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(1)
 قطاع االسكان و سياسة المدينة - عىل مستوى الوزارة بالمخاط 

 

 

 

 

 لطاع – المدٌنةوسٌاسة االسكان و ٌروالتعم نًالوط الترابوزارة إعداد  على مستوى على المعلومة بالحصول األشخاص المكلفٌن الئحة

 دٌنةموسٌاسة ال االسكان
 
 

نوع المؤسسة أو 
 المعنٌة الهٌأة

 إسم المؤسسة
 أو الهٌأة المعنٌة

 وحدة االرتباط
 األولالمستوى 

)المدٌرٌة 
العامة/المدٌرٌة/آ

 خر(

 وحدة االرتباط
المستوى الثانً 
)المسم/المدٌرٌة 

 الجهوٌة/آخر(

 المستوى

 مركزي ال مركزي البرٌد االلكترونً الهاتف صفة الشخص المكلف اسم الشخص المكلف

 

 

 

 عمومٌة إدارة

المصالح المركزٌة 

لوزارة إعداد 

التراب الوطنً 

والتعمٌر واإلسكان 

 –وسٌاسة المدٌنة 

لطاع اإلسكان 

 وسٌاسة المدٌنة

التواصل  مدٌرٌة

ونظم  والتعاون

 اإلعالم

 قسم التواصل

 ونظم اإلعالم

 

 

* 

 

 

ٌاسر العمرانً 

 الجعباق
1
  

 رئٌس قسم التواصل

 ونظم اإلعالم
6<<7;8=>8< j.a.yasser@gmail.com 

  الكتابة العامة
*  

  younesberdai@gmail.com 97<::<8>=6 طار إ ٌونس البرداعً

 مدٌرٌة 

التواصل 

 والتعاون

 ونظم اإلعالم

 قسم التواصل

 ونظم اإلعالم

*  

 مرٌم لمشرف
  رئٌسة مصلحة

 التواصل
6<7;>7>8?= Meryem.lem@gmail.com  

 مدٌرٌة

الشؤون  

 المانونٌة

قسم الدعم 

 القانونً

*  

 عبد العزٌز لهدٌوي
رئٌس مصلحة التعمٌم 

 واللوجٌستٌك القانونً
6<<76:<999 alehdioui@gmail.com  

 مدٌرٌة السكنى
قسم النهوض 

 بالبرامج السكنٌة 

*  

 عزٌز السعٌد
 رئٌس مصلحة 

 البرمجة والتعاقد
6<<76:<8>9 essaidaziz@gmail.com  

مدٌرٌة الجودة 

 والشؤون التمنٌة

قسم التأطٌر 

 التقنً والتجدٌد

*  

 مراد الودغٌري
التأطٌر  رئٌس قسم

 التقنً والتجدٌد
6<<76:<8?= 

 goldorak999ma@gmail.com  

 

ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ   ⵏ   ⵍⵎⴰⵖⵔⵉⴱ 

 
 

 

 
 اململكة املغربية

ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ 

ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ 

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير
 وإلاصكان وصياصة املديىة

  

 إلاصكان وصياصة املديىة 

 -الكتابة العامة -
 مديرية التواصل والتعاون وهظم الاعالم

mailto:younesberdai@gmail.com
mailto:younesberdai@gmail.com
mailto:Meryem.lem@gmail.com
mailto:Meryem.lem@gmail.com
mailto:alehdioui@gmail.com
mailto:alehdioui@gmail.com
mailto:essaidaziz@gmail.com
mailto:essaidaziz@gmail.com
mailto:goldorak999ma@gmail.com
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 مدٌرٌة
 الموارد البشرٌة 

 

