
الجماعةالمديرية اإلقليميةالجهة

(البلدية)الحسيمة الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي بوعياش الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
(البلدية)بن 

(البلدية)امزورن الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)تارجيست الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)أجدير الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي بوفراحالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي جميلالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي جميل مكسولي  الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

سنادةالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أيت قمرةالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أيت يوسف وعليالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

اربعاء تاوريرتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي عبد هللاالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي حذيفةالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

شكرانالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

امرابطنالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ازمورنالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

لوطاالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

نقورالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

يالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
رواض 

تيفروينالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زاوية سيدي عبد القادرالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي أحمد اموكزانالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي عمارتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي بشي الحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي بونرصالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

سيدي بوتميمالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

سيدي بوزينبالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زرقاتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

عبد  الغاية السواحلالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي بوشبتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

اساكنالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

كتامةالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

يفالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة  موالي أحمد الشر

تاغزوتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تامساوتالحسيمة: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)شفشاون شفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

باب بردشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أيونانشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تمروتشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

باب تازةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي دركولشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي فغلومشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي صالحشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

الدردارةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي االقتصاد و 
بويي   و ملحقر ي حركة الملحقي   الير

 
دليل الجماعات الخاص بالمشاركة ف

2019اإلدارة و المساعدين اإلداريي   و المساعدين التقنيي   لسنة 
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يشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
فيق 

لغديرشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تانقوبشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

قيةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة  ي أحمد  الشر
بن 

ي أحمد  الغربيةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

المنصورةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

واد ملحةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي بوزرةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي منصورشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي سلمانشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

اسطيحةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تلمبوطشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تاسيفتشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تزكانشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

امتارشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي رزينشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي سميحشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

متيوةشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ووزكانشفشاون: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أنجرةانجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

اجوامعةانجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

القرص المجازانجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تغرامتانجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

البحراويي  انجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

القرص الصغي انجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ملوسةانجرة- فحص : إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)القرص الكبي  العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)العرائش العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

بوجديانالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

قرص بجي العرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

العوامرةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

سوق القلةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تطفتالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زوادةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

عياشةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي عروسالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي كرفطالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

تازروتالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زعرورةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أوالد أوشيحالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ريصانة الشماليةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ريصانة الجنوبيةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

الساحلالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

السواكنالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

سوق الطلبةالعرائش: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)وزان وزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي قلةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

لمجاعرةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

مصمودةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
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امزفرونوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

أونانةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

يفوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة  سيدي أحمد الشر

سيدي بوصيروزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

سيدي رضوانوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

تروالوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة  ازغي 

عي   بيضاءوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

اسجنوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ابريكشةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

مقريصاتوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

قلعة بوقرةوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زوميوزان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)اصيلة أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي مكادة أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 
(المقاطعة)بن 

ف  مغوغة أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة  (المقاطعة)الشر

ي أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 
 
ف  السوان (المقاطعة)الشر

(المقاطعة)طنجة المدينة أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)كزناية أصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

لةأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة  المي  

أقواس برييشأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

سبت الزيناتأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

دار الشاويأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

الساحل الشماليأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

يأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 
سيدي اليمن 

حد الغربيةأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

العوامةأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

حجر النحلأصيال- طنجة : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)واد لو تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)تطوان تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

عي   لحصنتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

الخروبتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ابغاغزةتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي حرشنتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

جبل لحبيبتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي يدرتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

مالليي  تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

صدينةتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

سوق القديمتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

يي  تطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة  السحير

الحمراءتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

الوادتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ازالتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

ي ليتتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي سعيدتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
بن 

ي قريشتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
دار بن 

أوالد علي منصورتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زيتونتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

زاوية سيدي قاسمتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 
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زيناتتطوان: إقليمالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)الفنيدق الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)مرتيل الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

(البلدية)المضيق الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

عليي  الفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

بليونشالفنيدق- المضيق : عمالةالحسيمة- تطوان - طنجة 

ق (البلدية)احفي  بركان: إقليمالشر

ق (البلدية)عي   الركادة بركان: إقليمالشر

ق (البلدية)اكليم بركان: إقليمالشر

ق (البلدية)بركان بركان: إقليمالشر

ق (البلدية)السعيدية بركان: إقليمالشر

ق اعة - سيدي سليمان بركان: إقليمالشر (البلدية)الشر

ق اغبالبركان: إقليمالشر

ق فزوانبركان: إقليمالشر

ق لعثامنةبركان: إقليمالشر

ق مداغبركان: إقليمالشر

ق بوغريبةبركان: إقليمالشر

ق شويحيةبركان: إقليمالشر

ق رسالنبركان: إقليمالشر

ق سيدي بوهريةبركان: إقليمالشر

ق تافوغالتبركان: إقليمالشر

ق زكزلبركان: إقليمالشر

ق (البلدية)بن الطيب الدريوش: إقليمالشر

ق (البلدية)الدريوش الدريوش: إقليمالشر

ق (البلدية)ميضار الدريوش: إقليمالشر

ق عي   الزهرةالدريوش: إقليمالشر

ق أيت مايتالدريوش: إقليمالشر

ق امجاوالدريوش: إقليمالشر

ق يالدريوش: إقليمالشر
 
دار الكبدان

ق امطالسةالدريوش: إقليمالشر

ق أوالد بوبكرالدريوش: إقليمالشر

ق تزاغي  الدريوش: إقليمالشر

ق ازالفالدريوش: إقليمالشر

ق ي مرغني  الدريوش: إقليمالشر
بن 

ق بودينارالدريوش: إقليمالشر

ق يالدريوش: إقليمالشر
 
افرن

ق اجرماواسالدريوش: إقليمالشر

ق امهاجرالدريوش: إقليمالشر

ق وردانةالدريوش: إقليمالشر

ق اوالد امغارالدريوش: إقليمالشر

ق تفرسيتالدريوش: إقليمالشر

ق تليليتالدريوش: إقليمالشر

ق تمسمانالدريوش: إقليمالشر

ق اتروكوتالدريوش: إقليمالشر

ق اتصافتالدريوش: إقليمالشر

ق (البلدية)بوعرفة فجيج: إقليمالشر

ق (البلدية)فجيج فجيج: إقليمالشر

ق عي   الشواطرفجيج: إقليمالشر

ق ي تادجيتفجيج: إقليمالشر
بن 
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ق بوعنانفجيج: إقليمالشر

