ا ألم انة العامة

الئحة املرشحين للدوائر االنتخابية املحلية برسم اقتراع يوم  7أكتوبر والتي تمت تزكيتها من قبل األمانة العامة(جهات الرباط وفاس ومراكش)
ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو
عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

عدد
املقاعد

وكيل الالئحة

باقي مرشحي الالئحة
املرتبة 2

املرتبة 3

املرتبة 4

1

الرباط  -سال  -القنيطرة

سال

سال املدينة

4

عبد اإلله ابن كيران

جامع املعتصم

محمد ازويتن

عزيز ابن إبراهيم

2

الرباط  -سال  -القنيطرة

الرباط

الرباط شالة

سليمان العمراني

عبد الرحيم لقراع

محمد طاهري

3

الرباط  -سال  -القنيطرة

سال

سال الجديدة

عبد القادر اعمارة

يوسف غربي

عز العرب حليمي

4

الرباط  -سال  -القنيطرة

الرباط

الرباط املحيط

محمد صديقي

عبد اللطيف ابن يعقوب

عبد الصمد أبوزاهير

امباركة صبار

5

الرباط  -سال  -القنيطرة

الصخيرات تمارة

الصخيرات تمارة

موح رجدالي

عبد العزيز لعايض

سميرة الهاشمي

سعد حازم

6

فاس  -مكناس

فاس

فاس الجنوبية

إدريس األزمي اإلدريس ي

محمد الحارثي

خديجة فصيح

محمد خيي

7

فاس  -مكناس

مكناس

مكناس

عبد هللا بووانو

إدريس الصقلي عدوي

عبد السالم الخالدي

رشيد فرح

8

فاس  -مكناس

الحاجب

الحاجب

خالد البوقرعي

حوسة عزيزي

9

فاس  -مكناس

فاس

فاس الشمالية

10

فاس  -مكناس

تازة

تازة

11

فاس  -مكناس

صفرو

صفرو

12

فاس  -مكناس

موالي يعقوب

موالي يعقوب

13

فاس  -مكناس

تاونات

تاونات تيسة

14

فاس  -مكناس

تاونات

القرية غفساي

15

فاس  -مكناس

بوملان

بوملان

16

فاس  -مكناس

إفران

إفران

17

مراكش  -آسفي

مراكش

املنارة

3
3
4
4
4
6
2
4
5
3
2
3
3
3
2

عمر الفاس ي

عبد الواحد بوحرشة

إلهام الوالي

محمد الكبيري

جمال مسعودي

أحمد العبادي

أحمد اليندوزي

أحمد بودرة

إدريس مسكين

محمد العابد

حسن الزويري

محمد يوسف

الجياللي الدومة

بوشتى بوصوف

عبدالحق السطي

مصطفى الفيزازي

نور الدين اقشيبل

حميد الفشتالي

كيمية العياش ي

محمد ادريس ي

محمد أوطايط

محمد ربيع

أحمد الراشدي

امحمد بحري

3

محمد العربي بلقايد

محمد توفلة

عبد الرزاق أحلوش

املرتبة 5

هدى بركات

صفاء زريق

املرتبة 6

خالد الزوين

ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو
عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

عدد
املقاعد

وكيل الالئحة

باقي مرشحي الالئحة
املرتبة 4

املرتبة 2

املرتبة 3

18

مراكش  -آسفي

مراكش

املدينة سيدي يوسف بن علي

3

يونس بن سليمان

موالي البشير طوبا

حسن لغشيم

19

مراكش  -آسفي

مراكش

جليز النخيل

20

مراكش  -آسفي

آسفي

آسفي

إدريس الثمري

حسن عديلي

عبداللطيف بوجنان

21

مراكش  -آسفي

قلعة السراغنة

قلعة السراغنة

بلعيد أعلوالل

رشيد الباسيط

رشيد ناجم

الزيتوني مبارك

22

مراكش  -آسفي

الحوز

الحوز

3
6
4
4

حماد القباج

أمينة العمراني اإلدريس ي

يوسف أيت رياض

مراد الكورش

صالح نجمي

عبدالنبي اعراب

محمد ادبومسعود

23

مراكش  -آسفي

شيشاوة

شيشاوة

4

حمزة الصوفي

السعدية املختاري

حاميد أبو الخيرات

محمد بركات

املرتبة 5

عبدالجليل لبداوي عبداللطيف عبدان

املرتبة 6

ابراهيم بنحيلي