*  

 لطٌفة الهوظار

 رئٌسة المصلحة 

مصلحة التدقٌق الداخلً 

 والمراقبة

6<<76><897 latifa.elhaoudar@gmail.com  

 مدٌرٌة
 االنعاش العماري 

قسم تتبع االنعاش 

 العقاري

*  

 بشرى لهاللً
تتبع  قسمرئٌسة 

 االنعاش العقاري
6<<7><>:=> 

observatoire.national.habitat

@gmail.com  

مدٌرٌة سٌاسة 

 المدٌنة
  

دمحم نوح بابانا   *

 العلوي 
   nouhbab@yahoo.fr 7=699<9=>6 إطار 

المجلس الوطنً 

 لإلسكان
 

*  
  hammouzou@hotmail.com ::8?>:7>>6 مكلفة بمهمة سناء حموزو

المدٌرٌة الجهوٌة  عمومٌة إدارة

لإلسكان وسٌاسة 

لجهة الدار  المدٌنة

 سطات -البٌضاء 

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

 * 

 لمٌاء رشدي
 لحةصرئٌسة م

 السكنى
6<;;8=?:<8 lamrochdi@gmail.com 

المدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

مرس  –الفداء 

 السلطان

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 *  

 عائشة الخلطً

 

 خدٌجة بنجلون

 

رئٌسة مصلحة  -

اإلسكان وسٌاسة 

 المدٌنة

رئٌسة مصلحة  -

 المرصد

 

6<<786>=;; 

 

6<<77:87<8 

 

aicha.elkholti@gmail.com 

 

Khadija.benjelloun@gmail.co

m  

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 –عٌن الشك  

  الحً الحسنً
 وإللٌم النواصر

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 * 

 لبنى بوسلٌخن

مهندسة معمارٌة 

رئٌسة من الدرجة 

 الممتازة

6<;;8=?:<7 b_loubna00@hotmail.com 

 -المدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

السبع، الحً عٌن 

الدمحمي وسٌدي 

 البرنوصً

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

  
 منٌة البوعمري

 

 

مصلحة  ةرئٌس

الشؤون اإلدارٌة و 

 .المالٌة

 

 

6<=9=:=8;9 

 

 

elbouamrim.mounia@gmail.c

om 

 

mailto:Latifa.elhaoudar@gmail.com
mailto:Latifa.elhaoudar@gmail.com
mailto:Observatoire.national.habitat@gmail.com
mailto:Observatoire.national.habitat@gmail.com
mailto:nouhbab@yahoo.fr
mailto:nouhbab@yahoo.fr
mailto:hammouzou@hotmail.com
mailto:hammouzou@hotmail.com
mailto:Khadija.benjelloun@gmail.com
mailto:Khadija.benjelloun@gmail.com
mailto:elbouamrim.mounia@gmail.com
mailto:elbouamrim.mounia@gmail.com
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رئٌسة مصلحة   سهام بورجا

 السكنى

6<;;8=?:;8 habitatainsbaa@gmail.com 

المدٌرٌة اإلقلٌمٌة 

 بن امسٌن –

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 * 

 أمٌن المعونً

 

 هدى مزوكً 

رئٌس مصلحة 

الشؤون المالٌة 

 واإلدارٌة

رئٌسة مصلحة 

وسٌاسة السكنى 

 المدٌنة

6<<86987;; 

 

6<<:<>8;:8 

amine.maouni@gmail.com 

 

houdamzougui@gmail.com 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 أنفا 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 مرسٌل منال
رئٌسة مصلحة 

 المرصد
6<<9:;==<? marcilmanal@yahoo.fr 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 الدمحمٌة 

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 * 
 ربٌع ضرٌس

 

 الحسٌن الصافً

 رئٌس مصلحة
 المرصد المحلً

 رئٌس مصلحة

السكنى وسٌاسة 

  المدٌنة

0662256432 

0662621620 

dariss2008@gmail.com 

 

souhaibsaf@gmail.com 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 سطات 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 حسن أخمٌس

رئٌس مصلحة 

 الشؤون اإلدارٌة 

 و المالٌة

6<;;8=?;7= hakhmis@gmail.com 

 - اإلقلٌمٌةالمدٌرٌة 

 بنسلٌمان 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

ًنمحسن كوتا  

رئٌس مصلحة 

لسكنى وسٌاسة ا

 المدٌنة

6<;;8=?;:: Kmouhcine71@gmail.com 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 لجدٌدةا 

 

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

 

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 ملٌكة شحام  

 

 كلثوم المهتدى

 