ق بوشاوونفجيج: إقليمالشر

ق بو مريمفجيج: إقليمالشر

ق تالسينتفجيج: إقليمالشر

ق عي    الشعي فجيج: إقليمالشر

ق عبو لكحلفجيج: إقليمالشر

ق ي كيلفجيج: إقليمالشر
بن 

ق كةفجيج: إقليمالشر معير

ق تندرارةفجيج: إقليمالشر

ق (البلدية)جرسيف جرسيف: إقليمالشر

ق الصبابجرسيف: إقليمالشر

ق بركي  جرسيف: إقليمالشر

ق هوارة أوالد رحوجرسيف: إقليمالشر

ق لمريجةجرسيف: إقليمالشر

ق صاكةجرسيف: إقليمالشر

ق مزكيتامجرسيف: إقليمالشر

ق أوالد بوريمةجرسيف: إقليمالشر

ق راس القرصجرسيف: إقليمالشر

ق تادرتجرسيف: إقليمالشر

ق ي مطهر جرادة: إقليمالشر
(البلدية)عي   بن 

ق (البلدية)جرادة جرادة: إقليمالشر

ق (البلدية)تويسيت جرادة: إقليمالشر

ق كفايتجرادة: إقليمالشر

ق كنفودةجرادة: إقليمالشر

ق لعويناتجرادة: إقليمالشر

ق لبخاتةجرادة: إقليمالشر

ق رأس عصفورجرادة: إقليمالشر

ق سيدي بوبكرجرادة: إقليمالشر

ق تيوليجرادة: إقليمالشر

ق ي مطهرجرادة: إقليمالشر
بن 

ق مريجةجرادة: إقليمالشر

ق أوالد غزييلجرادة: إقليمالشر

ق أوالد سيدي عبد الحاكمجرادة: إقليمالشر

ق (البلدية)العروي الناضور: إقليمالشر

ق ي انصار الناضور: إقليمالشر
(البلدية)بن 

ق (البلدية)الناضور الناضور: إقليمالشر

ق (البلدية)زايو الناضور: إقليمالشر

ق (البلدية)ازغنغان الناضور: إقليمالشر

ق (البلدية)رأس الماء الناضور: إقليمالشر

ق (البلدية)سلوان الناضور: إقليمالشر

ق ي بويفرورالناضور: إقليمالشر
بن 

ق ي شيكرالناضور: إقليمالشر
بن 

ق ي سيدال الجبلالناضور: إقليمالشر
بن 

ق ي سيدال لوطاالناضور: إقليمالشر
بن 

ق بوعركالناضور: إقليمالشر

ق ايعزاننالناضور: إقليمالشر

ق ايحدادنالناضور: إقليمالشر

ق ايكسانالناضور: إقليمالشر

ق افسوالناضور: إقليمالشر
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ق كانيي  الناضور: إقليمالشر الير

ق اركمانالناضور: إقليمالشر

ق ي وكيل اوالد امحاندالناضور: إقليمالشر
بن 

ق حاسي بركانالناضور: إقليمالشر

ق أوالد داوود ازخاني  الناضور: إقليمالشر

ق أوالد ستوتالناضور: إقليمالشر

ق تزطوطي  الناضور: إقليمالشر

ق ي درار أنكاد- وجدة : عمالةالشر
(البلدية)بن 

ق (البلدية)النعيمة أنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق (البلدية)وجدة أنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق أهل انكادأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق عي   الصفاأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق ي خالدأنكاد- وجدة : عمالةالشر
بن 

ق ابصارةأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق ايسليأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق مستفركيأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق سيدي بولنوارأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق سيدي موس المهايةأنكاد- وجدة : عمالةالشر

ق (البلدية)دبدو تاوريرت: إقليمالشر

ق (البلدية)العيون سيدي ملوك تاوريرت: إقليمالشر

ق (البلدية)تاوريرت تاوريرت: إقليمالشر

ق العاطفتاوريرت: إقليمالشر

ق أوالد امحمدتاوريرت: إقليمالشر

ق سيدي علي بلقاسمتاوريرت: إقليمالشر

ق سيدي لحسنتاوريرت: إقليمالشر

ق عي   الحجرتاوريرت: إقليمالشر

ق ع حماديتاوريرت: إقليمالشر مشر

ق مستكمرتاوريرت: إقليمالشر

ق يتاوريرت: إقليمالشر
 
ف تنشر

ق أهل واد زاتاوريرت: إقليمالشر

ق كطيطرتاوريرت: إقليمالشر

ق ملك الويدانتاوريرت: إقليمالشر

(البلدية)مكناس مكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)المشور الستينية مكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)بوفكران مكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)توالل مكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)موالي ادريس زرهون مكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)ويسالن مكناس: عمالةمكناس- فاس 

عي   جمعةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

واد الرمان-عي   كرمةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

عي   عرمةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

أيت واللمكناس: عمالةمكناس- فاس 

دار أم السلطانمكناس: عمالةمكناس- فاس 

الدخيسةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

مجاطمكناس: عمالةمكناس- فاس 

مهايةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

واد الجديدةمكناس: عمالةمكناس- فاس 

سيدي سليمان مول الكيفانمكناس: عمالةمكناس- فاس 

قاوةمكناس: عمالةمكناس- فاس  شر
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مغاصيي  مكناس: عمالةمكناس- فاس 

ي عمارمكناس: عمالةمكناس- فاس 
نزالة بن 

وليليمكناس: عمالةمكناس- فاس 

سيدي عبد هللا الخياطمكناس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)بولمان بولمان: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)ايموزار مرموشة بولمان: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)ميسور بولمان: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)أوطاط الحاج بولمان: إقليممكناس- فاس 

أيت بازةبولمان: إقليممكناس- فاس 

أيت المانبولمان: إقليممكناس- فاس 

الميس مرموشةبولمان: إقليممكناس- فاس 

المرسبولمان: إقليممكناس- فاس 

انجيلبولمان: إقليممكناس- فاس 

كيكوبولمان: إقليممكناس- فاس 

شغينةبولمان: إقليممكناس- فاس 

سكورة مدازبولمان: إقليممكناس- فاس 

تالزمتبولمان: إقليممكناس- فاس 

ي  ملويةبولمان: إقليممكناس- فاس  القصانر

ويزغتبولمان: إقليممكناس- فاس 

سيدي بوطيببولمان: إقليممكناس- فاس 

العرجانبولمان: إقليممكناس- فاس 

الرميلةبولمان: إقليممكناس- فاس 

افريطيسةبولمان: إقليممكناس- فاس 

أوالد علي يوسفبولمان: إقليممكناس- فاس 

تيسافبولمان: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)اكوراي الحاجب: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)عي   تاوجطات الحاجب: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)الحاجب الحاجب: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)سبع عيون الحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت ويخلفنالحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت يعزمالحاجب: إقليممكناس- فاس 

جحجوحالحاجب: إقليممكناس- فاس 

رأس اجريالحاجب: إقليممكناس- فاس 

تامشاشاطالحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت بوبيدمانالحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت حرز هللاالحاجب: إقليممكناس- فاس 

بطيطالحاجب: إقليممكناس- فاس 

لقصي الحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت بورزوينالحاجب: إقليممكناس- فاس 

