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يخبر فيها الفريق مجلس النواب  يسبمراسلة من رئ 6802أبريل  80بتاريخ العدالة والتنمية توصل فريق 

قرر مكتبه حيث  ،مقعدا 38املوزعة على مجموع الفرق النيابية وهي  0341بحصته من مقاعد الحج برسم موسم 

الفريق ليبت فيها مكتبه   أعضاءلتلقي طلبات  أبريل  62 يوم الاثنين أجل تحديد  من نفس الشهر  06املنعقد بتاريخ 

وتتلخص فقرات ، سنوات خلت التي راكمها منذاملعايير املسطرة املعتمدة لهذا ألامر والتي تلخص تنزيل بإعمال 

 : املسطرة املقيدة لعملية الانتقاء في املعايير آلاتية

 النواب الذين لم يسبق لهم الحج؛ألاخوات وإلاخوة  .0

 ؛الذين لم يسبق لهم الحج  اء وأمهات ألاخوات وإلاخوة النوابأب .6

 ؛الذين لم يسبق لهم الحج النائباتألاخوات وأبناء النواب أو أزواج إلاخوة وأبناء زوجات  .4

 الذين لم يسبق لهم الحج؛( الوالدين)املباشرين النواب ألاخوات وإلاخوة أصهار  .3

 ؛لم يسبق لهم الحج الذينالنواب ألاخوات وإلاخوة أخوات وإخوة  .2

 الذين لم يسبق لهم الحج؛النواب ألاخوات وإلاخوة أقارب  .2

 النواب الذين لم يسبق لهم الحج؛ألاخوات وإلاخوة أصدقاء  .1

أربع )مراعاة استفادة ألاخوات وإلاخوة أعضاء الفريق من حصيص الفريق برسم املواسم السابقة  .0

 ؛(منذ بداية الواليةمقاعد كحد أقص ى 

 . ء طلباتهمبالنسبة لألخوات وإلاخوة الذين تم انتقا الحج أداء فريضةيع تصريح بعدم سبقية توق ضرورة .9
 

 
 

استعرض مجموع الطلبات التي توصل بها  6802أبريل  62يوم الثالثاء املنعقد الفريق مكتب وخالل اجتماع 

، مرشحا راغبا في أداء مناسك الحج 042جبها بمو  انائبا ونائبة من أعضاء الفريق بطلباتهم التي رشحو  21حيث تقدم 

ودامت مناقشة هذه الفقرة ألزيد من ثالث ساعات حيث ناقش أعضاء املكتب خاللها كيفية تدبير توزيع حصيص هذه 

السنة خاصة ما تعلق بمعطى عدم استفادة عدد من أعضاء الفريق منذ بداية هذه الوالية من أي مقعد، حيث تم 

 هجرية  0417ملوسم   تقرير عن قرعة احلج

- 6102  -

 اململكة املغربية

 البرملان

 مجلس النواب

  فريق العدالة والتنمية



 

2 

 

 6102-6100الفترة التشريعية التاسعة                 6102 دورة أبريل

أعضاءه على معيار ألاسبقية لألعضاء الذين لم يستفيدو قط من هذا الحصيص مع الالتزام طبعا  0التصويت  بأغلبية 

ولإلشارة عند مباشرة عملية دراسة الطلبات حضر لقاء املكتب ألاخ عبد اللطيف ، بمقتضيات املسطرة املعتمدة لذلك

جال املحددة لظروف قاهرة، وبعد مناقشة بنيعقوب والتمس ضم ملفه لبقية الطلبات ألنه تعذر عليه إيداعه في آلا 

 .امللتمس بدون حضور املعني باألمر صوت أعضاء املكتب باإلجماع على قبول امللتمس ودراسة طلبه كبقية الطلبات
 

 3وبتطبيق املسطرة املعتمدة تم حفظ كافة الطلبات الذين استفاد أصحابها مسبقا من السقف املحدد في 

ا لالستفادة من ، كما تم التصويت باإلجماع على انتقاء ألاخت عزوها العراك إلى جانب زوجه(باطل00) منذ بداية الوالية