رئٌسة مصلحة 

 السكنى

 

 مصلحة رئٌسة

 المرصد

0659060711 

 

6<<86776=9 

 

chehammalika@gmail.com 

 

keltoumelmouhtadi1973@gmail

.com 

 

mailto:amine.maouni@gmail.com
mailto:amine.maouni@gmail.com
mailto:dariss2008@gmail.com
mailto:dariss2008@gmail.com
mailto:souhaibsaf@gmail.com
mailto:souhaibsaf@gmail.com
mailto:chehammalika@gmail.com
mailto:Keltoumelmouhtadi1973@gmail.com
mailto:Keltoumelmouhtadi1973@gmail.com
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  medaboufadel@gmail.com 96::?:;>>6 اطار دمحم ابو فضل

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

لجهة بنً  المدٌنة

 خنٌفرة. –مالل 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
 

 * 

 0620747196 تقنً دمحم وادي
mohamed.ouadi.bm@gmail.c

om 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 خرٌبكة 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 * 
 دمحم بحري

 

 فاطمة متمً

رئٌس مصلحة 

 المرصد

رئٌسة مصلحة 

السكنى وسٌاسة 

 المدٌنة

0662061582 

0662332747 

simbahri@hotmail.com 

Fatimamoutaqi4@gmail.com 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 خنٌفرة 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

  nayarihoussine@gmail.com >9;?=8;;>6 مدٌر اقلٌمً الحسٌن نٌاري

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

لجهة  المدٌنة

 - سال  - الرباط

 المنٌطرة

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
 عمر مرسلً *  

 

 نبٌل بنٌس

 مدٌر جهوي

 

رئٌس مصلحة 

 المرصد

6<<76:<9?9 

 

0669582293 

 

omarmarsli@hotmail.com 

  

nabilbennis@gmail.com  

 

 - المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 سال 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

عبد الهادي 

 االطرش

 رئٌس مصلحة

الشؤون اإلدارٌة 

 والمالٌة

6<=9=::;9: atrache69@hotmail.com  

mailto:medaboufadel@gmail.com
mailto:dphpv.khouribga@gmail.com
mailto:dphpv.khouribga@gmail.com
mailto:omarmarsli@hotmail.com
mailto:omarmarsli@hotmail.com
mailto:nabilbennis@gmail.com
mailto:nabilbennis@gmail.com
mailto:atrache69@hotmail.com
mailto:atrache69@hotmail.com
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   المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 الصخٌرات  تمارة

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
  عبد الغنً * 

 بنسلٌمان

 

 أمٌن كشاف

 رئٌس مصلحة

الشؤون اإلدارٌة 

 والمالٌة

مصلحة  ئٌسر

 المرصد

 

 

6<=9=:=8?8 

 

 

6=6<;<;=;6 

benslimaneghani@gmail.com 

 

kachaf.habitat@gmail.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 لخمٌساتا -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

عبد الرحمان 

 المشري

رئٌس مصلحة 

 المرصد

 

6<;;8=?;;: elkochri@gmail.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 لمنٌطرةا -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 fadoua.aloui@gmail.com ?;>:=76>>6 إطار  فدوى علوي

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 سٌدي لاسم -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 مكلف بمصلحة جهاد بلعباس
0662130117 

 
jihadbelabbasse@gmail.com 

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

لجهة  المدٌنة

تطوان    طنجة

 الحسٌمة

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

 

 

 

 *  

راجحة الفمٌه 

 اللنجري

 هدى بوزٌد

 

 متصرفة

 

 دولة مهندسة

 

6;9??:6688 

 

6;9??:6688 

 

requete.drhpv@gmail.com 

houdabouzid.drtanger@gmail

.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 تطوان

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 

 تمً الدٌن * 

 حٌون

 

رئٌس مصلحة 

 المرصد

 

 رئٌسة مصلحة

6<=9=:;9<? 