أيت نعمانالحاجب: إقليممكناس- فاس 

اقدارالحاجب: إقليممكناس- فاس 

(المقاطعة)أكدال فاس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)المشور فاس الجديد فاس: عمالةمكناس- فاس 

(المقاطعة)سايس فاس: عمالةمكناس- فاس 

(المقاطعة)فاس المدينة فاس: عمالةمكناس- فاس 

(المقاطعة)جنان الورد فاس: عمالةمكناس- فاس 

(المقاطعة)المرينيي   فاس: عمالةمكناس- فاس 

(المقاطعة)زواغة فاس: عمالةمكناس- فاس 

أوالد الطيبفاس: عمالةمكناس- فاس 

Page 7 de 32



الجماعةالمديرية اإلقليميةالجهة

عي   البيضاءفاس: عمالةمكناس- فاس 

سيدي حرازمفاس: عمالةمكناس- فاس 

(البلدية)ازرو إفران: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)إفران إفران: إقليممكناس- فاس 

عي   اللوحإفران: إقليممكناس- فاس 

بن صميمإفران: إقليممكناس- فاس 

واد إفرانإفران: إقليممكناس- فاس 

يإفران: إقليممكناس- فاس 
سيدي المخق 

تيكريكرةإفران: إقليممكناس- فاس 

تيمحضيتإفران: إقليممكناس- فاس 

ضاية عواإفران: إقليممكناس- فاس 

تي  كيتإفران: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)البهاليل صفرو: إقليممكناس- فاس 

ل صفرو: إقليممكناس- فاس  (البلدية)المي  

(البلدية)إيموزار كندر صفرو: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)رباط الخي  صفرو: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)صفرو صفرو: إقليممكناس- فاس 

عدرجصفرو: إقليممكناس- فاس 

عي   تمكنايصفرو: إقليممكناس- فاس 

بير طم طمصفرو: إقليممكناس- فاس 

دار الحمراءصفرو: إقليممكناس- فاس 

اغزرانصفرو: إقليممكناس- فاس 

امطرناغةصفرو: إقليممكناس- فاس 

أوالد امكودوصفرو: إقليممكناس- فاس 

راس تابودةصفرو: إقليممكناس- فاس 

تافجيغتصفرو: إقليممكناس- فاس 

عي   الشكاكصفرو: إقليممكناس- فاس 

أيت السبع لجرفصفرو: إقليممكناس- فاس 

اغبالو اقورارصفرو: إقليممكناس- فاس 

أهل سيدي لحسنصفرو: إقليممكناس- فاس 

عزابةصفرو: إقليممكناس- فاس 

كندر سيدي خيارصفرو: إقليممكناس- فاس 

العنورصصفرو: إقليممكناس- فاس 

سيدي يوسف بن أحمدصفرو: إقليممكناس- فاس 

تازوطةصفرو: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)غفساي تاونات: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)قرية با محمد تاونات: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)تاونات تاونات: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)طهر السوق تاونات: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)تيسة تاونات: إقليممكناس- فاس 

البيبانتاونات: إقليممكناس- فاس 

كالزتاونات: إقليممكناس- فاس 

كيسانتاونات: إقليممكناس- فاس 

ودكةتاونات: إقليممكناس- فاس 

اورتزاغتاونات: إقليممكناس- فاس 

الرتبةتاونات: إقليممكناس- فاس 

سيدي الحاج امحمدتاونات: إقليممكناس- فاس 

يتاونات: إقليممكناس- فاس 
سيدي المخق 

ي زروالتاونات: إقليممكناس- فاس 
سيدي يحن  بن 
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تابودةتاونات: إقليممكناس- فاس 

تافرانتتاونات: إقليممكناس- فاس 

تمزكانةتاونات: إقليممكناس- فاس 

ي سنوستاونات: إقليممكناس- فاس 
بن 

بوشابلتاونات: إقليممكناس- فاس 

اغوازيتاونات: إقليممكناس- فاس 

اجبابرةتاونات: إقليممكناس- فاس 

لولجةتاونات: إقليممكناس- فاس 

امكانسةتاونات: إقليممكناس- فاس 

موالي عبد الكريمتاونات: إقليممكناس- فاس 

موالي بوشنرتاونات: إقليممكناس- فاس 

سيدي العابدتاونات: إقليممكناس- فاس 

عي   مديونةتاونات: إقليممكناس- فاس 

ي وليدتاونات: إقليممكناس- فاس 
بن 

ي ونجل تافراوتتاونات: إقليممكناس- فاس 
بن 

بوعادلتاونات: إقليممكناس- فاس 

بوهودةتاونات: إقليممكناس- فاس 

فناسة باب الحيطتاونات: إقليممكناس- فاس 

اخاللفةتاونات: إقليممكناس- فاس 

مزراوةتاونات: إقليممكناس- فاس 

ارغيوةتاونات: إقليممكناس- فاس 

تمضيتتاونات: إقليممكناس- فاس 

الزريزرتاونات: إقليممكناس- فاس 

عي   عائشةتاونات: إقليممكناس- فاس 

عي   لكداحتاونات: إقليممكناس- فاس 

عي   معطوفتاونات: إقليممكناس- فاس 

بوعروستاونات: إقليممكناس- فاس 

البسابساتاونات: إقليممكناس- فاس 

مساسةتاونات: إقليممكناس- فاس 

واد الجمعةتاونات: إقليممكناس- فاس 

أوالد عيادتاونات: إقليممكناس- فاس 

أوالد داودتاونات: إقليممكناس- فاس 

اوطا بوعبانتاونات: إقليممكناس- فاس 

رأس الوادتاونات: إقليممكناس- فاس 

سيدي امحمد بن لحسنتاونات: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)اكنول تازة: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)واد امليل تازة: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)تاهلة تازة: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)تازة تازة: إقليممكناس- فاس 

أجديرتازة: إقليممكناس- فاس 

بوردتازة: إقليممكناس- فاس 

اكزناية الجنوبيةتازة: إقليممكناس- فاس 

اجبارنةتازة: إقليممكناس- فاس 

سيدي علي بورقبةتازة: إقليممكناس- فاس 

ي وسليتازة: إقليممكناس- فاس  تي  

ي فراسنتازة: إقليممكناس- فاس 
بن 

بوشفاعةتازة: إقليممكناس- فاس 

بوحلوتازة: إقليممكناس- فاس 

غياتة الغربيةتازة: إقليممكناس- فاس 
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أوالد ازبايرتازة: إقليممكناس- فاس 

