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عداد الرتاب الوطين والتعمري واالإساكن وس ياسة املدينةابحلصول عىل املعلومات الحئة الأشخاص امللكفني   االإساكن وس ياسة املدينة قطاع – عىل مس توى وزارة اإ

 نوع المؤسسة
أو الهيأة 
 المعنية

 إسم المؤسسة
 أو الهيأة المعنية

 وحدة االرتباط
 األولالمستوى 

المديرية )
 العامة/المديرية/آخر(

 وحدة االرتباط
المستوى الثاني 
 )القسم/المديرية

 /آخر(الجهوية

 المستوى

 اسم الشخص المكلف
صفة الشخص 

 المكلف
 البريد االلكتروني الهاتف

 الممركز مركزي

إدارة 
 عمومية

 0661046429 مكلفة مهمة 1عائشة االدريسي   +  الكتابة العامة 
Aichaelidrissi1@gmail.c
om 

  
 مديرية 

 التواصل والتعاون
 ونظم اإلعالم

 قسم التواصل
 ونظم اإلعالم

 0615818297 اطار عالي أحمد  الكعبي  +
Elkaabiahmed29@gmail
.com 

  
 مديرية

 الشؤون القانونية 
 العزيز لهديويعبد   + قسم الدعم القانوني

رئيس مصلحة 
التعميم 

واللوجيستيك 
 القانوني

0661046333 
a.lehdioui 
@mhupv.gov.ma 

 مديرية السكنى  
قسم النهوض 

 بالبرامج السكنية 
 عزيز السعيد  +

 رئيس مصلحة 
 البرمجة والتعاقد

0661046283 essaidaziz@gmail.com 

  
مديرية الجودة 
 والشؤون التقنية

التقني  قسم التأطير
 والتجديد

 0661046297 رئيس قسم مراد الودغيري  +
Goldonek999ma@gmail
.com 

  
 مديرية

 الموارد البشرية 
 لطيفة الهودر  + قسم الوسائل العامة

 رئيسة المصلحة 
مصلحة التدقيق 
 الداخلي والمراقبة

0661086231 
Latifa.elhaoudar@gmail
.com 

  
 مديرية

 االنعاش العقاري 
تتبع االنعاش قسم 

 العقاري
 blahlali@hotmail.com 0661868478 رئيسة القسم بشرى لهاللي  +

  
المجلس الوطني 

 لالسكان
 0661469244 اطار عالي سناء حموزو  + 

hammouzou@hotmail.c
om 

 
 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 -لجهة الدار البيضاء 
 سطات

 

 لمياء رشدي +   المديرية الجهوية
 لحةصمرئيسة 

 السكنى
0655279462 

lamrochdi@gmail 
.com 

 
الفداء المديرية اإلقليمية 

 مرس السلطان –
 +  المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 نيتلحاجالصديق  -
 
 

 المشرف عيدس -

 مدير إقليمي -
 
 

رئيس مصلحة  -
 الشؤون اإلدارية

 والمالية

0655279504 

 
 
 

0661454224 

nitel2010@gmail 
.com 

 
s.elmoucharraf@ 
yahoo.fr 
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عين   - المديرية اإلقليمية

  الحسنيالحي  –الشق 
 وإقليم النواصر

 +  المديرية االقليمية المديرية الجهوية
عبد العزيز 

 الخرشي
 0662328154 قليميإمدير 

Elkherchi1967@ 
gmail.com 

 
عين  -المديرية اإلقليمية 

 السبع
  فوزية زهويلي +  المديرية االقليمية الجهويةالمديرية 

رئيسة مصلحة 
 المرصد

0655279453 
sfouziazahouily@ 
gmail.com 

 
بن  –المديرية اإلقليمية 

 امسيك
 المديرية الجهوية

 المديرية االقليمية
 مصطفى خربوش + 

رئيس مصلحة 
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
0661652707 

mustakhar@gmail 
.com 

 
 

 

 أنفا  - المديرية اإلقليمية
 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 مارسيل منال + 
رئيسة مصلحة 

 المرصد
0663457769 

azizayouche@ 
gmail.com 

 
 

 

  - المديرية اإلقليمية

 المحمدية

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 0660789622 متصرف رباويعلحسن ال + 

larbasen6@gmail 
.com 

 
 

 

  - المديرية اإلقليمية

 سطات

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 حسن أخميس + 

رئيس مصلحة 
 الشؤون اإلدارية 

 و المالية
0666137578 

hakhmis@gmail 
.com 

 
  - المديرية اإلقليمية

 بنسليمان

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 محسن كوتامي + 

رئيس مصلحة 
 المرصد

0655279444 
kmohcine@gmail 
.com 

 
  - المديرية اإلقليمية

 لجديدةا

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 مليكة شحام + 
رئيسة مصلحة 

 السكنى
0673747238 

 
chehammalika@ 
gmail.com 

 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 –بني مالل لجهة 
 خنيفرة.