 

 

takidin@hotmail.com 

 

 

mailto:benslimaneghani@gmail.com
mailto:benslimaneghani@gmail.com
mailto:requete.drhpv@gmail.com
mailto:requete.drhpv@gmail.com
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  الشؤون اإلدارٌة أمٌنة وٌدان
 والمالٌة

6<=9=:;8>6 amina.ouidan@gmail.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 العرائش

 

 

الجهوٌة  

 المدٌرٌة

 

 

 

 

 

 

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة

 * 

 توفٌك باخوٌا

 ابراهٌم الموطبً

 نور الدٌن بدوش

 أٌوب جموحً

 مكلف بمصلحة

رئٌس مصلحة 

 السكنى

 إطار

 تقنً

6<=8:68029 

6<<8676>88 

6<=;>99;96 

6<76;969>< 

tawfiq.bakhouya@gmail.com 

elkotbi.brahim@gmail.com 

nourbaddla@gmail.com 

ayoubjmhsuper09@gmail.co

m 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 شفشاون

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 لحسن بازٌد
 Lahcenbazid06@gmail.com 7:8>??>7>6 متصرف

  اإلقلٌمٌةالمدٌرٌة 
 الحسٌمة

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 نور الدٌن شافع

رئٌس مصلحة 

 المرصد

 

6<;;8=?:<> nchafea@gmail.com 

 المدٌرٌة الجهوٌة

لإلسكان وسٌاسة 

لجهة درعة  المدٌنة

 تافٌاللت -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
  * 

 عبد المادر كرٌمو
رئٌس مصلحة 

 السكنى
6<;;8=?:=; akrimou@hotmail.com 

المدٌرٌة 

 ورزازات اإلقلٌمٌة

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 nassiromar81@gmail.com 8<:8787>>6 قلٌمًإمدٌر عمر ناصر الدٌن

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

لجهة فاس  المدٌنة

 مكناس -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
 أمل مغٌر *  

 امال مصباحً 

 المطاطاحمد 

رئٌسة مصلحة 

 السكنى
 متصرفة

رئٌس مصلحة 

 المرصد

6<<7:6<96; 

6<<96?<78: 

6<;?;7=8:> 

amalmaghir@yahoo.fr 

amalmesbahi@hotmail.fr 

el_katat@hotmail.com  

mailto:tawfiq.bakhouya@gmail.com
mailto:elkotbi.brahim@gmail.com
mailto:elkotbi.brahim@gmail.com
mailto:nourbaddla@gmail.com
mailto:nourbaddla@gmail.com
mailto:ayoubjmhsuper09@gmail.com
mailto:ayoubjmhsuper09@gmail.com
mailto:Lahcenbazid06@gmail.com
mailto:Lahcenbazid06@gmail.com
mailto:amalmesbahi@hotmail.fr
mailto:amalmesbahi@hotmail.fr
mailto:el_katat@hotmail.com
mailto:el_katat@hotmail.com
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  اإلقلٌمٌةالمدٌرٌة 
 مكناس -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
دمحم اصغٌور  * 

 لبراهمً

 العربً عوطٌر

رئٌس مصلحة 

 السكنى

رئٌس مصلحة 

 المرصد

0655279534 

 

6<;;8=?;9; 

lab.moh@gmail.com 

 

aoutir.larbi@gmail.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 إفران

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 حمٌد إبراهٌمً  * 

 

 

 دمحم جدور 

 

 مدٌر إقلٌمً

 

 

رئٌس مصلحة 

 السكنى

0655279490 

 

 

6<66<6>;:6 

 

hamid_ibrahimi@outlook.fr 

 

 

aboukhalil@gmx.fr 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 موالي ٌعموب

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 جمال الدٌن ممتدر  * 

 

 أحمد العولة

  رئٌس مصلحة
 المرصد

 

مصلحة  رئٌس

 السكنى

 

6<=9=:;967 

 

 

6<<879<>6< 

jmouktadir@yahoo.fr 

 

 

ahmedlaaoula1@gmail.com  

   المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 تاونات 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 عبد المجٌد أزنود

رئٌس مصلحة 

 المرصد

 

0655279495 
azznoudmjidesaad@gmail.co

m 

   المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 تازة 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 عبد العزٌز لمرابط * 

 

