بسم اهلل الرمحان الرحيم

الأمانة العامة
الرباط يف 22 :ذو القعدة  1437ه املوافق  26غشت 2016

بالغ
عن تزكية مرشحي حزب العدالة والتنمية برسم الدوائر المحلية لالنتخابات التشريعية (اقتراع  7أكتوبر )2016
الصلة باختيار مرشحي احلزب يف خمتلف االستحقاقات
بناء على مقتضيات النظام األساسي والنظام الداخلي للحزب ذات ِّ
االنتخابية؛
وبناء على مسطرة اختيار مرشحي احلزب لالنتخابات التشريعية العامة املصادق عليها من قبل اجمللس الوطين املنعقد بتاريخ 22
شعبان 1437ه املوافق  29ماي  2016سيما املادة  26منها؛
وبناء على املذكرة التطبيقية للمسطرة املذكورة الصادرة عن األمانة العامة للحزب بتاريخ  10يونيو 2016؛
اجتمعت األمانة العامة حلزب العدالة والتنمية باعتبارها هيئة التزكية يف عدة لقاءات بدءا من يوم  02غشت  2016حيث
بثت هنائيا يف  76دائرة من أصل .92
وبناء على الصالحيات املوكلة هليئة التزكية يف املادتني  11و 12من املسطرة املشار إليها؛
بعد مدارسة التقارير املرفوعة اليها من جلان الرتشيح ومقرتحاهتا على مستوى وكالة الالئحة أو املرشحني املقرتحني فيها؛
وبعد استحضار مقتضيات املذكرة املتعلقة مبواصفات املرشحني ومتطلبات تشكيل فريق نيايب فعال ومتكامل.
فقد قررت األمانة العامة للحزب تزكية اإلخوة واألخوات التالية أمساؤهم وكالء للوائح احمللية التالية ،على أساس نشر باقي
املعطيات بعد االنتهاء من البت النهائي فيها:
ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

اسم الوكيل

.1

الرباط  -سال  -القنيطرة

سال

سال املدينة

عبد اإلله ابن كيران

.2

الرباط  -سال  -القنيطرة

الرباط

الرباط شالة

سليمان العمراني

.3

الرباط  -سال  -القنيطرة

القنيطرة

القنيطرة

عزيز رباح

.4

الرباط  -سال  -القنيطرة

سال

سال الجديدة

عبد القادر اعمارة

.5

الرباط  -سال  -القنيطرة

الرباط

الرباط املحيط

محمد صديقي

.6

الرباط  -سال  -القنيطرة

الصخيرات تمارة

الصخيرات تمارة

موح رجدالي

.7

الرباط  -سال  -القنيطرة

الخميسات

الخميسات أوملاس

عبد هللا بنحمو

.8

الرباط  -سال  -القنيطرة

الخميسات

تيفلت الرماني

محمد البصير
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ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

اسم الوكيل

.9

الرباط  -سال  -القنيطرة

سيدي سليمان

سيدي سليمان

محمد الحفياني

 .10الدار البيضاء  -سطات

املحمدية

سعد الدين العثماني

املحمدية

.11

الدار البيضاء  -سطات

سيدي البرنوص ي

سيدي البرنوص ي

محمد يتيم

.12

الدار البيضاء  -سطات

عين السبع الحي املحمدي

عين السبع الحي املحمدي

عبد العزيز عماري

.13

الدار البيضاء  -سطات

سيدي بنور

سيدي بنور

مصطفى الخلفي

.14

الدار البيضاء  -سطات

الحي الحسني

الحي الحسني

أمينة ماء العينين

.15

الدار البيضاء  -سطات

الجديدة

الجديدة

أبو زيد املقرئ اإلدريس ي

.16

الدار البيضاء  -سطات

النواصر

النواصر

عبد اللطيف رشيد

.17

الدار البيضاء  -سطات

ابن امسيك

ابن امسيك

عبد املجيد جوبيج

.18

الدار البيضاء  -سطات

سطات

سطات

حسن حارس

.19

فاس  -مكناس

فاس

فاس الجنوبية

إدريس األزمي اإلدريس ي

.20

فاس  -مكناس

مكناس

مكناس

عبد هللا بووانو

.21

فاس  -مكناس

الحاجب

الحاجب

خالد البوقرعي

.22

فاس  -مكناس

فاس

فاس الشمالية

عمر الفاس ي

.23

فاس  -مكناس

تازة

تازة

جمال مسعودي

.24

فاس  -مكناس

صفرو

صفرو

إدريس مسكين

.25

فاس  -مكناس

موالي يعقوب

موالي يعقوب

محمد يوسف

.26

فاس  -مكناس

تاونات

تاونات تيسة

بوشتى بوصوف

.27

فاس  -مكناس

تاونات

القرية غفساي

نور الدين اقشيبل

.28

فاس  -مكناس

بوملان

بوملان

محمد ادريس ي
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العمالة أو اإلقليم أو عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