 عالل أشتاوي +   المديرية الجهوية
رئيس مصلحة 

 السكنى
0655279493 achtaoui@yahoo.fr 

 
  - المديرية اإلقليمية

 خريبكة
 0661864233 مدير إقليمي أمين محمد +  المديرية االقليمية المديرية الجهوية

dphpv.khouribga@gmai
l.com 

 
  - المديرية اإلقليمية

 خنيفرة

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 حسن غشري + 

 رئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
0673745245 

ghachoui.has@ 
gmail.com 
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 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 - سال  - الرباطلجهة 

 القنيطرة

  المديرية الجهوية

 + 

 نبيل بنيس -
 
 

 ندى المؤدن -

رئيس مصلحة  -
 المرصد

 
 مهندسة معمارية

0673748275 

 
 

0600709143 

nabilbennis@gmail 
.com 

 
nada.elmoaden@ 
gmail.com 

 سال  - المديرية اإلقليمية 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 عمر مرسلي + 
رئيس مصلحة 

 السكنى
0661046393 

omarmarsli@ 
hotmail.com 

 
  - المديرية اإلقليمية

 تمارة -الصخيرات 

االقليمية المديرية المديرية الجهوية  

 + 

  عبد الغني -
 بنسليمان

 
 

  صابربشرى 

 رئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 

مهندسة رئيسة من 
 الدرجة األولى

0673747292 

 
 
 

0673095121 

benslimaneghani@ 
gmail.com 

 
sabir.habitat@ 
gmail.com 

 
 -  المديرية اإلقليمية

 لخميساتا

االقليميةالمديرية  المديرية الجهوية  
 + 

عبد الرحمان 
 القشري

رئيس مصلحة 
 المرصد

 

0655279554 
elkochri@gmail 
.com 

 
 -  المديرية اإلقليمية

 لقنيطرةا

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 + 

السيدة خشخاش 
 رشيدة

 0666026468 تقنية
kachkach.rachida@yaho
o.fr 

 
 -  المديرية اإلقليمية
 سيدي قاسم

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 منى بوعولو + 

رئيس مصلحة 
 المرصد

0662130117 
Mouna_bouaoulou@ya
hoo.com 

 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 - تطوان   طنجةلجهة 

 الحسيمة

 
 

 المديرية الجهوية

 
 
 
 
 

 

 + 

 هدى بوزيد -
 

 
راجحة الفقيه  -

 نجري

 مهندسة الدولة
 
 

 متصرفة

0666506300 

 
 

0679834884 

houdabouzid. 
drtanger@gmail 
.com  
requete.drhpv@ 
gmail.com 

 
 
 

 - المديرية اإلقليمية
 تطوان

 
 
 

 المديرية الجهوية

 
 
 

 المديرية االقليمية
 

 + 

 تقي الدين -
 حيون
 

 أمينة ويدان -

مصلحة رئيس 
 المرصد

 
 رئيسة مصلحة
  الشؤون اإلدارية

 والمالية

0673745369 

 
 

0673745280 

takidin@hotmail 
.com 

 
amina.ouidane@ 
gmail.com 

mailto:requete.drhpv@%20gmail.com
mailto:requete.drhpv@%20gmail.com
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 - المديرية اإلقليمية
 العرائش

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 0677441176 متصرف توفيق باخويا + 
tawfiq.bakhouya@gmail
.com 

 
 - المديرية اإلقليمية

 شفشاون

 
 المديرية الجهوية

 
 المديرية االقليمية

 
 عبد النبي عزوز + 

 
 تقني

 
0671253061 

hazimij@hotmail 
.com 

 

 
 - المديرية اإلقليمية

 الحسيمة

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 نور الدين شافع + 

رئيس مصلحة 
 المرصد

 

0655279468 
nchafea@gmail 
.com 

 
 المديرية الجهوية

 لإلسكان وسياسة المدينة
 تافياللت -درعة لجهة 

  المديرية الجهوية
 عبد القادر كريمو + 

رئيس مصلحة 
 السكنى

0655279475 
akrimou@hotmail 
.com 

 
- المديرية اإلقليمية

 ورزازات 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية
 أحمد المقدمي + 

رئيس مصلحة 
 السكنى

0662075350 
ahm.mok@gmail 
.com 

 
 المديرية الجهوية

 لإلسكان وسياسة المدينة
 مكناس -فاس لجهة 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 أمل مغير + 
رئيسة مصلحة 

 السكنى
0661406305 

amalmaghir@ 

yahoo.com 
 

 
-  المديرية اإلقليمية

 مكناس 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

محمد الصغيور -

 لبراهمي
 

 عوطيرالعربي -

رئيس مصلحة 
 السكنى
 

رئيس مصلحة 
 المرصد

0655279534 

 
 