، وتبرز النتائج التي أسفر عليها الانتقاء خالل السنة املاضية م استفادتها املسبقة من مقعدينرغ 40و 41املقعدين 

في حدود الحصيص املخصص خاصة وأن الاستفادة لتعميم مراعاة كافة املعايير املعتمدة وكذا مراعاة جانب التوازن 

 .ر يتعلق بالدورة ألاخيرة من هذه الواليةمألا 
 

موظفا بطلباتهم حيث أجريت القرعة بينهم أسفرت عن  04إلدارة الفريق تقدم  وبشأن املقعدين املخصصين

 . اختيار ألاخوين محمود أمري وجواد بنعصمان
 

الاستفادة من ألصحابها سبق التي طلبات ال حفظطرة املعتمدة وبعد باستعمال املسوبعد الفرز والتدقيق  

، وبتالوة أسماء املرشحين وعالقة قرابة كل واحد منهم بنواب الفريق تم (مرشحا 00) أربعة مقاعد منذ بداية الوالية

بالنسبة  الانتظار مع اعتماد نفس املسطرة لترتيب الئحة  ،املستوفين للمعايير املعتمدة مرشحا 40الحسم في أسماء 

مع تكليف ألاخت صباح بوشام  وإدارة الفريق بإجراء القرعة كما جرت العادة بين رئيس الفريق تحت إشراف لألقارب 

 .الئحة الانتظار النهائيةالطلبات الخاصة بفئة ألاصدقاء 
 

هللا بووانو، محمد عبد ؛ أعضاء مكتب الفريق التي حضر تفاصيلها ألاخوات وإلاخوة ألاولى ةأسفرت العمليو 

، السعدية علمي بيناني صباح بوشام  عبد اللطيف بروحو،يتيم، عبد الصمد حيكر، ءامنة ماء العينين، حكيمة فصلي، 

نيابة عن عزيز كرماط، سعيد بنحميدة، جمال املسعودي، اعتماد  نيابة عن يوسف غربي، عبد املجيد جوبيج 

كما حضرها عن إدارته مدير ورؤساء مصالح  وسعاد الشيخي، أحمد أدراق، ،رشيد القبيل ،الزاهيدي، عمر فاس ي فهري 

 : على النتائج التالية ،الفريق

 

 القرابة املستفيد  صاحب الطلب الترقيم
الاستفادة  سبقية 

 منذ بداية الوالية 

 1 نائب عبد اللطيف بروحو عبد اللطيف بروحو 0

6 
 عبد هللا موس ى

 1 نائب عبد هللا موس ى

 1 زوجة النائب طمة عالليفا 1

 1 نائب موالي رشيد السليماني موالي رشيد السليماني 4

 1 زوجة النائب بشرى تيبري  5

 1 نائبة السعدية بن العيساوية السعدية بن العيساوية 2

 1 زوج النائبة أحمد الطاهري  7
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 1 أم فاطمة أهرود أحمد أدراق 8

