الثاين املخصص للشباب ودائم
 العدالة والتنمية:

 النائب السيد حممد الطويل؛
 السيدة لبىن الكحلي؛ النائبة

 النائب السيد حممود أمري؛
 النائب السيد نوفل الناصري؛
 النائبة السيدة إميان اليعقويب؛

 السيد حمسن موفيدي؛النائب 
 النائب السيد إبراهيم الشويخ؛
 النائب السيد رضى بوكمازي؛
 النائب السيد احلسني أحريش؛

أمساء النواب  ،ابلنسبة لالئحة حزب األصالة واملعاصرة
 برسم الدوائر اإلنتخابية احمللية:املنتخبني 

 السيد فؤاد العماري؛النائب 
 النائب السيد نور الدين اهلروشي؛

 رضوان نوينو؛ السيد النائب
 أمال بوكري؛ السيدة النائبة

 النائب السيد عمر الزراد؛
 النائب السيد حممد احلمويت؛
 النائب السيد توفيق امليموين؛

 ؛النائبة السيدة وائم احملرشي
 النائب السيد يوسف هوار؛

 النائب السيد عبد القادر حظوري؛
 النائب السيد سليمان حوليش؛

 د فؤاد الدرقاوي؛النائب السي

 النائب السيد مصطفى توتو؛
 النائب السيد حممد إبراهيمي؛

 ربنيشي؛التنائب السيد حممد ال
 وقمين؛النائب السيد ادريس أ

 النائب السيد عزيز اللبار؛
 النائب السيد جواد دواحي؛

 النائب أمحد شوكي؛
 النائب السيد عبد اللطيف الفويقر؛

 النائب السيد حممد احلجرية؛
 النائب السيد عبد الواحد املسعودي؛

 النائب السيد عبد الفتاح العوين؛
 النائب السيد سيدي ابراهيم اجلماين؛

 النائب السيد رشيد العبدي؛
 النائب السيد حممد بنعطية؛
 النائب السيد حممد اهلاليل؛
 النائب السيد فوزي الشعيب؛
 النائب السيد حممد أشرورو؛

 النائب السيد رحو اهليلع؛
 النائب السيد سعد بنزروال؛

 النائب السيد خالد املنصوري؛
 فؤاد؛ النائب السيد حليم

 النائب السيد إبراهيم موحي؛
 ؛كةيالنائب السيد عبد اهلادي الشر 

 النائب السيد عبد الرحيم عثمون؛
 النائب السيد سعيد الناصري؛
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 النائب السيد حممد التوميي بن جلون؛
 ر؛االنائب السيد عادل البيط

 ؛النائب السيد عبد القادر بودراع
 ؛النائب السيد عبد احلق شفيق

 النائب السيد أمحد برجية؛
 النائب السيد حممد أجبيل؛

 زاغ؛النائب السيد الطاهر مب
 النائب السيد عبد احلكيم سجدة.
 النائب السيد عبد الكرمي شكري؛

 النائب السيد صالح الدين أبو الغايل؛
 الدين البيضي؛النائب السيد نور 

 النائب السيد هشام هرامي؛
 النائب السيد بوشعيب عمار؛
 النائب السيد عبد الغين خمداد؛

 النائبة السيدة فاطمة الزهراء املنصوري؛
 النائبة السيدة مجيلة عفيف؛
 النائب السيد عمر خفيف؛

 النائب السيد موالي هشام املهاجري؛
 النائب السيد ميلود أيت محو؛

 السيد حممد كمال العراقي،النائب 
 النائب السيد عبد الرحيم واعمرو؛
 النائب السيد عبد الرزاق الورزازي؛

 النائبة السيدة أمساء الشعيب؛
 النائب السيد عبد السالم الباكوري؛

 النائب السيد عبد اللطيف الزعيم؛

 رمي؛االنائب السيد حممد ك
 روجيل؛النائب السيد يوسف 

 رفة؛النائب السيد عدي بوع
 موي؛ألاالنائب السيد إمساعيل 

 النائب السيد رضوان غامن؛
 ؛نالنائب السيد حسن بوركال

 النائب السيد جواد الناصري؛
 النائب السيد محيد وهيب؛
 النائب السيد حممد غامل؛

 ضور؛الالنائب السيد سعيد 
 النائب السيد عبد اللطيف وهيب؛

 النائب السيد رشيد التامك؛
 عبد هللا أبركا؛النائب السيد 

 النائب السيد سيدي حممد سامل اجلماين؛
 دا؛ابالنائب السيد عبد هللا أد

 النائب السيد عبد هللا بيالت؛
 ائب السيد موالي الزبري محدي؛نال

 النائب السيد حممد بوبكر؛
وفيما خيص الدائرة االنتخابية الوطنية، اجلزء األول املخصص 