0655279535 

lab.moh@gmail 
.com 

 
aoutir.larbi@gmail 
.com 

 
 

-  المديرية اإلقليمية
 إفران 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

 حميد إبراهيمي -
 
 

 محمد جدور -
 

 مدير إقليمي
 
 

رئيس مصلحة 
 المرصد

0655279534 

 
 

0600608540 

 

hamidibrahimi@ 
outlook.fr 

 
x@gmaboukhalil 

.fr 

 

-  المديرية اإلقليمية
 ازواغة موالي يعقوب 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

جمال الدين  -
 مقتدر

 
 
  أحمد القطاط -

 رئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 

مكلف بمصلحة 
 السكنى

0673745301 
 
 
 

0663325577 

jmouktadir@yahoo.fr 
 
 
 
el_katat@hotmail.com 

azznoudmjidesaad@gm 0655279495 رئيس مصلحة عبد المجيد أزنود +  المديرية االقليمية المديرية الجهوية-  المديرية اإلقليمية 

mailto:lab.moh@gmail
mailto:lab.moh@gmail
mailto:aoutir.larbi@gmail
mailto:aoutir.larbi@gmail
mailto:hamid_ibrahimi@outlook.frl
mailto:hamid_ibrahimi@outlook.frl
mailto:Lab.moh@gmail
mailto:Lab.moh@gmail
mailto:jmouktadir@yahoo.fr
mailto:el_katat@hotmail.com
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الشؤون اإلدارية  تاونات 
 والمالية

ail.com 

 تازة -  المديرية اإلقليمية 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

عبد العزيز  -
 لمرابط

 
 
 رحو  شداق -

 رئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 

رئيس مصلحة 
 المرصد

0673747256 

 
 
 

0655279555 

lamrabet1970@ 
gmail.com 

 
 

rahoutazi@gmail. 
com 

 
 المديرية الجهوية

 وسياسة المدينةلإلسكان 
 الشرقلجهة 

 المديرية الجهوية المديرية الجهوية

 + 

 سعيد البشراوي -
 
 
 

    عبد الرحمان  -
 السرغيني   

رئيس مصلحة 
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 

مكلف بمصلحة 
 المرصد

0655279486 

 
 
 

0661373380 

baouaoua@yahoo 
.fr 

 
 

serghiniabderrahmane
@yahhoo.fr 

 

 

-  اإلقليمية المديرية
 الناظور 

 
 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 ديلمهعبد المنعم ب + 
رئيس مصلحة 

 السكنى
0655279483 

benmedibox@ 
yahoo.fr 

 
 
 
 
 
 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 مراكش آسفي  لجهة 
 
 

  المديرية الجهوية

 + 

 سعاد يزيدي -
 
 

 رشيد غايتي -

مصلحة رئيسة 
 السكنى
 

 متصرف

0661168827 

 
 

0661553053 

souadyazidi@yahoo.fr 

 
 

raitirachid@yahoo.fr 

 
-  المديرية اإلقليمية

 آسفي 
 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 سناء إسماعيلي + 
رئيسة مصلحة 

 المرصد
0668328560 ismailsa@yahoo.fr 

 
 
 
 
 

-  المديرية اإلقليمية
 الصويرة 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

 أحمد بوست -
 
 

 الحبيب عياد -
 
 

 

 مدير إقليمي
 
 

 رئيس مصلحة
الشؤون اإلدارية 

 والمالية
 

0661046488 

 
 

0655279595 

 
   

maroc.avenir2@yahoo.f
r 

 
 

elhabybayad@gmail.co
m. 

 

mailto:maroc.avenir2@yahoo.fr
mailto:maroc.avenir2@yahoo.fr
mailto:elhabybayad@gmail.com
mailto:elhabybayad@gmail.com
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قلعة  -  المديرية اإلقليمية
 السراغنة

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 + 

 
 جمال لبصير -
 
 سميرة حمراس -

 
 مدير إقليمي

 
 رئيسة مصلحة

 السكنى

 
0650496300 

 
0655279559 

-rayane
med@hotmail.com 

 
samiradph@gmail.com 

 

 
 المديرية الجهوية

 لإلسكان وسياسة المدينة
 سوس ماسة  لجهة 

  المديرية الجهوية

 b.habitat@yahoo.fr 0662091925 متصرف أحمد بومهرود + 

 
 المديرية اإلقليمية

 تارودانت -

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 الحسن المنيوي + 
 رئيس مصلحة

الشؤون اإلدارية 
 والمالية

0655279562 eelmenioui@gmail.com 

 

 المديرية اإلقليمية

 تيزنيت -
 
 