 رحو  شداق

 زاهرالعبد الرحٌم 

 مدٌر اقلٌمً

 

رئٌس مصلحة الشؤون 

 االدارٌة والمالٌة

 تقنً

0673747256 

 

6<;;8=?;;; 

0676324133 

lamrabet1970@gmail.com  

 

rahoutazi@gmail.com 

ez.zaher.hpv@gmail.com  

mailto:lab.moh@gmail.com
mailto:aoutir.larbi@gmail
mailto:hamid_ibrahimi@
mailto:Lab.moh@gmail
mailto:jmouktadir@yahoo.fr
mailto:ahmedlaaoula1@gmail.com
mailto:lamrabet1970@gmail.com
mailto:lamrabet1970@gmail.com
mailto:rahoutazi@gmail.com
mailto:ez.zaher.hpv@gmail.com
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 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

لجهة  المدٌنة

 الشرق

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
المدٌرٌة 

 الجهوٌة
 * 

 حسان زبوج

 

 عبد الرحمان    

 السرغٌنً   

 

مكلف بمصلحة 

الشؤون اإلدارٌة 

 والمالٌة

رئٌس مصلحة 

 المرصد

 

 

0662220001 

 

0661373380 

 

 

 

ouj_hassan@yahoo.fr  

serghiniabderrahmane@yaho

o.fr  

   المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 الناظور 

 

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

ن عبد المنعم ب

 ديالمه

رئٌس مصلحة 

 السكنى
0661550261 benmehdibox@yahoo.fr 

 المدٌرٌة الجهوٌة
وسٌاسة لإلسكان 

  لجهة  المدٌنة
 مراكش آسفً

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
nadiabenamr1959@gmail.co 6<6?9:96>6 تقنٌة  نادٌة بنعمرو *  

m 

   المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 آسفً 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 سناء إسماعٌلً

 الٌاس حبٌبً

رئٌسة مصلحة 

 المرصد

رئٌس مصلحة 

 السكنى

6<<>98>;<6 

6<7:>6?67< 

ismaili_sa@yahoo.fr 

Ilyas.habibi.188@gmail.com  

mailto:ouj_hassan@yahoo.fr
mailto:ouj_hassan@yahoo.fr
mailto:serghiniabderrahmane@yahoo.fr
mailto:serghiniabderrahmane@yahoo.fr
mailto:ismaili_sa@yahoo.fr
mailto:ismaili_sa@yahoo.fr
mailto:Ilyas.habibi.188@gmail.com
mailto:Ilyas.habibi.188@gmail.com
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  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 الصوٌرة -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 *  

دمحم شمس الدٌن  

 الناصري

 نادٌة خبان 

  

 الحبٌب عٌاد

 

 مدٌر االقلٌمً

 

رئٌسة مصلحة 

الشؤون اإلدارٌة 

 والمالٌة

  رئٌس مصلحة
 المرصد

 

6655279577 

 

6662011017  

 

6<;;8=?;?; 

 

cnaciri@hotmail.com 

 

nakhhabitat23@gmail.com  

elhabybayad@gmail.com 

  المدٌرٌة اإلقلٌمٌة
 للعة السراغنة -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 *  

 سمٌرة حمراس 

 

اللة فتٌحة 

 االدرٌسً كبٌدى

 

 رئٌسة مصلحة

 السكنى

 

 تقنٌة

 

6<62888504 

 

 

6<;?:==<8? 

 

samiradph@gmail.com 

 

fatihadphpv@gmail.com 

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

  لجهة  المدٌنة
 سوس ماسة

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
  * 

 b.habitat@yahoo.fr ;8?7?86>>6 متصرف أحمد بومهرود

 المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 تارودانت -

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 عبد هللا بوٌه

 دمحم مولود بنان

 رئٌس مصلحة

 رئٌس مصلحة

6<6=789987 

6<<876>6?> 

bouih.abdellah@gmail.com 

banmed67@gmail.com  

 المدٌرٌة اإلقلٌمٌة

 تٌزنٌت -

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

المدٌرٌة 

 االقلٌمٌة
 * 

 لحسن لرماش

 