 1 عم مولود أدراق 9

 1 أب مصطفى الناصري  ري الناصعبد اللطيف  01

 1 عمة املداوية الناصري  00

 1 أم الزوجة صفية آيت حسو محمد العربي بلقائد 06

 1 أخ الزوجة عبد السالم الناصري  01

 1 أخ إبراهيم رجدالي موح رجدالي 04

 1 زوجة أخ هاشمي شرف 05

 1 أخ محمد أيتونة أحمد أيتونة 02

 1 أخت نزيهة أيتونة 07

 1 أخت ملياء بنخلدون  محمد الرض ى بنخلدون  08

 1 زوج أخت عبد الحكيم لخضر 09

 1 أخ عبد السالم جدار أحمد جدار 61

 1 أخت أمينة جدار 60

 1 خال محمد بوغاف نور الدين البركاني 66

 1 زوجة الخال عائشة بوغاف  61

 1 ئبةنا أمينة العمراني إلادريس ي أمينة العمراني إلادريس ي 64

 1 ابنة عمة آيت بن الشيخ غيثة 65

 1 أخ الزوجة عبد الباقي ملباركي سعيد بنحميدة 62

 1 زوجة أخ الزوجة حنان بلعافية 67

 1 أخت الزوجة السوس ي فريدة ف بنيعقوبطيلعبد ال 68

 1 زوج أخت الزوجة العسري عبد اللطيف 69

 0 نائب محمد سالم البيهي محمد سالم البيهي 11

 0 زوجة النائب محاسن السغروشني إلادريس ي الحنصالي الحسين 10

 0 أم خديجة الشواي خالد البوقرعي 16

 0 الزوجة أب أدريس مفكر حسن بومشيطة 11

 0 أخ أحمد أوريش محمد أوريش 14

 0 أخت السعدية زنيبر مينة زنيبر 15

 0 أخت الزوجة زهرة حيمر محمد الزويتن 12

17 
 عزوها العراك 

 6 نائبة عزوها العراك 

 6 زوج النائبة بنشيخ يكبر  18
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  فئة املوظفين

 1 موظف محمود أمري  محمود أمري  19

 1 موظف جواد بن عصمان جواد بن عصمان 41

 

، أما فئة كما قرر مكتب الفريق اعتماد نفس املعايير بالنسبة لترتيب قائمة الانتظار الخاصة بفئة ألاقارب

يوم إلاثنين  صدقاء وكما جرت العادة فقد تم إجراء قرعة لسحب أسماء املرشحين بالتتابع وهي العملية التي اجريتألا 

 ،رئيسة مصلحة الشؤون العامة واملاليةبحضور النائبتين صباح بوشام واعتماد الزاهيدي ومدير الفريق و  6802ماي  86

على الشكل بالنسبة لفئتي ألاقارب وألاصدقاء ة الانتظار ءت الئحوجا ورئيس مصلحة شؤون النواب والعالقات العامة

 : التالي

 

 فئة ألاقارب
 مستوى القرابة املستفيد  صاحب الطلب الترقيم

 نائب حسن لغشيم حسن لغشيم 0

 زوجة النائب الالجمعة الاسماعيلي محمد سالم البيهي 6

 نائب الحنصالي الحسين الحنصالي الحسين 4

 خال التهامي الهسكوري ليم عالوي عبد الح 3

 قريب عبد الحجليل العبوري عبد الرحمان رابح 2

 زوجة النائب فاطمة بوعشرة رمضان بوعشرة 2

 أب الزوجة العربي ابن الرايس رمضان بوعشرة 1

 إبن طالل خيري  محمد خيري  0

 زوج النائبة أحمد خبائز السعدية زاكي 9

 إبنة الوي سارة عبد عبد هللا عبدالوي  08

 أب محمد الكورش مراد لكورش 00

 أم كلثومة بدنو مراد لكورش 06

 أخ  عبد هللا ريان حسن بومشيطة 04

 أخت الزهرة الدياز محمد الدياز 03

 أخ احمد يتيم محمد يتيم  02

 أخت لطيفة بولعيش بولعيش الحجراوي   سعاد 02

 أخت عائشة بالجي عبد السالم بالجي 01

 أب الزوج لحسن هبول  ة علمي بينانيالسعدي 00

 أم الزوج رحمة آزر  السعدية زاكي 09

 أخت البتول أبالض ي خديجة أبالض ي 68
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 أخ عبد الحق يتيم  محمد يتيم  60