يتازة: إقليممكناس- فاس 
ر
الرب  ع الفوف

أيت سغروشنتازة: إقليممكناس- فاس 

بويبالنتازة: إقليممكناس- فاس 

مطماطةتازة: إقليممكناس- فاس 

الصميعةتازة: إقليممكناس- فاس 

تازارينتازة: إقليممكناس- فاس 

الزراردةتازة: إقليممكناس- فاس 

ي افتحتازة: إقليممكناس- فاس 
بن 

برارحةتازة: إقليممكناس- فاس 

الكوزاتتازة: إقليممكناس- فاس 

كاف الغارتازة: إقليممكناس- فاس 

امسيلةتازة: إقليممكناس- فاس 

طايفةتازة: إقليممكناس- فاس 

تيناستتازة: إقليممكناس- فاس 

اترايبةتازة: إقليممكناس- فاس 

باب بوديرتازة: إقليممكناس- فاس 

باب مرزوقةتازة: إقليممكناس- فاس 

ي لنثتازة: إقليممكناس- فاس 
بن 

كلدمانتازة: إقليممكناس- فاس 

قيةتازة: إقليممكناس- فاس  مكناسة الشر

مكناسة الغربيةتازة: إقليممكناس- فاس 

يفتازة: إقليممكناس- فاس  أوالد الشر

مغراوةتازة: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)موالي يعقوب موالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

عي   الشقفموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

ميكسموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

يموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 
سبع رواض 

سبت لودايةموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

عي   بوعليموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

عي   قنرصةموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

لعجاجرةموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

الوادينموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

أوالد ميمونموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

سيدي داودموالي يعقوب: إقليممكناس- فاس 

(البلدية)القنيطرة القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)مهدية القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)سوق االربعاء القنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

عامر السفليةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

حدادةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أوالد سالمةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

يالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط  سيدي الطينر

بنمنصورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

منارصةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

مكرنالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي محمد بنمنصورالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

عرباوةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ي مالكالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
بن 

قرية بن عودةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
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وادي المخازنالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

بحارة أوالد عيادالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي عالل التازيالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي محمد لحمرالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سوق ثالثاء الغربالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

شوافعالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

لال ميمونةالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

موالي بوسلهامالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي بوبكر الحاجالقنيطرة: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)الخميسات الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ي الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
 
(البلدية)الرمان

(البلدية)تيفلت الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)سيدي عالل البحراوي الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت ميمونالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت اوريبلالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

نالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط  أيت سيير

أيت يدينالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

رةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط  الكي  

مجمع الطلبةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

الصفاصيفالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي عالل المصدرالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي الغندورالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت  ايشوالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت  إيكوالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

بوقشمي الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

حودرانالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

معازيزالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أولماسالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

تيداسالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

عي   السبيتالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

براشوةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ازحيليكةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

جمعة مول البالدالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

الغوالمالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

مرشوشالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

موالي إدريس أغبالالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي بوخلخال-عي   جوهرةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت بلقاسمالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت بويحن  الحجامةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أيت مالكالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

خميس سيدي يحن الخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

مقام الطلبةالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي عبد الرزاقالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

آيت علي او لحسنالخميسات: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)أكدال الرياض الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)اليوسفية الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)حسان الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)السويسي الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)التواركة الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 
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(المقاطعة)يعقوب المنصور الرباط: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)باب المريسة سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)بطانة سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)حصي   سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)العيايدة سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)سيدي بوقنادل سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(المقاطعة)تابريكت سال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

السهولسال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

عامرسال: عمالةالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)دار الكداري سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)احد كورت سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)جرف الملحة سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ي سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط  ع بلقصي  (البلدية)مشر

(البلدية)سيدي قاسم سيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

 الدفاليسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
عي  

ي والسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
بن 

موالي عبد القادرسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي احمد بنعيسسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

يسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
سيدي اعمر الحاض 

سيدي عزوزسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

الحوافاتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

انويراتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

صفصافسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

الخنيشاتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

لمرابيحسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

اوالد نوالسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي امحمد الشلحسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

توغيلتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

باب تيوكاسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

بي  الطالبسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

اشباناتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سلفاتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ثكنةسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

زكوطةسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

زيرارةسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

يسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط  دار العسلوجر

ارميالتسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

سيدي الكاملسيدي قاسم: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)سيدي سليمان سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

(البلدية)سيدي يحن  الغرب سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

قصيبيةسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

الصفافعةسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

عامر الشماليةسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

ازغارسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

بومعي  سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

دار بلعامريسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

مساعدةسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أوالد بن حماديسيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 

أوالد حسي  سيدي سليمان: إقليمالقنيطرة- سال - الرباط 
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ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  (البلدية)عي   العودة تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  (البلدية)الهرهورة تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  ات تمارة- الصخي  (البلدية)الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  (البلدية)تمارة تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  (البلدية)عي   عتيق تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  هتمارة- الصخي  المي  

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  أم عزةتمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  سيدي يحن  زعي تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  مرس الخي تمارة- الصخي 

ات  : عمالةالقنيطرة- سال - الرباط  صباحتمارة- الصخي 

ي مالل 
(البلدية)أزيالل أزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)دمنات أزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اكودي نلخي أزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت عباسأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت بوعليأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت امحمدأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تبانتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تامدا نومرسيدأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
زاوية احنصالأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت تكالأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي حسنأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
بزوأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
فم الجمعةأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
موالي عيس بن إدريسأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ارفالةأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تابيةأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تنانتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تاونزاأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
يأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

تسقر

ي مالل 
أيت مزي    غأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت اوقبليأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
انركيأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
بي   الويدانأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اسكسيأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
واويزغتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
وشتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن  تير

ي مالل 
تاكلفتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تيفرت نايت حمزةأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تيلوكيتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
افورارأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي عياطأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
أيت واورداأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تيموليلتأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت أو مديسأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت تمليلأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
انزوأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي يعقوبأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تدلي فطواكةأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت باللأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 
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ي مالل 
أيت ماجدنأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
امليلأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
واولأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي بوخالفأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
يأزيالل: إقليمخنيفرة- بن 

تفن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل بن 
(البلدية)بن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

(البلدية)القصيبة بن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

(البلدية)قصبة تادلة بن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

(البلدية)زاوية الشيخ بن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

فم اوديبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أوالد كناوبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أوالد امباركبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أوالد ايعيشبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

سيدي جابربن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

فم العنرصبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

اغبالةبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

بوتفردةبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

ي نيسليبن  تي  

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أيت أم البخثبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

دير القصيبةبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

ناووربن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

تاكزيرتبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

تانوغةبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

كطايةبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أوالد يوسفبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