 البشٌر الطوٌل

 رئٌس مصلحة
 المرصد

 
 تقنً

6<<8678:>7 

0673745407 

hqarmach73@gmail.com 

dphpvtiznit1983@gmail.com 

mailto:cnaciri@hotmail.com
mailto:cnaciri@hotmail.com
mailto:nakhhabitat23@gmail.com
mailto:nakhhabitat23@gmail.com
mailto:elhabybayad@gmail.com
mailto:elhabybayad@gmail.com
mailto:samiradph@gmail.com
mailto:samiradph@gmail.com
mailto:bouih.abdellah@gmail.com
mailto:bouih.abdellah@gmail.com
mailto:banmed67@gmail.com
mailto:banmed67@gmail.com
mailto:hqarmach73@gmail.com
mailto:hqarmach73@gmail.com
mailto:dphpvtiznit1983@gmail.com
mailto:dphpvtiznit1983@gmail.com
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 المدٌرٌة اإلللٌمٌة

 طاطا -
 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

 

المدٌرٌة 

 االللٌمٌة
 * 

 رشٌد الزاطً

 

 دمحم والٌد

 مدٌر إقلٌمً

 

 رئٌس مصلحة

0662326149 

6621005346 

directionhabitat.tata@gmail.c

om 

walidmohamed09@gmail.co

m  

 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

  لجهة  المدٌنة
 كلمٌم واد نون

 

 

 

 

 

الجهوٌة 

 المدٌرٌة

 

 

 

  * 

 مدٌر جهوي دمحم سعٌد سري
6<<76:<:<> 

sarymohammedsaid@gmail.c

om   

 * 

 عمارة المصطفى

 رئٌس مصلحة

 السكنى 

6<;;8=?;77 

 

amaramostafa527@gmail.co

m 

 جلٌل بولخٌر

 

رئٌس مصلحة 
 المرصد

 

6<<76;:8=8 jalilboulakhir@gmail.com 

 عبد الفتاح صارٌف
رئٌس المصلحة 

 اإلدارٌة

6<;;8=?;79 abdelfattahsarif@yahoo.fr 

 حسان البدري
مكلف بتدبٌر الملفات 

 المالٌة
0676077833 

hassanalbadri1965@gmail.co

m 

mailto:directionhabitat.tata@gmail.com
mailto:directionhabitat.tata@gmail.com
mailto:walidmohamed09@gmail.com
mailto:walidmohamed09@gmail.com
mailto:sarymohammedsaid@gmail.com%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:sarymohammedsaid@gmail.com%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:%20amaramostafa527@gmail.com
mailto:jalilboulakhir@gmail.com
mailto:jalilboulakhir@gmail.com
mailto:abdelfattahsarif@yahoo.fr
mailto:abdelfattahsarif@yahoo.fr
mailto:hassanalbadri1965@gmail.com
mailto:hassanalbadri1965@gmail.com
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 المدٌرٌة الجهوٌة
لإلسكان وسٌاسة 

  لجهة  المدٌنة

العٌون السالٌة 

 الحمراء

المدٌرٌة 

 الجهوٌة
  *  

هشام علمً 

 مجاطً

 

 رئٌس مصلحة -

 السكنى

 

6<<=7;=?<< 

 

 

 

alami_mejjati@hotmail.com 

 المدٌرٌة الجهوٌة

لإلسكان وسٌاسة 

  لجهة  المدٌنة

 الداخلة واد الذهب

 

المدٌرٌة 

 الجهوٌة

  * 

 elaalemm@yahoo.fr 787><=7>>6 مدٌر جهوي دمحم العالم

 

 

 

نوع المؤسسة أو 

 الهٌأة المعنٌة

 
 إسم المؤسسة

 أو الهٌأة المعنٌة

 وحدة االرتباط

 األولالمستوى 

)المدٌرٌة 

 العامة/المدٌرٌة/آخر(

 وحدة االرتباط

المستوى الثانً 

 )المسم/المدٌرٌة

 /آخر(الجهوٌة

 المستوى

 البرٌد االلكترونً الهاتف صفة الشخص المكلف اسم الشخص المكلف
 ال مركزي مركزي

 