اسم الوكيل

.29

فاس  -مكناس

إفران

إفران

أحمد الراشدي

.30

بني مالل  -خنيفرة

بني مالل

بني مالل

لحسن الداودي

.31

بني مالل  -خنيفرة

الفقيه بن صالح

الفقيه بن صالح

بوعبيد لبيدة

.32

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

طنجة أصيال

طنجة أصيال

نجيب بوليف

.33

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

الفحص أنجرة

الفحص أنجرة

سعاد بولعيش الحجراوي

.34

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

تطوان

تطوان

محمد إدعمار

.35

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

شفشاون

شفشاون

نبيل الشليح

.36

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

وزان

وزان

عبد الحليم عالوي

.37

طنجة  -تطوان  -الحسيمة

املضيق الفنيدق

املضيق الفنيدق

محمد قروق

.38

العيون _ الساقية الحمراء

العيون

العيون

إبراهيم الضعيف

.39

العيون _ الساقية الحمراء

طرفاية

طرفاية

عالي الرزمة

.40

العيون _ الساقية الحمراء

السمارة

السمارة

لحبيب الكنتاوي

.41

العيون _ الساقية الحمراء

بوجدور

بوجدور

مصطفى بن بالل

.42

الداخلة _ وادي الذهب

وادي الذهب

وادي الذهب

عزوها العراك

.43

الداخلة _ وادي الذهب

أوسرد

أوسرد

امربيه أبا عقيل

.44

كلميم  -واد نون

كلميم

كلميم

عبد هللا النجامي

.45

كلميم  -واد نون

طانطان

طانطان

بحار بوجمعة

.46

كلميم  -واد نون

سيدي إفني

سيدي إفني

عمر بومريس

.47

كلميم  -واد نون

أسا الزاك

أسا الزاك

شغالي حريش

.48

سوس  -ماسة

أكادير إداوتنان

أكادير إداوتنان

صالح املالوكي

بسم اهلل الرمحان الرحيم

الأمانة العامة
ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

اسم الوكيل

.49

سوس  -ماسة

إنزكان آيت ملول

إنزكان آيت ملول

رمضان بوعشرة

.50

سوس  -ماسة

تارودانت

تارودانت الجنوبية

محمد أوريش

.51

سوس  -ماسة

تارودانت

تارودانت الشمالية

مصطفى الكردي

.52

سوس  -ماسة

اشتوكة أيت بها

اشتوكة أيت بها

محمد لشكر

.53

سوس  -ماسة

تيزنيت

تيزنيت

ابراهيم بوغضن

.54

سوس  -ماسة

طاطا

طاطا

محمد الراجي

.55

مراكش  -آسفي

مراكش

املنارة

محمد العربي بلقايد

.56

مراكش  -آسفي

مراكش

املدينة سيدي يوسف بن علي

يونس بن سليمان

.57

مراكش  -آسفي

مراكش

جليز النخيل

حماد القباج

.58

مراكش  -آسفي

آسفي

آسفي

إدريس الثمري

.59

مراكش  -آسفي

قلعة السراغنة

قلعة السراغنة

بلعيد أعلوالل

.60

مراكش  -آسفي

الحوز

الحوز

مراد الكورش

.61

مراكش  -آسفي

شيشاوة

شيشاوة

حمزة الصوفي

.62

درعة تافياللت

الرشيدية

الرشيدية

عبد هللا هناوي

.63

درعة تافياللت

تنغير

تنغير

أحمد صدقي

.64

درعة تافياللت

زاكورة

زاكورة

لحسن واعرى

.65

درعة تافياللت

ورزازات

ورزازات

السعيد الصادق

.66

درعة تافياللت

ميدلت

ميدلت

عمر احمين

.67

الشرق

وجدة

وجدة-أنجاد

عبد هللا هامل

.68

الشرق

بركان

بركان

املصطفى القوري

بسم اهلل الرمحان الرحيم

الأمانة العامة
ر.ت

الجهة

العمالة أو اإلقليم أو عمالة مقاطعة

الدائرة االنتخابية

اسم الوكيل

.69

الشرق

الناضور

الناضور

فاروق الطاهري

.70

الشرق

الدريوش

الدريوش

محمد لحرش

.71

الشرق

تاوريرت

تاوريرت

احميدة املحجوبي

.72

الشرق

جرادة

جرادة

عبد العزيز بنعائشة

.73

الشرق

جرسيف

جرسيف

بلقاسم اليوسفي

.74

الشرق

فجيج

فجيج

مصطفى الزيتي

