
رئيس الحكومة 

chef de gouvernement

ي
 
ون يد اإللكبر البر رقم الهاتف اإلسم العائلي اإلسم الشخصي العمالة/ اإلقليم الجهة

ي 
ن عن فتح حساب بالنظام المعلوماتر ونية للمسؤولي   SIMPAالعناوين االلكتر

طنجة أصيلة

فحص أنجرة

rachid.elmouttaki@anlca.ma 06 23 59 39 80 المتقي رشيد  الحسيمة

elbachir.rais@anlca.ma 06 60 12 32 01 الرئيس البشير  العرائش

aatidal.hamame@anlca.ma 06 50 92 61 45 حمام اعتدال  وزان

 تطوان

مضيق الفنيدق

lahoucine.barakat@anlca.ma 06 70 38 64 64 بركات الحسين  شفشاون

said.benyahya@anlca.ma 

abdelaziz.sadouk@anlca.ma 06 61 04 59 01 فياللي صدوق عبد العزيز 

جة 
طن

 -

ن 
طوا
ت

 -

مة
سي
لح
ا

06 68 90 24 54 بن يحيى محمد سعيد

وجدة أنجاد

جرادة

 الناظور

الدريوش

youssef.elguechati@anlca.ma 06 76 53 27 01 القشطي يوسف  تاوريرت

mostafa.kabbouri@anlca.ma 06 62 15 14 64 كبوري مصطفى  فكيك

abdessamad.talhaoui@anlca.ma 06 10 66 70 41 الطلحاوي عبد الصمد  جرسيف

amina.elkhallouki@anlca.ma 06 75 00 60 48 الخلوقي آمنة  بركان

mohammedanas.boukha@anlca.ma

mustapha.afariat@anlca.ma 

06 61 06 19 19 بوخة محمد أناس

ق
ر
ش
ال

06 67 05 23 68 افرياط مصطفى

فاس

صفرو

تازة

nasacope@yahoo.fr 06 52 70 89 94 ناصرى عبدالحق تاونات

ali.machich@anlca.ma 06 68 69 02 90 مشيش علي  موالي يعقوب

khalid.jamai@anlca.ma الجامعي خالد

س 
فا

 -

س
كنا
م

06 70 32 93 81
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rachid.boukbech@anlca.ma الحاجب

إفران

mohamed.mazigh@anlca.ma 06 67 37 99 96 مزيغ محمد  بولمان

younes.elkassimi@anlca.ma 06 65 62 67 69 القاسمي يونس  مكناس

س 
فا

 -

س
كنا
م

06 61 63 25 13 بوكبش رشيد

khalid.fettah@anlca.ma 06 61 91 13 17 فتاح خالد الرباط

miriam.hanaoui@anlca.ma 07 07 07 84 02 هناوي مريم الصخيرات تمارة

hassan.rahmoun@anlca.ma 06 60 40 23 44 رحمون حسن   سال

 الخميسات

سيدي قاسم

سيدي سليمان

القنيطرة

abdelali.ghourriz@anlca.ma 

benachir.faraji@anlca.ma 

ط
ربا
ال

 -
ال 
س

 -

طرة
قني
52 63 57 32 06ال غريز عبد العالي

06 61 04 84 56 فرجي بنعاشر

سيدي البرنوصي

الحي المحمدي-عين السبع

مديونة

موالي رشيد سيدي عثمان

النواصر

برشيد

الدار البيضاء أنفا

الفداء مرس السلطان

 الحي الحسني

عين الشق

بن مسيك

بن سليمان

المحمدية

 سطات

الجديدة

سيدي بنور

Azzeddine.DAHMANI@anlca.ma

Mohammed.FADILI@anlca.ma

Abdelkebir.MRIYEH@anlca.ma

Jamal.QASSID@anlca.ma

Abdelhak.AQIL@anlca.ma 06 70 01 17 02 عقيل 

06 66 03 21 91 فاضلي محمد 

ت
طا
 س
ضاء
لبي
ر ا
لدا
ا

06 61 54 18 27 الدحماني عزالدين

06 66 13 12 29 مريح عبدالكبير

06 75 50 87 04 قصيد جمال

عبد الحق

Said.FALAK@anlca.ma 06 61 11 56 60 فالق سعيد بني  مالل

fathallah63@yahoo.fr 06 61 12 06 10 بوعزة  فتح هللا  خنيفرة

Kamal.AITAMNAIT@anlca.ma 06 62 84 16 99 ايتمنايت كمال أزيالل

Said.QIRMANE@anlca.ma 06 61 90 03 26 قرمان سعيد خريبكة

Rachid.BISA@anlca.ma 06 61 98 86 75 بيسا رشيد الفقيه بن صالح فرة
خني
ل 
مال
ي 
 
ن
ب

Abdellah.Khaloub@anlca.ma 06 66 77 32 68 خالوب عبد هللا مراكش

Khalid.ATTOUCHI@anlca.ma 06 73 19 55 42 عطوشي خالد  آسفي

Abdelhafid.ELMOSTAIDBILLAH@anlca.ma 06 61 73 11 54 المستعد باهلل عبد الحافظ  الرحامنة

Tarik.ELGHORAF@anlca.ma 06 68 11 51 73 الغراف طاريق اليوسفية

nadira.haimani@anlca.ma 06 67 76 28 32 هيماني  نظيرة  الحوز

 شيشاوة

الصويرة

AbdelFattah.CHEIKH@anlca.ma 06 66 26 55 47 الشيخ عبد الفتاح  قلعة السراغنة

Khalid.DOUKI@anlca.ma ي
 
ف
آس
ش 
راك
م

06 66 36 10 71 الدوقي خالد
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rahma10@gmail.com 06 62 10 15 68 موالي الحسني رشيد الرشيدية

rahmaoui1963@gmail.com 06 07 14 52 78 رحماوي  يوسف  تنغير

aboyoussef48@yahoo.fr 06 23 96 82 88 الجباري  مصطفى  ميدلت

Brahim.AOUIJIL@anlca.ma 06 61 91 54 54 أوجيل ابراهيم زاكورة

mohamed.hedrane@taalim.ma 06 61 65 70 74 حدران  محمد ورزازات

Boujemaa.BOUNANE@anlca.ma 06 73 08 65 39 بونان بوجمعة  أكادير

اشتوكة أيت باها

تيزنيت

 تارودانت

طاطا

Abdelaaziz.OUBEZA@anlca.ma 06 58 65 70 31 ابزى عبد العزيز إنزكان أيت ملول

كلميم

أسا زاك

طانطان

سيدي إفني

SALAH.ETTAFSSAOUI@anlca.ma

Mohamed.Follouss@anlca.ma

Mustapha.Mamaoui@anlca.ma

06 61 46 39 37 الطفساوي صالح

ون
د ن
 وا
يم
لم
ك

سة
 ما
س
16 55 72 68 06سو مماوي مصطفى

06 03 20 16 97 فلوس محمد

ت
الل
افي
ة ت
رع
د

 العيون

بوجدور

السمارة

طرفاية

Abdellah.RIHIM@anlca.ma 06 61 90 01 43 ريهيم عبدهللا
راء
حم
ة ال
اقي
لس
ن ا
يو
الع

أوسرد

واد الذهب

Abdellah.RIHIM@anlca.ma

ب
ذه
ي ال
واد
لة 
اخ
لد
ا

06 61 90 01 43 ريهيم عبدهللا
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