 للنساء دائما الئحة حزب األصالة واملعاصرة: 
 النائبة السيدة زكية املريين؛

 النائبة السيدة بديعة الفياليل؛
 النائبة السيدة فاطمة سعدي؛

 ي؛الطوسالنائبة السيدة فاطمة 
 النائبة السيدة عائشة أيت حدو؛
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 سيدة مليكة خليل؛النائبة ال
 النائبة السيدة حياة بوفراشن؛

 لمي؛النائبة السيدة مرمي الع
 النائبة السيدة عزيزة الشكاف؛

 النائبة السيدة تورية فراج؛
 النائبة السيدة امباركة صفاء؛

 مدين؛يثة أيت بلالنائبة السيدة غ
 ؛النائبة السيدة لطيفة حلمود

 النائبة السيدة حياة املشفوع.
فيما خيص اجلزء الثاين املخصص للشباب، دائما الئحة وأما 

 حزب األصالة واملعاصرة:
 النائبة السيدة غيثة بدرون؛

 أمال عربوش؛ النائبة السيدة
 النائبة السيدة زهور الوهايب؛
 النائبة السيدة مىن أشريط؛

 مرمي وحسات؛ النائبة السيدة
 النائبة السيدة عائشة فرح؛

 عزاوي.النائبة السيدة ابتسام 
فيما خيص أمساء النواب املنتخبني برسم الدوائر االنتخابية 

 احمللية ابلنسبة حلزب االستقالل:
 النائب السيد نور الدين مضيان؛

 النائب السيد إمساعيل البقايل؛
 النائب السيد عبد العزيز األشهب؛

 النائب السيد ايسني دغو؛
 النائب السيد حممد بكاوي؛

 جدي؛النائب السيد إدريس 
 اوي؛النائب السيد علي اجلغ

 الكبري قاضا؛ النائب السيد
 النائب السيد محيد شباط؛

 النائب السيد عالل العمراوي؛
 النائب السيد عبد الواحد األنصاري؛

 النائب السيد يوسف حدهم؛
 ؛ير املفضل الطاهالنائب السيد 

 ؛النائب السيد حممد بودس
 النائب السيد حممد احلافظ؛

 السيد عبد الرمحان خيري؛النائب 
 صاحل أوغبال؛ السيد النائب

 النائب السيد حلسن حداد؛
 النائب السيد امبارك الطرمونية؛
 النائب السيد نور الدين رفيق؛

 النائب السيد حممد كرمين؛
 النائب السيد زين العابدين حواص؛

 النائب السيد عبد هللا أبو فارس؛
 النائب السيد عبد الغين جناح؛

 ئب السيد حممد ادموسى؛النا
 النائب السيد أمحد التومي؛

 ان؛عنسالنائب السيد هشام 
 النائب السيد حممد بلحسان؛

 كاغ؛و النائب السيد احلسني از 
 النائب السيد السيد علي قيوح؛
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 النائب السيد احلسني بوزحاي؛
 النائب السيد السالك بولون؛

 النائب السيد موالي محدي ولد الرشيد؛
 السيد عبد العزيز أاب؛النائب 

 النائب السيد سيدي أمحد الشيكر؛
دائما ابلنسبة حلزب االستقالل، اجلزء األول املخصص 

 للنساء:
 النائبة السيدة سعيدة آيت بوعلي؛

 النائبة السيدة عزيزة آاب؛
 النائبة السيدة عبلة بوزكري؛
 النائبة السيدة اميان بنربيعة؛

 النائبة السيدة خدجية رضواين؛
 النائبة السيدة منرية الرحوي؛

 النائبة السيدة رفيعة املنصوري؛
 دائما يف حزب االستقالل، اجلزء الثاين املخصص للشباب:

