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 عـنـاويـن ومـقـرات الـفـضـاءات الـمـخـصـصـة لـعـمـلـيـة االقـتـراع

 

 مقر الفضاء االنتخابي العماالت واألقاليم واملدن التابعة للفرع إسـم الـفـرع

 الـتـجـارة والـصـنـاعـة والـخـدمـات، الـحـي اإلداري، مـلـتـقـى ابـن تـيمـيـة والـحـريـريمـقـر غـرفـة  تطوان -وزان  - العرائش - املضيق الفنيدق - اونششف – طنجة أصيلة طـنـجـة

 فضاء النسـيـج الـجـمـعـوي، شـارع الـعـرفـان )قـرب واليـة وجـدة(  - فكيك – جرادة – وجدة أجناد - وجدة

  ـعـهـد األمـيـر مـوالي الـحـسـن، حـي الـمـجـدقـاعـة صـاحـب الـسـمـو الـمـلـكـي ولـي ال تاوريرت - بركان - بركان

 مـقـر الـغـرفـة الـفـالحـيـة، شـارع األمـيـر سـيـدي مـحـمـد احلسيمة - جرسيف – الدريوش – الناضور - الناضور

 الـمـركـب الـثـقـافـي الـحـريـة بوملان - موالي يعقوب - تاونات – تازة – صفرو – فاس - فاس

 دار الـشـبـاب مـحـمـد الـخـامـس، شـارع مـحـمـد الـخـامـس، الـمـديـنـة الـجـديـدة احلاجب – إفران – مكناس - مكناس

  – اخلميسات – القنيطرة – الصخريات متارة - سال – الرباط - الرباط

 سيدي سليمان - سيدي قاسم

 زنـقـة تـامـصـلـوحـت، شـارع مـوالي الـحـسـن 5

 املركب االجتماعي املتعدد االختصاصات القدس، شارع حممد اخلامس - خنيفرة - بين مالل - بين مالل

 مقر الغرفة اجلهوية للفالحة، شارع عمر بن اخلطاب -
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 املركز االجتماعي املسرية-

 دار الطالبة )قرب السوق اليومي(-  الفقيه بن صاحل - الفقيه بن صاحل
 املركز الثقايف، زنقة خريبكة-
 املركب االحتماعي، احلي اإلداري-

 مـلـحـقـة الـمـديـريـة اإلقـلـيـمـيـة لـوزارة الـتـربـيـة الـوطـنـيـة )مـؤسـسـة اإلبـداع الـفـنـي واألدبـي( أزيالل - أزيالل

 الـمـركـب الـثـقـافـي مـوالي يـوسـف خريبكة - خريبكة

 شارع العقيد صالح الدين )قرب املركب الرياضي(دار الشباب، احلي اإلداري،  سطات - سطات

 الـخـزانـة الـجـمـاعـيـة )مـرابـو( النواصر - برشيد - برشيد

 قاعة االجتماعات، مقر مجاعة اجلديدة، شارع حممد السادس اجلديدة - اجلديدة

 املركز الـثـقـافـي، شارع الـجيش امللكي،  - رسيدي بنو - رسيدي بنو

 شارع بئر أنزران، مقر دار الشباب مخيس الزمامرة: -

 نوفمرب، شارع املرابظني )قرب مدرسة الفشتايل( 6الـنـادي البلدي، قاعة  بن سليمان - مديونة – احملمدية - احملمدية

 التابعة لغرفة الفالحة عـبـد الـكـريـم الـخـطـابـي؛الـقـاعـة الكربى  - احلوز - مراكش - مراكش
 وقاعة دار الشباب عـرصـة الـحـامـض؛ -
 ؛قاعة دار الشباب والثقافة شارع املدارس -
 قاعة دار اجلمعيات باحلي احلسين. -

 املركب سوسيو رياضي، شارع حممد اخلامس،  شيشاوة - شيشاوة

 مـارس، حـي الـبـهـجـة. 3دار الشباب  الرحامنة - السراغنةقلعة  - قلعة السراغنة

 دار الثقافة والفنون، شارع املدينة املنورة )قاعة األفراح سابقا( اليوسفية - آسفي - آسفي
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 سـوسـيـو ريـاضـيالـمـركـز  الصويرة - الصويرة

سـيـتـم اإلعـالن عـن مـقـر الـفـضـاء االنـتـخـابـي بـهـذه الـمـديـنـة  خـالل بـالغ الحـق وذلـك بـعـد  تينغري - زاكورة – زاتاورز - زاتاورز

 عند نشر اللوائح النهائيةتـحـديـده بـمـعـيـة الـسـلـطـات الـمـحـلـيـة الـمـعـنـيـة 

 دار الشباب الـمدينة ميدلت – الرشيدية - الرشيدية

 مقر غرفة الـتـجـارة والـصـنـاعـة، شـارع الـحـسـن الـثـانـي أكادير إداوتنان - أكادير