 المديرية االقليمية المديرية الجهوية

 لحسن قرماش + 
 رئيس مصلحة

 المرصد

0662012481 

0668697994 

hqarmach73@gmail.co
m 

 
 
 

 

 المديرية اإلقليمية

 طاطا -
 

 المديرية الجهوية
 

 المديرية االقليمية

 أحمد الصافي + 
 مدير إقليمي

 
0619451404 

directionhabitat. 
tata@gmail.com 

 
 
 
 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

 كلميم واد نون  لجهة 

  المديرية الجهوية

 + 

 أحمد مجهول -
 

 عمارة المصطفى -

 مدير جهوي
 

 رئيس مصلحة
 السكنى

0661046276 

 
 

0655279511 

ahmadmajhoul@yahoo.
fr 
amaramostafa527@gm
ail.com 

 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

العيون الساقية   لجهة 
 الحمراء

  المديرية الجهوية

 + 

 
 

هشام علمي 
 مجاطي

 
 

 رئيس مصلحة -
 السكنى

 
 

0667157966 
 
 

 
 

alami_mejjati@hotmail.
com 

 

 

 المديرية الجهوية
 لإلسكان وسياسة المدينة

الداخلة واد   لجهة 
 الذهب
 

  المديرية الجهوية

 محمد العالم + 
 

 مدير جهوي
 

0661786121 
elaalemm@yahoo.fr 

 

mailto:rayane-med@hotmail.com
mailto:rayane-med@hotmail.com
mailto:samiradph@gmail.com
mailto:samiradph@gmail.com
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 اتمؤسس
 تهيئة العمرانمجموعة  عمومية

"مصلحة شكايات  المقر المركزي
 المواطن"

 رشيد أمسيف  +
 مكلف بمهمة

 
0661449672 

M.amsif@alomrane.gov
.ma 

 
 شركة

-سال-العمران الرباط
 القتيطرة وتامسنا

"الجودة والتنمية  المقر المحلي
 المستدامة"

 
 عبدالواحد صبور + 

 رئيس قسم 
 

0537287171 Abdelouahed.sabour@a
lomrane.gov.ma 

 
 شركة

 العمران الجنوب

"الجودة والتنمية  المقر الجهوي
 داود موالي احمد +  المستدامة"

 رئيس قسم
 

0661045597 
a.daoud@alomrane.gov
.ma 

 
 شركة

بنيمالل  –العمران 
 خنيفرة

 المقر الجهوي
 ببني مالل 

"الجودة والتنمية 
 عتيقشاوطة  +  المستدامة"

 رئيس قسم
 

0661336260 a.chaouta@alomrane.g
ov.ma 

 
 شركة

العمران الدارالبيضاء 
 سطات الخيايطة

 المقر الجهوي
 بالدارالبيضاء

"الجودة والتنمية 
 سونية العوفي +  المستدامة"

 قسم ةرئيس
 

0661455465 s.aoufi@alomrane.gov.
ma 

 
 شركة

 العمران فاس

بفاس المقر الجهوي والتنمية "الجودة  
 المستدامة"

 محمد بنعبود + 
 رئيس قسم

 
0661416153 

benaboud@alomrane.g
ov.ma 

 
 شركة

 العمران مكناس

 المقر الجهوي
 بمكناس

"الجودة والتنمية 
 المستدامة"

 يونس فتح هللا + 
 رئيس قسم

 
0661153754 

y.fethallah@alomrane.g
ov.ma 

 
 شركة

اسفي -العمران مراكش
 وتامنصورت

 المقر الجهوي
 بمراكش

"الجودة والتنمية 
 راوية مزوري +  المستدامة"

 مكلفة
 

062277224 mz.elattar@alomrane.g
ov.ma 

 
 شركة

 العمران جهة الشرق

 المقر الجهوي
 بوجدة

"الجودة والتنمية 
 المستدامة"

 الياس قضار + 
 رئيس قسم

 
0661837801 

i.qaddar@alomrane.gov
.ma 

 
 شركة

 ماسة-سوسالعمران 

 المقر الجهوي
 باكادير

"الجودة والتنمية 
 المستدامة"

 خديجة العالم + 
 قسم ةرئيس

 
0661295152 

k.alem@alomrane.gom.
ma 

 
 شركة

-العمران طنجة
 الحسيمةوالشرافات

 المقر الجهوي
 بطنجة

"الجودة والتنمية 
 محمد الزهراوي +  المستدامة"

 رئيس قسم
 

0661990107 m.zahraoui@alomrane.
gov.ma 

مؤسسة 
 عمومية

للتجديد الوطنية الوكالة 
وتأهيل المباني  الحضري

 اآللية للسقوط

 لمقر الجهويا
 بالرباط

 الشؤون القانونية
 كريمة الصنهاجي + 

مكلفة بالشؤون 
 القانونية

0668082992 Karimasehaji5@gmail.c
om 

 