 ؛النائب السيد الشيخ ميارة
 النائب السيد عمر عباسي؛
 النائب السيد نوفل شباط؛

 النائب السيد عبد اجمليد الفاسي الفهري؛
 رار ابلنسبة ألمساءفيما خيص حزب التجمع الوطين لألح

 النواب املنتخبني برسم الدوائر اإلنتخابية احمللية:
 النائب السيد راشيد الطاليب العلمي؛

 النائب السيد مصطفى املنصوري؛
 النائب السيد عبد هللا البوكيلي؛

 النائب السيد رشيد الفايق؛

 النائب السيد بدر الطاهري؛
 النائب السيد حممد عبو؛

 الدين األزرق؛ النائب السيد نور
 النائب السيد بوسلهام الديش؛

 النائب السيد جواد غريب؛
 النائب السيد حسن الفياليل؛
 النائب السيد مصطفى الرداد؛

 النائب السيد محيد العرشي؛
 النالئب السيد حسن بن عمر؛

 النائب السيد توفيق كميل؛
 ؛اكاشو النائب السيد حسن ع

 النائب السيد صابر الكياف؛
 قنديل؛ السيد عبد القادرالنائب 

 النائب السيد إيدار أجنار؛
 النائب السيد مصطفى العمري؛

 النائب السيد سعيد شبعتو؛
 النائب السيد عدي خزو؛

 النائب السيد محاد آيت هبا؛
 النائب السيد عبد هللا مسعودي؛

 النائب السيد حممد بوهدود؛
 النائب السيد حاميد البهجة؛

 غازي؛النائب السيد عبد هللا 
 النائب السيد مصطفى تضومانت؛

 النائبة السيدة مباركة بوعيدة؛
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 برسم أمساء النواب املنتخبني ،ابلنسبة حلزب احلركة الشعبية
 لية:أمساء النواب املنتخبني برسم الدوائر احمل ،الدوائر االنتخابية

 النائب السيد حممد السيمو؛
 النائب السيد حممد األعرج؛

 الرمحان العمري؛النائب السيد عبد 
 النائب السيد سعيد الرمحوين؛
 النائب السيد حممد فضيلي؛

 النائب السيد عبد القادر الربيكي؛
 زين؛أو النائب السيد حممد 

 النائب السيد حلسن سكوري؛
 النائب السيد حسن العنصر؛

 النائب السيد عبد العزيز كوسكوس؛
 النائب السيد حممد حلموش؛

 ابراهيمي؛النائب السيد محيد 
 النائب السيد حممد مبديع؛

 النائب السيد حلسن آيت اشو؛
 النائب السيد سعيد التدالوي؛

 النائب السيد املصطفى املخنرت؛
 النائب السيد الرشيد بن الدريوش؛

 النائب السيد عادل السباعي؛
 ؛سعيد أمسكانالالنائب 

 ؛األمني ديدىالنائب حممد 
ركة ء دائما يف حزب احلللنساابلنسبة للجزء األول املخصص 

 الشعبية:
 ؛النائبة السيدة ليلى أحكيم

 حكيمة بلقزاوي؛ السيدة النائبة
 فاطمة الزهراء نزيه؛ السيدة النائبة
 ؛السيدة لبىن الطاهريالنائبة 

 متي؛اغيتة احلة السيدة النائب
الئحة حزب  ما يفابلنسبة للجزء الثاين املخصص للشباب ودائ

 احلركة الشعبية:
 عبد احلكيم األمحدي؛ السيد النائب

 النائب كمال لعفوا
  :املعذرة، وهناك اإلستدراك

التجمع  نسبة حلزبابلنسبة للجزء األول املخصص للنساء ابل
 الوطين األحرار:

 ؛النائبة السيدة نوال املتوكل
 ؛السيدة سورية أهل محاد النائبة
 ؛زيداننعيمة  السيدة النائبة
 ؛غاللو أمساء السيدة النائبة
 وفاء البقايل؛ السيدة النائبة
 ؛مسية وعالل السيدة النائبة

حزب  ما يفابلنسبة للجزء الثاين املخصص للشباب ودائ
 التجمع الوطين األحرار:

 يتاس؛مصطفى اب السيد النائب
 النائب كمال العمري؛

 ؛قالنائب خالد الشنا
أمساء  ،ابلنسبة حلزب اإلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية

 :النواب املنتخبني برسم الدوائر اإلنتخابية احمللية
 النائب السيد حممد مالحي؛
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 النائب حممد أحويط؛
 النائب السيد إدريس الشطييب؛

 النائب السيد عبد الواحد الراضي؛
 النائب السيد الشرقاوي الزانيدي،

 النائب السيد نبيل صربي؛
 النائب السيد احلبيب املالكي؛

 السيد حممد الزهراوي؛النائب 
 النائب السيد هبلول رشيد؛
 النائب السيد حممد مالل؛

 النائب السيد حممد احلبيب انزومي؛
 النائب السيد محدي وايسي؛
 النائب السيد حممد بلفقيه؛

 النائب السيد عبد الفتاح أهل املكي؛
ابلنسبة للجزء األول املخصص للنساء ودائما بالئحة احلزب 

 اكي للقوات الشعبية:إلحتاد اإلشرت ا
 النائبة السيدة ابتسام مراس؛

 النائبة السيدة السعدية بن سهلي؛
 النائبة السيدة فتيحة سداس؛
 النائبة السيدة مينة الطاليب؛

ابلنسبة للجزء الثاين املخصص للشباب ودائما يف الئحة 
 إلحتاد اإلشرتاكي للقوات الشعبية:احلزب ا

 ؛شقران امامالنائب السيد 
 ؛حابالنائبة السيدة حنان ر 

ابلنسبة لالئحة حزب اإلحتاد الدستوري أمساء النواب و 
 االنتخابية احمللية: برسم الدوائراملنتخبني 

 النائب السيد حممد الزموري؛
 النائب السيد عبد العزيز الوادكي؛

 النائب السيد عبد هللا العلوي؛
 النائب السيد حممد انصر؛

 قشال؛النائب السيد إدريس 
 النائب السيد احلسن عاريف؛

 النائب السيد بلعسال الشاوي؛
 النائب السيد عبد الرمحان حريف؛

 النائب السيد ايسني الراضي؛
 النائب السيد مولود بركايو؛
 النائب السيد حممد زكراين؛
 النائب السيد حممد جودار؛

 النائب السيد رضوان املهدب؛
 النائب السيد هاشم أمني شفيق؛

 ئب السيد عبد اللطيف مرداس؛النا
اد اء ودائما حبزب اإلحتابلنسبة للجزء األول املخصص للنس

 الدستوري:
 النائبة السيدة خدجية الزايين؛
 النائبة السيدة غزالن املرزوقي؛
 النائبة السيدة هاجر املسقي؛

ء الثاين نسبة للجز دائما يف الئحة حزب اإلحتاد الدستوري ابل
 املخصص للشباب:

 النائب السيد كرمي الشاوي؛
برسم خبني أمساء النواب املنت ،ابلنسبة حلزب التقدم واإلشرتاكية

 الدوائر اإلنتخابية احمللية:
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 يول؛مناالنائب السيد علي 
 النائب السيد حممد العريب أحنني؛

 عبد هللا اإلدريسي البوزيدي؛ النائب السيد
 حسيين؛النائب السيد احلبيب 

 أمحد الغزوي؛النائب السيد 
 منيلي؛النائب السيد سعيد ا
 بعلي؛أدالنائب السيد سعيد 

ودائما حبزب التقدم واإلشرتاكية، ابلنسبة للجزء األول 
 :للنساء الالئحة على الشكل التايلاملخصص 

 النائبة السيدة عائشة لبلق؛
 قلي؛النائبة السيدة تراي الص

 النائبة السيدة سعاد الزايدي؛
املخصص  نسبة للجزء الثاينالتقدم واإلشرتاكية ابلدائما حبزب 

 للشباب:
 النائب السيد مجال بنشقرون كرميي؛
 النائبة السيدة فاطمة الزهراء برصات؛

 ب احلركة الدميقراطية االجتماعية:ابلنسبة حلز 
 النائب السيد حممد أمغار؛

 النائب السيد عبد الصمد عرشان؛
 قي؛النائب السيد التهامي املس

  :ابلنسبة للحزب اإلشرتاكي املوحد
 فريج؛عمر بالالسيد النائب 

 النائب السيد مصطفى الشناوي؛
  :ابلنسبة حلزب اليسار األخضر املغريب

 النائب السيد عمرو ودي؛

  :ابلنسبة حلزب الوحدة والدميقراطية
 دبو؛إيت النائب السيد عبد الرزاق ان

 .شكرا السيد الرئيس
 :السيد الرئيس
 وكما جاء يف ،قبل بداية عملية فرز األصوات ،شكرا