أوالد سعيد الوادبن 

ي مالل 
ي مالل: إقليمخنيفرة- بن 

سمكتبن 

ي مالل 
(البلدية)الفقيه بن صالح الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)أوالد عياد الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)سوق السبت أوالد النمة الفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد بورحمونالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد زمامالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي عيس بن عليالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي  حماديالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
الخالفيةالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي شكدالالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
ي وكيلالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
براديةالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اهل مرب  عالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
كريفاتالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
دار ولد زيدوحالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أحد بوموسالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد نارصالفقيه بن صالح: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)خنيفرة خنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)مريرت خنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت اسحاقخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت سعدليخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
القبابخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
كروشنخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 
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ي مالل 
واو مانةخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي يحن  أو ساعدخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
تيغسالي  خنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اكلمام ازكزاخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
جخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن  الير

ي مالل 
لهريخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
يخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

 
موج أوحمو الزيان

ي مالل 
سيدي عمارخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي المي  خنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اكلموسخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
الحمامخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أحد بوحسوسنخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
موالي بوعزةخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أم الربيعخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سبت ايت رحوخنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
سيدي حسي  خنيفرة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي الجعد خريبكة: إقليمخنيفرة- بن  (البلدية)انر

ي مالل 
(البلدية)بوجنيبة خريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)حطان خريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)خريبكة خريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
(البلدية)وادي زم خريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
عي   قيشرخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي بتاوخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
ي زرنتلخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
بوخريصخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
شكرانخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد كواوشخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
الرواشدخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
افتخريبكة: إقليمخنيفرة- بن  تشر

ي مالل 
بير مزويخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي يخلفخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
بولنوارخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
لكفافخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
الفقراءخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
مفاسيسخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد عبدونخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد عزوزخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أيت عمارخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
ي سمي خريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

بن 

ي مالل 
اكسةخريبكة: إقليمخنيفرة- بن  لير

ي مالل 
قصبة  الطرشخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
لكناديزخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
لمعادنةخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
اوالد عيسخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد بوغاديخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد فنانخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

ي مالل 
أوالد فتاتةخريبكة: إقليمخنيفرة- بن 

(البلدية)بنسليمان بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)بوزنيقة بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  
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(البلدية)المنصورية بنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

احالفبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

غةبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء   عي   تي  

فضاالتبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

مليلةبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

موالي   الوادبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد علي الطوالعبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد يحن  لوطابنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الردادنة أوالد مالكبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

زيايدةبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

بير النرصبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي بطاشبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اطبنسليمان: إقليمسطات- الدار البيضاء   الشر

(البلدية)برشيد برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)الدروة برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)الكارة برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)حد السوالم برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)اوالد عبو برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)سيدي رحال الشاطر برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ابن معاشوبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لغنيميي  برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لحساسنةبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الساحل اوالد احريزبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي عبد الخالقبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي المكيبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الطريفية-السوالمبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

زاوية سيدي بنحمدونبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الفقراء أوالد عامربرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

جاقمةبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

قصبة بن مشيشبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لمباركيي  برشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد صباحبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد زيانبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد زيدانبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

رياحبرشيد: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)أنفا عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)المعاريف عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)سيدي بليوط عمالة مقاطعات الدار البيضاء أنفاسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)الفداء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)مرس السلطان عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)المشور الدار البيضاء عمالة مقاطعات الفداء مرس السلطانسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)عي   السبع عمالة مقاطعات عي   السبع الحي المحمدسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)الصخور السوداء عمالة مقاطعات عي   السبع الحي المحمدسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)الحي المحمدي عمالة مقاطعات عي   السبع الحي المحمدسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)عي   الشق عمالة مقاطعة عي   الشقسطات- الدار البيضاء  

يسطات- الدار البيضاء  
ي عمالة مقاطعة الحي الحسن 

(المقاطعة)الحي الحسن 

(المقاطعة)ابن امسيك عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)سباتة عمالة مقاطعات ابن مسيكسطات- الدار البيضاء  

(المقاطعة)موالي رشيد عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  

Page 16 de 32



الجماعةالمديرية اإلقليميةالجهة

(المقاطعة)سيدي عثمان عمالة مقاطعات موالي رشيدسطات- الدار البيضاء  

نوضيسطات- الدار البيضاء   نوضي عمالة مقاطعات سيدي الير (المقاطعة)سيدي الير

نوضيسطات- الدار البيضاء   (المقاطعة)سيدي مومن عمالة مقاطعات سيدي الير

(البلدية)أزمور الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)الجديدة الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)لبي  الجديد الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

شتوكةالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لغديرةالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لمهارزة الساحلالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي علي بن حمدوشالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

موالي عبد هللاالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد عيسالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد غانمالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد احسي  الجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي عابدالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي امحمد اخديمالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

حوزيةالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد رحمونالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

بولعوانالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

شعيباتالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

متوحالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

مكرسالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد حمدانالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد سيدي علي بن يوسفالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد فرجالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سبت سايسالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سي احساين بن عبد الرحمانالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي اسماعيلالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

زاوية سايسالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

زاوية لقواسمالجديدة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)الهراويي   مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)مديونة مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)تيط مليل مديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

المجاطية أوالد الطالبمديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي حجاج واد حصارمديونة: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)المحمدية المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)عي   حرودة المحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  

ي يخلفالمحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  
بن 

الشالالتالمحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  

سيدي موس بن عليالمحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  

سيدي موس المجدوبالمحمدية: عمالةسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)بوسكورة النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)دار بوعزة النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)النوارص النوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد عزوزالنوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد صالحالنوارص: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)بن أحمد سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

وج سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء   (البلدية)الير

(البلدية)لوالد سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  
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(البلدية)اوالد امراح سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)سطات سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

بانسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء   لحالف-عي   الرص 

بوكركوحسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لخزازرةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

امنيعسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

امريزيكسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

امكارطوسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

انخيلةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

واد النعناعسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد شبانةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد فارسسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد امحمدسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

رأس العي   الشاويةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

السكامنةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي عبد الكريمسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

يسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء   سيدي الذهنر

سيدي حجاجسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

عي   باللسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ي خلوكسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  
بن 

دار الشافعيسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لقراقرةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

مسكورةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد عامرسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد بوعلي النواجةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد فارس الحلةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد فريحةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي أحمد الخديرسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي بومهديسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ي ياكرينسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  
بن 

كدانةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

كيشسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اخميسات الشاويةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لحوازةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ع بن عبوسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء   مشر

امزامزة الجنوبيةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

امزورةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد سعيدسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

اوالد الصغي سطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ريمةسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي العايديسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سيدي محمد بن رحالسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ثوالتسطات: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)سيدي بنور سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

(البلدية)زمامرة سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ي هاللسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  
بن 

يسسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء   ي تسي 
بن 

بوحمامسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

جابريةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  
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خميس قصيبةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ي دغوغسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  
كدية بن 

كرديدسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لعكاكشةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

العامريةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

العوناتسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

لعطاطرةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

كسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء   المشر

مطرانسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

امطلسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد عمرانسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد بوساكنسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد سي بوحن سيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

تامدةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الغنادرةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الغربيةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

الوليديةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

أوالد سبيطةسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

سانية بركيكسيدي بنور: إقليمسطات- الدار البيضاء  

ي- مراكش 
(البلدية)أيت أورير الحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)أمزمي   الحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)تحناوت الحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت فاسكاالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت سيدي داودالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اغماتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اكرفروانالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عبد هللا غياتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تمزوزتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تيدلي مسفيوةالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امغراسالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
انوكالالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ازكورالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
دار جمعةالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لال تكركوستالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
وزكيطةالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد امطاعالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي  بدهاجالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تي  كي  الحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اغبارالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
يالحوز: إقليمآسق 

أسن 

ي- مراكش 
اغيلالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اجوكاكالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امكدالالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ويركانالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تالت نيعقوبالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
موالي ابراهيمالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوكايمدنالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوريكةالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ي فاطمةالحوز: إقليمآسق 

سنر
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ي- مراكش 
تمصلوحتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اغواطيمالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ابادوالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت عادلالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت  يزيد- أيت حكيم الحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تمكرتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تزارتالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تيغدوينالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
التوامةالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
زرقطنالحوز: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)شيشاوة شيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)امنتانوت شيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أهديلشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت هاديشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لمزوضيةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اوالد مومنةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
السعيداتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي المختارشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي بوزيد الركراكيشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي امحمد دليلشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
افال يسنشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
عي   تزيتونتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت حدو يوسفشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ارحالنشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لال عزيزةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
نفيفةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
واد البورشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي غانمشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تمزكدوينشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اداسيلشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اسيف المالشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ادويرانشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
كماسةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امندونيتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
مجاطشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امزوضةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الزاوية النحليةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بوعبوطشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بوعبوط امدالنشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اشمرارنشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
كوزمتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
رحالةشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عبد المومنشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تاولوكلتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تمليلتشيشاوة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)قلعة الشاغنة قلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)العطاوية قلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)سيدي رحال قلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)تماللت قلعة  الشاغنة: إقليمآسق 
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ي- مراكش 
الشطيبةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق  الدشر

ي- مراكش 
العامريةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
المربوحقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الرافعيةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الهيادنةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لوناسدةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
مياتقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد عامرقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد بوعلي الوادقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
يقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ر
ف أوالد الشر

ي- مراكش 
أوالد الكرنقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد مسعودقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد امسبلقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد اصبيحقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد يعقوبقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد زرادقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي الحطابقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي موسقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
توزينتقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ازنادةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الصهري    جقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بويا عمرقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الشعراءقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
دزوزقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
فرايطةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
العثامنةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
العطاوية الشعيبيةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الواد لخرص قلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
مزم صنهاجةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
واركيقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد عراضقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد خلوفقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عيس بن سليمانقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سور العزقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اجبيلقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الجوالةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
زمرانقلعة  الشاغنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
قيةقلعة  الشاغنة: إقليمآسق  زمران الشر

ي- مراكش 
(البلدية)أيت داوود الصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)الحنشان الصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)الصويرة الصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)تالمست الصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)تمنار الصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت سعيدالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اقرمودالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
حد الدراالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
كشولةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
كريماتالصويرة: إقليمآسق 
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ي- مراكش 
لكدادرةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لحسيناتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
يالصويرة: إقليمآسق  محر

ي- مراكش 
مسكالةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
المواريدالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
موالي بوزرقطونالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امزيالتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امخاليفالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امرامرالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد امرابطالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اوناغةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عبد الجليلالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عيس الركراكيالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
يالصويرة: إقليمآسق 

ر
سيدي علي الكران

ي- مراكش 
سيدي بولعالمالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي اسحاقالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي لعروسيالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي امحمد اومرزوقالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تفتاشتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تكاطالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
زاوية بن احميدةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ادغاسالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اكليفالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اكرضالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت عيس اححانالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اسايسالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بي   ضاضالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بوزمورالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الزاويتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ايذا وعزاالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ايدا اوكلولالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ايدا وكازوالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
امكرادالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ايمي نتليتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي أحمد السايحالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي الجزوليالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي غانمالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي احمد او مباركالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي احمد أوحامدالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي كاوكيالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سميموالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تافضناالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تاهلوانتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تاكوشتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تاركانتالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
تدزيالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوفتاس- تمزكدةالصويرة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)القصبة -المشورمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
(المقاطعة)النخيل مراكش: عمالةآسق 
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ي- مراكش 
(المقاطعة)جلي   مراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
(المقاطعة)مراكش المدينة مراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
(المقاطعة)المنارة مراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
(المقاطعة)سيدي يوسف بن علي مراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
الويدانمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
واحة سيدي ابراهيممراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
أوالد حسونمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
حربيلمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
المنابهةمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
أوالد دليممراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
اكفايمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
أيت ايمورمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
األودايةمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
سيدي الزوينمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
سعادةمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
السوي  هلةمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
تسلطانتمراكش: عمالةآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)ابن جرير الرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)سيدي بوعثمان الرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت حموالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أيت الطالبالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بوشانالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الجعافرةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
يكيي  الرحامنة: إقليمآسق  لير

ي- مراكش 
أوالد عامر تزمرينالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد حسون حمريالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي عبد  هللاالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
احلةالرحامنة: إقليمآسق  سيدي علي لير

ي- مراكش 
سيدي غانمالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي منصورالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
صخور الرحامنةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سكورة الحدرةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
عكرمةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
بوروسالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الجعيداتالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الجبيالتالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لمحرةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
انزالت لعظمالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
أوالد املولالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
رأس عي   الرحامنةالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي بوبكرالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الطلوحالرحامنة: إقليمآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

ي آسق 
(البلدية)آسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

(البلدية)جماعة سحيم آسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

(البلدية)سبت كزولة آسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

بوكدرةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

شهدةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

يآسق 
 
الكرعان

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

يآسق 
ر
لبخان
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ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

لحدارآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

لمراسلةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

لمصابحآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

سيدي عيسآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

يآسق  سيدي أتيحر

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

اتوابتآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

الغياتآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

خط ازكانآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

لعمامرةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

لمعاشاتآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

نكاآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

أوالد سلمانآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

أيي آسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

دار سي عيسآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

البدوزةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

حرارةآسق 

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

كيآسق  مول الير

ي- مراكش 
ي: إقليمآسق 

اصعادالآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)الشماعية اليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
(البلدية)اليوسفية اليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
إيغوداليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
جدوراليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
جنان بويهاليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
سيدي شيكراليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اطياميماليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
الكنتوراليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
اسبيعاتاليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
لخوالقةاليوسفية: إقليمآسق 