 أخت عزيزة بولعيش بولعيش الحجراوي  . س 66

 أخت فاتحة بالجي عبد السالم بالجي 64

 إبن نجيب عبدالوي  عبد هللا عبدالوي  63

 أخت الزوج بودزا سهام سعادة بوسيف 62

 أخت الزوجة نفيسة ارويجل بلعيد أعلوالل 62

 زوجة ألاب رقية بوزرواطة خالد البوقرعي 61

 خال أحمد العوينة يحعبد الحق الناج 60

 أخ علي موس ى عبد هللا موس ى 69

 أخ موالي الحسن السليماني موالي رشيد السليماني 48

 أخت الزوجة مجاهد حليمة محمد الدياز 40

 إبن الخال بوعزة بوطويل ربيعة الطنينيش ي 46

 زوج أخت الزوجة التهامي حيمر محمد الزويتن 44

 زوجة الخال أمينة العمبري  عبد الحليم عالوي  43

 زوجة ابن عم خديجة باسو عبد اللطيف رشيد 42

 عمة عائشة أدراق أحمد أدراق 42

 أختي أمينة إبنة إيمان رضوان أحمد جدار 41

 أب زوج إلابنة ميمون قلعي نور الدين البركاني 40

 أخت الزوجة خديجة ارويجل بلعيد أعلوالل 49

 العم عبد هللا البوقرعي خالد البوقرعي 38

 عمة سلطانة سكحان السعدية زاكي 30

 زوجة إلابن سعاد بنموس ى زهر محمد خيري  36

 لةخا زهرة نكايط السعدية بن العيساوية 34

 أخ صالح موس ى عبد هللا موس ى 33

 زوجة أخ مليكة الحراق حسن بومشيطة 32

 زوجة أخ جميلة بقسيس أحمد أيتونة 32

 بنت الخال زهرة برديس مينة زنيبر 31

 زوج بنت عمة العثماني البخاري  أمينة العمراني إلادريس ي 30

 قريبة أم عبد الجليل عبد الرحمان رابح 39

 زوجة أخ الزوجة فاطمة الباكوري بلقائد محمد العربي 28

 أم زوج إلابنة حياة فالح نور الدين البركاني 20

 زوجة ابن الخال حبيبة زوجة بوعزة ربيعة الطنينيش ي 26
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 زوجة أخ سعاد بعال موالي رشيد السليماني 24

 أخت الزوجة أسطول حبيبة عبد الرحمان رابح 23

 زوج أخت الزوجة الهواري الحسناوي  محمد الدياز 22

 زوج أخت محمد بولعيش سعاد بولعيش الحجراوي  22

 قريب دريس جوماني السعدية بن العيساوية 21

 زوج العمة أحمد زهيد السعدية زاكي 20

 

 فئة ألاصدقاء

 مستوى القرابة املستفيد  صاحب الطلب الترقيم

 صديق حميم صنير السعيد أحمد بوخبزة 0

 صديق عبد املجيد مزور عبد املجيد جوبيج 6

 زوجة صديقه فاطنة نميري  أحمد بوخبزة 1

 صديق أحمد أمجارفو محمد لشكر 4

 أم ألاخ منير كنوني فاطمة موبالد محمد الرض ى بنخلدون  5

 أخ في هللا بياضة عزيز ربيعة الطنينيش ي 2

 زوجة صديق زوجة سعيد عبد الكريم نماوي  7

 صديق جد مقرب مدعبد هللا آيت س ي مح محمد لشكر 8

 صديقة مرية بنتهامي إدريس الثمري  9

 زوجة ألاخ في هللا فاطمة الزهراء موسابق ربيعة الطنينيش ي 01

 صديق سعيد بوزيدي عبد الكريم نماوي  00

 صديق موالي حفيظ الغرفي إدريس الثمري  06

 صديقة فوزية زوجة أسامة سعادة بوسيف 01

 زوجة صديق املجيد زوجة عبد عبد املجيد جوبيج 04

 صديقة عائشة أوزال رشيد القبيل 05

 صديقة صالحة املرتجي سعادة بوسيف 02

 زوجة الصديق فاطمة كنان محمد لشكر 07

 زوجة صديق زوجة عبد الرحيم رضوان زيدي 08

 أم صديق رقية الطهري  عبد هللا بنحمو 09

 صديق عبد الرحيم بالل رضوان زيدي 61

 صديق محمد الفيجيجي يميمصطفى إبراه 60

 صديقة أسد جميلة محمد بوشنيف 66
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 صديق أسامة عبد الخالق سعادة بوسيف 61

 صديقة لبيهي خولة حمزة الكنتاوي  64

 صديقة أسد زهيرة محمد بوشنيف 65

 زوجة صديق حسناء نمير مصطفى إبراهيمي 62

 صديق الحسين عصمة عبد هللا بنحمو 67

 

 لهادي إلى الصراط املستقيموهو ا وهللا املوفق

 0417رجب  64املوافق     6102ماي  16 بتاريخ بالرباط  حرر 