 مؤسسة عمومٌة

الوكالة الوطنية 

للتجديد 

الحضري وتأهيل 

املباني آلالية 

 للسقوط

 

 

المقر الجهوي 

 بالرباط

 

قطب االستراتٌجٌة 

والدراسات والخبرة 

 عادل بنصالح *  واالبتكار
مكلف بتدبٌر و تنسٌق 

 الموارد البشرٌة
6<<8789>=8 ad.bensalah@anrur.gov.ma 

 

 

mailto:elaalemm@yahoo.fr
mailto:elaalemm@yahoo.fr
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نوع المؤسسة أو 

 الهٌأة المعنٌة

 املؤصضة إصم

 أو الهيأة املعىية

 وحدة الارثباط

  ألاول املضتوى 

 املضتوى 
اصم الشخص 

 املكلف

صفة الشخص 

 املكلف
 البريد الالكترووي الهاثف

 مركزي ال مركسي 

مجموعة التهيئة  مؤسسة عمومٌة

 العمران

املفتشية العامة 

 للمجموعة

 0661816394 املفتش العام دمحم الشرقاوي   *

 

m.cherqaoui@alomrane.gov.ma 

 

 شركة

-العمران الرباط

 اللتيطرة-صال

القسم القانوني 

 للشركة

رئيضة كضم  نضيرة عروب * 

 الشؤون اللاهوهية

0661998657 

 

NADERA.ARROUB@alomrane.gov.ma 

 

 شركة

 العمران الجىوب

القسم القانوني 

 للشركة

رئيط كضم الشؤون  ابراهيم الكارحي * 

 اللاهوهية

0661404926 

 

b.guarhi@alomrane.gov.ma 

 شركة

مالل  بني –العمران 

 خىيفرة

القسم القانوني 

 للشركة

كضم  ةرئيض سناء املارغي * 

 الشؤون اللاهوهية

0662777266 

 

s.lammarhi@alomrane.gov.ma 

 

 شركة

العمران 

الدارالبيضاء صطات 

 الخيايطة

القسم القانوني 

 للشركة

رئيضة كضم  منانة برنيش * 

 الشؤون اللاهوهية

0661455998 m.bernich@alomrane.gov.ma 

 

 شركة

-العمران فاش

القسم القانوني 

 للشركة

رئيضة كضم  سعاد الاجراوي  * 

 الشؤون اللاهوهية

0661057307 

 

s.ajraoui@alomrane.gov.ma 

 

mailto:m.bernich@alomrane.gov.ma
mailto:NADERA.ARROUB@alomrane.gov.ma
mailto:b.guarhi@alomrane.gov.ma
mailto:s.lammarhi@alomrane.gov.ma
mailto:m.bernich@alomrane.gov.ma
mailto:s.ajraoui@alomrane.gov.ma
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 مكىاش

 شركة

-العمران مراكش

 اصفي وثامىصورت

اللضم اللاهووي 

 للشركة

رئيضة كضم  بوحامدي مريم * 

 الشؤون اللاهوهية

0668233005 m.bouhamidi@alomrane.gov.ma 

 شركة

 العمران جهة الشرق 

القسم القانوني 

 للشركة

رئيضة كضم  سميرة ملصدق * 

 الشؤون اللاهوهية

0661547206 s.elmossadak@alomrane.gov.ma 

 شركة

-العمران صوش

 ماصة

القسم القانوني 

 للشركة

رئيط كضم الشؤون  حسن الكوري * 

 اللاهوهية

0661982097 

 

h.kourri@alomrane.gov.ma 

 

 شركة

-العمران طىجة

 الحضيمة-ثطوان

القسم القانوني 

 للشركة

رئيط كضم الشؤون  مصطفى حادير * 

 اللاهوهية

0661415483 

 

m.hadir@alomrane.gov.ma 

 

 

mailto:s.elmossadak@alomrane.gov.ma
mailto:h.kourri@alomrane.gov.ma
mailto:m.hadir@alomrane.gov.ma