ي- مراكش 
راس العي  اليوسفية: إقليمآسق 

(البلدية)ارفود الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)بوذنيب الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)الرشيدية الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)كلميمة الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)الجرف الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

يف الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة  (البلدية)موالي علي الشر

(البلدية)تنجداد الرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

عرب صباح اغريسالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

عرب صباح زيزالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

السيفاالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

فزناالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

اوفوسالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

فاء مدغرةالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة  شر

الرتبالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

الخنكالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

وادي النعامالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

ي امحمد سجلماسةالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 
بن 

يالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 
 
الريصان

السفالتالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

الطاوسالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 
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سيدي عليالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

اغبالو انكردوسالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

امالكوالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

فركلة العلياالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

فركلة السفلالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

اغريس العلويالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

اغريس السفليالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

ملعبالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

تاديغوستالرشيدية: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)ميدلت ميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)الريش ميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

اغبالوميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

أكوديمميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

انمزيميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

بوميةميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

سيدي يحن  اويوسفميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

تنورديميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

ي نغشوميدلت: إقليمتافياللت- درعة  تي  

تونفيتميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

أيت عياشميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

أيت بن يعقوبميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

أيت ازدكميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

امرصيدميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

رميدلت: إقليمتافياللت- درعة  ايير 

ميبالدنميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

زايدةميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

الةميدلت: إقليمتافياللت- درعة  الي  

كرامةميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

غرس تعاللي  ميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

كي ميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

امزيزلميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

سيدي عيادميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

زاوية سيدي حمزةميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

أيت يحن ميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

اموكرميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

بوازموميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

املشيلميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

اوترباتميدلت: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)ورزازات ورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)تازناخت ورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

أيت زينبورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

امرزكانورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

ازناكنورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

اغرم نوكدالورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

خزامةورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

وسلساتورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

شواورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

تلواتورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

تيدليورزازات: إقليمتافياللت- درعة 
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غساتورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

ادلسانورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

امي نوالونورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

سكورة أهل الوسطورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

ترميكتورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

توندوتورزازات: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)بو مالن دادس تنغي : إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)قلعة مكونة تنغي : إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)تنغي  تنغي : إقليمتافياللت- درعة 

النيفتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

حصياتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

مصيسيتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

يتنغي : إقليمتافياللت- درعة 
 
أيت هان

اسولتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

أيت واسيفتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

أيت سدرات الجبل العلياتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

أيت سدرات الجبل السفلتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

قيةتنغي : إقليمتافياللت- درعة  أيت سدرات السهل الشر

أيت  سدرات السهل الغربيةتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

أيت يولتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

اغيل نومكونتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

اكنيونتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

امسمريرتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

سوق الخميس دادستنغي : إقليمتافياللت- درعة 

تلميتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

أيت الفرسيتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

اميرص تنغي : إقليمتافياللت- درعة 

واكليمتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

تغزوت نايت عىطتنغي : إقليمتافياللت- درعة 

 العلياتنغي : إقليمتافياللت- درعة 
 

تودغ

  السفلتنغي : إقليمتافياللت- درعة 
 

تودغ

(البلدية)اكدز زاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)زاكورة زاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

افالندرازاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

افرازاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

أيت بوداودزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

أيت واللزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

مزكيطةزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

انقوبزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

أوالد يحن  لكرايرزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تغبالتزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تامزموتزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تانسيفتزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تازارينزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

ابليدةزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

ي زوليزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 
بن 

بوزروالزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

الروحازاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تافتشنازاكورة: إقليمتافياللت- درعة 
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ترناتةزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

ولي  زاكورة: إقليمتافياللت- درعة  تيي  

فزواطةزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

كتاوةزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

امحاميد الغزالنزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تاكونيتزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

تامكروتزاكورة: إقليمتافياللت- درعة 

(البلدية)اكادير أكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

امسكروضأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

الدراركةأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

اضمي  أكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

أوريرأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

اقرصيأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

ازيارأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

ايموزارأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

امسوانأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

تدرارتأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

تاغزوتأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

تامريأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 

يأكادير  إدا وتنان: عمالةماسة- سوس 
تقر

(البلدية)أيت باها شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)بيوكرة شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

أيت مزالشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

أيت وادريمشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

أو كي  شتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

هاللةشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

إدا وكنظيفشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

سيدي عبد هللا البوشواريشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

تنالتشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

تاركة نتوشكاشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

تسكدلتشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

تزي نتكوشتشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

أيت ميلكشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

بلفاعشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

انشادنشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

ماسةشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

سيدي وسايشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

ةشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس  أيت عمي 

امي مقورنشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

واد الصفاشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

يشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس  سيدي بينر

سيدي بو السحابشتوكة آيت باها: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)أيت ملول إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس 

ة الجهادية إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس  (البلدية)الدشي 

(البلدية)انزكان إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس 

(البلدية)القليعة إنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس 

اوالد دحوإنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس 

تمسيةإنزكان ايت ملول: عمالةماسة- سوس 

(البلدية)أيت ايعزة تارودانت: إقليمماسة- سوس 
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(البلدية)أولوز تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)الكردان تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)ايغرم تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)أوالد برحيل تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)أوالد تايمة تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)تالوين تارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)تارودانت تارودانت: إقليمماسة- سوس 

ادارتارودانت: إقليمماسة- سوس 

أيت عبد هللاتارودانت: إقليمماسة- سوس 

املوتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ستارودانت: إقليمماسة- سوس  ازغارني 

ايماونتارودانت: إقليمماسة- سوس 

امي نتايارتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

نيحيتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

يتارودانت: إقليمماسة- سوس 
والقاض 

سيدي بوعلتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي امزالتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تابيةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تتاوتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تيندينتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تيسفانتارودانت: إقليمماسة- سوس 

توفلعازتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تومليلي  تارودانت: إقليمماسة- سوس 

ارزانتارودانت: إقليمماسة- سوس 

الفيضتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ادا وكياللتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ادا وكماضتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اكليتارودانت: إقليمماسة- سوس 

إيكودار منابهةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

لمهارةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

أوالد عيستارودانت: إقليمماسة- سوس 

اوناينتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي عبد هللا أو سعيدتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي واعزيزتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تافنكولتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تالكجونتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تيكوكةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

رتتارودانت: إقليمماسة- سوس  تيي  

ي نتاستتارودانت: إقليمماسة- سوس  تي  

توغمرتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

أهل الرملتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اركانةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اصادصتارودانت: إقليمماسة- سوس 

بيكودينتارودانت: إقليمماسة- سوس 

الديرتارودانت: إقليمماسة- سوس 

الكدية البيضاءتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اميلمايستارودانت: إقليمماسة- سوس 

اسنتارودانت: إقليمماسة- سوس 

لكفيفاتتارودانت: إقليمماسة- سوس 
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الخنانيفتارودانت: إقليمماسة- سوس 

لمهاديتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ع العي  تارودانت: إقليمماسة- سوس  مشر

سيدي أحمد أو عمروتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي بوموستارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي موس الحمريتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تالمكانتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تدسي نيسدالنتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اكادير ملولتارودانت: إقليمماسة- سوس 

أهل تفنوتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اسكاونتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اسايستارودانت: إقليمماسة- سوس 

اساكيتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ازرارتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ايكيديتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي احساينتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تاويالتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

يتارودانت: إقليمماسة- سوس 
تسوسق 

تي  كزاوينتارودانت: إقليمماسة- سوس 

توبقالتارودانت: إقليمماسة- سوس 

زكموزنتارودانت: إقليمماسة- سوس 

اوزيوةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تيشاستارودانت: إقليمماسة- سوس 

احمر  لكاللشةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

أيت ايكاستارودانت: إقليمماسة- سوس 

أيت مخلوفتارودانت: إقليمماسة- سوس 

بونرارتارودانت: إقليمماسة- سوس 

افريجةتارودانت: إقليمماسة- سوس 

إد او مومنتارودانت: إقليمماسة- سوس 

ايموالستارودانت: إقليمماسة- سوس 

لةتارودانت: إقليمماسة- سوس  لمني  

سيدي أحمد أو عبد هللاتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي بورجاتارودانت: إقليمماسة- سوس 

سيدي دحمانتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تافراوتنتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تملوكتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تزمورتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

تيوتتارودانت: إقليمماسة- سوس 

زاوية سيدي الطاهرتارودانت: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)اقا طاطا: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)فم الحصن طاطا: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)فم  زكيد طاطا: إقليمماسة- سوس 

(البلدية)طاطا طاطا: إقليمماسة- سوس 

أيت وابليطاطا: إقليمماسة- سوس 

قصبة سيدي عبد هللا بن امباركطاطا: إقليمماسة- سوس 

تمنارتطاطا: إقليمماسة- سوس 

وني  طاطا: إقليمماسة- سوس  تي  

اكينانطاطا: إقليمماسة- سوس 

اقا ايغانطاطا: إقليمماسة- سوس 
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الوكومطاطا: إقليمماسة- سوس 

ابن يعقوبطاطا: إقليمماسة- سوس 

تيسينتطاطا: إقليمماسة- سوس 

أتليتطاطا: إقليمماسة- سوس 

اديسطاطا: إقليمماسة- سوس 

ايسافنطاطا: إقليمماسة- سوس 

أم الكردانطاطا: إقليمماسة- سوس 

تكموتطاطا: إقليمماسة- سوس 

تيكزمرتطاطا: إقليمماسة- سوس 

غتطاطا: إقليمماسة- سوس  تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  (البلدية)تافراوت تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  (البلدية)تزنيت تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  أيت ايسافنتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  انزيتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  اربعاء أيت أحمدتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  إد او كوكمارتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  سيدي أحمد أو موستي  

نيت: إقليمماسة- سوس  تفراوت المولودتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  تيغميتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  غرانتي   تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  اثني   أدايتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  أفال  اغي تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  أيت وافقاتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  املنتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  ايري    غ  نتاهلةتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  تارسواتتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  تاشيرتتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  أربعاء رسموكةتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  أربعاء الساحلتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  بونعمانتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  المعدر الكبي تي  

نيت: إقليمماسة- سوس  ويجانتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  الركادةتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  سيدي بوعبد الليتي  

نيت: إقليمماسة- سوس  اثني   اكلوتي  

(البلدية)أسا الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

(البلدية)الزاك الزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

عوينة لهناالزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

عوينة يغمانالزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

تويزكيالزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

المحبسالزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

لبويراتالزاك- أسا : إقليمواد نون- كلميم 

(البلدية)بويز كارن كلميم: إقليمواد نون- كلميم 

(البلدية)كلميم كلميم: إقليمواد نون- كلميم 

ادايكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

أيت بوفلنكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

امتديكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

افران أطلس الصغي كلميم: إقليمواد نون- كلميم 

تكانتكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

Page 30 de 32



الجماعةالمديرية اإلقليميةالجهة

تغجيجتكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

تمواليكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

افركاتكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

اشيركلميم: إقليمواد نون- كلميم 

فاصككلميم: إقليمواد نون- كلميم 

تيكليتكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

اباينوكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

الشاطر األبيضكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

لبياركلميم: إقليمواد نون- كلميم 

ي تاكوستكلميم: إقليمواد نون- كلميم  لقصانر

رأس اومليلكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

تلوين اساكاكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

تاركا وسايكلميم: إقليمواد نون- كلميم 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
(البلدية)االخصاص سيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
ي سيدي افن 

(البلدية)سيدي إفن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
اربعاء أيت عبد هللاسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
امي نفاستسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
يسيدي افن 

مسنر

ي: إقليمواد نون- كلميم 
مي  لفتسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
اسبويةسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
تنكرفاسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
تيوغزةسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
اثني   املوسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
أيت الرخاسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
انفكسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
بوطروشسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
ايبرص سيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
سبت النابورسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
سيدي عبد هللا أو بلعيدسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
سيدي حساين أو عليسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
سيدي مباركسيدي افن 

ي: إقليمواد نون- كلميم 
تسيدي افن  تيغي 

(البلدية)طانطان طانطان: إقليمواد نون- كلميم 

(البلدية)الوطية طانطان: إقليمواد نون- كلميم 

امسيدطانطان: إقليمواد نون- كلميم 

تيلمزونطانطان: إقليمواد نون- كلميم 

ابطيحطانطان: إقليمواد نون- كلميم 

ابن خليلطانطان: إقليمواد نون- كلميم 

اشبيكةطانطان: إقليمواد نون- كلميم 

(البلدية)بوجدور بوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

كلتة زموربوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

الجريفيةبوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

لمسيدبوجدور: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

(البلدية)السمارة السمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

امكالةالسمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

حوزةالسمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

اجديريةالسمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

سيدي أحمد العروسيالسمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

يالسمارة: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 
تيفارينر
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(البلدية)المرس العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

(البلدية)العيون العيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

بوكراعالعيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

ةالعيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون  الدشي 

فم الوادالعيون: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

(البلدية)طرفاية طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

دورةطرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

الحكونيةطرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

اخفني طرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

طاحطرفاية: إقليمالساقية الحمراء-  العيون 

(البلدية)الكويرة أوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

اغونيتأوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

أوشدأوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

تشالأوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

زوكأوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

بير كندوزأوشد: إقليموادي الذهب- الداخلة 

(البلدية)الداخلة وادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

بير انزرانوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

اكليبات الفولةوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

مجيكوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

أم ادريكةوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

العركوبوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 

امليليوادي الذهب: إقليموادي الذهب- الداخلة 
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