والسادة رؤساء  ، أطلب من السيداتالنظام الداخلي للمجلس
اما س، ما فيها ابس، احرت الفرق تعيني مراقبني، إوا مافيها اب

 للقانون.
السيدات والسادة النواب، انطالقا من نتائج عملية فرز 

صوات املعرب عدد األ، 441األصوات أخربكم أبن عدد املصوتني 
 .88د األصوات امللغاة ، وعد472عنها 

حة متت املصادقة على الالئ هأبن على هذا األساس نعترب
وهتدف إىل هيكلة أجهزة اجمللس من خالل  ،اليت تقدمنا هبا

 تشكيل مكتب اجمللس، وكذلك رؤساء اللجن الدائمة.
وهبذه املناسبة امسحوا يل أن أتقدم أبحر التهاين ألعضاء 

ر ككما أش  ،املكتب اجلديد، وكذلك إىل رؤساء اللجن الدائمة
 مرة أخرى أعضاء املكتب املوقت.

نظرا ملا نعلمه مجيعا هو ضرورة استئناف مهام وأشغال  
املؤسسة التشريعية، أطلب من السيدات والسادة رؤساء اللجن 
الدائمة دعوة جلاهنم لالجتماع يف أقرب وقت النتخاب مكاتبها، 

 يف ممارسة املهام املوكولة إليها. والشروع
أخرب السيدات والسادة أن رائسة  ،ويف هذا السياق

اجمللس قد توصلت من السيد رئيس احلكومة املعني مبشروع قانون 
 يوافق مبوجبه على القانون التأسيسي لالحتاد 18.81رقم 

كما   7111يوليوز  88و يف االفريقي املوقع بلومي عاصمة توغ
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مت تعديله من خالل الربوتوكولني امللحقني به، األول مت بعاصمة 
و بوتا مب، والربوتوكول الثاين7114فرباير  4إثيوبيا يف بداية 

 يوليوز من نفس السنة. 88يق يف عاصمة املوزمب
ابلتنسيق مع السيد رئيس جلنة اخلارجية سيتم اجتماع و 

التاسعة والنصف صباحا  لجنة يوم غد األربعاء على الساعةال
ارجية، مكتب جلنة اخل ،ابلقاعة املغربية، أوال النتخاب مكتبها

  .مشروع القانون احملال عليها اثنيا دراسة
 أنه سيتم عقد جلسة عامة يوم ،وأخربكم هبذه املناسبة

ن وع القانون ممساء ملناقشة نفس مشر  الرابعةغد على الساعة 
 أجل املصادقة عليه.

 أخرب السادة أعضاء املكتب أننا ،نرفع اجللسةوقبل أن  
سنعقد اجتماعا حاال من أجل وضع جدولة زمنية ابلنسبة لباقي 
أايم األسبوع، واألسبوع املقبل إن شاء هللا، شكرا لكم مجيعا، 

 تفضل السيد النائب.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :)نقطة نظام( انوو بو  عبد هللاالنائب السيد 
تسهيال ملأموريتكم السيد شكرا السيد الرئيس، غري 

وم املكتب الي او الرئيس، هناك أمران، األمر األول جيب أن تعقد
إلحالة القوانني على اللجنة، وجيب عقد كذلك ندوة الرؤساء إما 
اليوم أو غدا صباحا من أجل حتديد التوقيت دايل اجللسة العامة 

 شكرا. ،ليوم غد
 رئيس:الالسيد 

عت رفانو حاال، شكرا، و بو هذا ما سيتم األستاذ  ،شكرا
ادمة ادمة، اجللسة القآه الغري منتسبني اجللسة الق ...،اجللسة

قن ن متيغادي نبداو هبا اجللسة القادمة، كهبا،  غادي نبداو
 السيد النائب احملرتم غادي نبداو هبا يوم الغد.

 
 