 الـمـركـب الـثـقـافـي مـحـمـد بـوجـنـاح، شـارع الـحـسـن الـثـانـي، الـدشـيـرة شتوكة أيت باها - تيزنيت – طاطا – إنزكان أيت ملول - إنزكان

ـاء االنـتـخـابـي بـهـذه الـمـديـنـة  خـالل بـالغ الحـق وذلـك بـعـد سـيـتـم اإلعـالن عـن مـقـر الـفـض تـزنـيـت

 عند نشر اللوائح النهائيةتـحـديـده بـمـعـيـة الـسـلـطـات الـمـحـلـيـة الـمـعـنـيـة 

 الـمـضـربقـاعـة مـركـز خـدمـات الـشـبـاب، أمـام عـمـالـة تـارودانـت، بـجـانـب كـرة  تارودانت - تارودانت

 الـمـركـز الـثـقـافـي الـكـائـن بـمـدرسـة الـداخـلـة االبـتـدائـيـة، شـارع مـحـمـد الـسـادس- طانطان – سيدي إفين - أسا الزاك - كلميم - كلميم

 ، شـارع بـن سـيـنـا1مركز االقرتاع مبدينة طنطان: الـقـطـب االجـتـمـاعـي، الـقـاعـة رقـم -

 فـضـاء مـركـز االسـتـقـبـال )قـرب الـمـحـطـة الـطـرقـيـة( السمارة - السمارة

 دار الـشـبـاب الـمـسـيـرة، شـارع مـحـمـد الـخـامـس طرفاية - العيون - العيون

 الـمـركـز الـثـقـافـي بـوجدور بوجدور - بوجدور

 الـتـونـسـيدائـرة بـئـر أنـزران، حـي أم  أوسرد - وادي الذهب - الداخلة
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 الـخـزانـة الـبـلـديـة الـتـابـعـة لـمـقـاطـعـة عـيـن الـشـق، شـارع الـدورة الدارالبيضاء - الدارالبيضاء

 قـاعـة الـريـاضـة شـارع الـزرقـطـونـي وتـقـاطـع شـارع مـحـمـد الـمـكـنـاسـي 

 الـخـزانـة الـبـلـديـة الـحـي الـمـحـمـدي

 قـاعـة االجـتـمـاعـات )مـقـاطـعـة سـيـدي مـومـن(

 حـي طـرابـلـس 7قـاعـة طـرابـلـس زنـقـة 
 مقاطعة احلي احلسين، اخلزانة الـجـمـاعـيـة الـحـي الـحـسـنـي

 تـقـاطـع زنقة ابن خـلـدون وزنـقـة سـيـدي الـخـديـر  3

 عة سيدي عثمان، شارع اجلوالنمقاطعـبـد الـكـبـيـر بـلـكـاس، قاعة االجتماعات 

 الـمـركـب اإلداري مقاطعة سـيـدي الـبـرنـوصـي

 قـاعـة االجتـمـاعـات الـمـركـب الـثـقـافـي مـوالي رشـيـد، شـارع الـعـقـيـد الـعـالم

 مـدرسـة الـفـنـون الـجـمـيـلـة شـارع الـراشـدي )مـوظـفـي الـواليـة والـجـمـاعـة(

 قـريـة الـجـمـاعـة 1رقـم  3فـضـاء مـقـاطـعـة سـبـاتـة حـي لـعـلـو زنـقـة 

 مـقـاطـعـة سـيـدي بـلـيـوط الـمـركـب الـريـاضـي الـعـربـي بـن امـبـارك زنـقـة مـحـمـد سـمـيـحـة

مارس وشارع موالي ادريس  2شارع  قـاعـة خـزانـة الـطـفـل، مقر مقاطعة مرس السلطان،ملتقى

 األول.
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 الـخـزانـة الـبــلـديـة، الـتـابـعـة لـمـقـر مـقـاطـعـة الـصـخـور الـسـوداء

قـاعـة االجـتـمـاعـات الـكـبـرى، مـقـر مـقـاطـعـة عـيـن الـسـبـع، مـلـتـقـى شـارع عـلـي يـعـتـة وطـريـق 

 ـريـة عـيـن الـسـبـع(الـشـابـو )قـرب الـمـحـكـمـة الـزج

مـصـلـحـة الـمـوارد الـبـشـريـة، مـقـر مـقـاطـعـة ابـن امـسـيـك، شـارع الـوحـدة االفـريـقـيـة، ابـن 

 امـسـيـك

 الثانوية التأهيلية اخلنساء )مرس السلطان(

مـقـر مـقـاطـعـة مـقـاطـعـة الـمـعـاريـف، قـاعـة االجـتـمـاعـات الـحـاج مـحـمـد رحـيـب، 

 الـمـعـاريـف، زنـقـة الـقـاضـي إلـيـاس

 شـارع مـحـمـد الـسـادس 105ـور الـدارالـبـيـضـاء، شمـقـر جـمـاعة م
 

 

 


