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الربيد اإللكرتوين
regiondakhlaod@gmail.com
abd.bekkar.cpoe@gmail.com
elargoubc@gmail.com
communeimlili1@gmail.com
crmijik@gmail.com
communeoumdreyga2019@gmail.com
cp.aousserd@gmail.com
communeaghwinite@gmail.com
communeaousserd@gmail.com
commune.birgandouz@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

 وادي الذهب-جهة الداخلة
إقليم وادي الذهب
العركوب
امليلي
ام ادريكة
اغوينيت
أوسرد
بئر كندوز
الكويرة
تشال

communezoug@gmail.com

الزوك

crjdiriyasmara@gmail.com
conseilprovinciallaayoune@gmail.com

امكالة
اجلدي رية
بوكراع

coterdcheira@gmail.com
ct.elmarsa.rlsh.laayoune@gmail.com

املرسى

communefoumeloued2020@gmail.com

فم الواد
العيون
بوجدور

jraifiacommune @gmail.com

جريفية

cns.prvc2016@gmail.com
comakhf@gmail.com
cd.daoura@gmail.com
comalhaggounia@outlook.com

أخفنري
الدورة
احلكونية

communetarfaya@gmail.com

ط رفاية

ct.abdelghayasouahel.info@gmail.com
communeterritorialeaitkamra@gmail.com
c.t.a.y.ouali@gmail.com
com.alhoceima@hotmail.com
informtaourirt@gmail.com
cbeniabdellah@gmail.com
communebniahmedimougzen2017@gmail.com
crbeniamart@gmail.com
communebenibchir1992@gmail.com

احلسيمة-  تطوان-جهة طنجة
إقليم احلسيمة
عبد الغاية السواحل
آيت قمرة
آيت يوسف وعلي
احلسيمة
اربعاء اتوريرت
بين عبد هللا
بين امحد اموكزان
بين عمارت
بين ابشري

daicbenibouayach@gmail.com

بين بوعياش

benibouchibet@gmail.com

بين بوشيبت

communebeniboufrah@gmail.com
communebnibounsaralhoceima@gmail.com
ctbnigmil0431@gmail.com
b.g.maksouline@gmail.com

بوجدور

إقليم ط رفاية

الطاح

cp.alhoceima@gmail.com

 الساقية احلمراء-العيون

ملسيد

communetah93@gmail.com

region_tanger_tetouan_alhoceima@crtta.ma

العيون

إقليم بوجدور

commune boujdour.ab@gmail.com

communeterritorial.lamsid@gmail.com

السمارة

إقليم العيون
الدشرية

info.cpboujdour@gmail.com

أوسرد

 الساقية احلمراء-جهة العيون

boukraa1978@gmail.com

s.elmhaidi@laayoune.ma

 وادي الذهب-الداخلة

إقليم أوسرد

ct.tichla.info@gmail.com

communeamgala@gmail.com

وادي الذهب

ميجيك

lagouira2011@gmail.com

r.laayoune.news@hotmail.com

اجلهة

بين بوفراح
بين بونصار
بين اكميل
بين مجيل مكصولني

طرفاية

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين
cr.beni.hadifa@gmail.com
c.r.chakrane@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
بين حذيفة
شقران

c.imrabten1962@gmail.com

ام رابطن

comimzouren@gmail.com

امزورن

eissaguen@gmail.com

اساكن

communeizemmouren13@gmail.com

ازمورن

crketama@gmail.com

كتامة

crlouta@iam.com
cl.ahmed.chrif@hotmail.com

commune.rouadi@gmail.com

ارواضي

sidibouzineb@gmail.com
c.taghzoute@gmail.com

سنادة
سيدي بومتيم
سيدي بوزينب
اتغزوت

communetamsaout@gmail.com

اتمساوت

ctarguist@gmail.com

اترجيست

commune.tifarouine@gmail.com
zsa.zaouiat@gmail.com

تيفروين
زاوية سيدي عبد القادر

ct.zerkat@gmail.com

زرقت

communeajdir@gmail.com

أجدير

cp.tangerassilah.info@gmail.com
communealmanzla@ gmail.com
communeaquouassbriech@ gmail.com
info.commune.assilah@gmail.com
communesebtazzinate@ gmail.com
communedarchaoui@ gmail.com
communesahelchamali@gmail.com
communesidiyamani@ gmail.com
communegueznia2020@gmail.com
hjarennhal@gmail.com
communelaaouama@gmail.com
communehadalgharbia@gmail
communedetanger.celluleinfo@gmail.com
ainlahsaninfo@gmail.com
communeterretorialealhamra@gmail.com

 أصيلة- عمالة طنجة
املنزلة
اقواس ب رييش
أصيلة
سبت الزينات
دار الشاوي
الساحل الشمايل
اكزانية
حجر النحل
العوامة
حد الغربية
طنجة
عني حلصن
احلمراء
الواد

c.tazla.tangertetouanalhoceima@gmail.com

أزال
بين ليت

communejbellehbib@gmail.com

جبل حلبيب

ctouladalimansour@gmail.com
ctsaddina.tetouan@gmail.com
sahtrienne@gmail.com
communesoukkdim.provincetetouan@gmail.com
cr.zinat@gmail.com
conseilprovincelarache@gmail.com
communebniarouss.prv.larache@gmail.com

احلسيمة-  تطوان-طنجة

بغاغزة

communebenileit@hotmail.com

ctmalalienne @gmail.com

 أصيلة- طنجة

سيدي اليمين

communeeloued.dai@gmail.com

crbghaghza@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

لوطا
النكور

crsidiboutmim32@hotmail.fr

احلسيمة

موالي امحد الشريف

crnekkor@gmail.com

snada2016@gmail.com

اجلهة

املالليني
أوالد علي منصور
صدينة
السحرتيني
سوق القدمي
الزينات
إقلبم العرائش
بين عروس

تطوان
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اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

communebenigorfetinfo@gmail.com

بين كرفط

ksarbjirelmaalouma@gmail.com

قصر جبري
القصرالكبري

information@ksarelkebir.ma

العوامرة

commune.laouamra@hotmail.fr

العرائش

communelarache97@gmail.com

أوالد اوشيح

ouladouchih.ct@gmail.com
raissanachamalia-tanger.tetouan.hoceima-larache-rchamalia@outlook.com
rissana.janoubia@gmail.com
rttal.larache.souklqolla@hotmail.com
souktolba.larache@gmail.com

ريصانة اجلنوبية
سوق القلة
سوق الطلبة
تطفت

tazroute_tangertetouanalhoceima@yahoo.com

اتزروت

ttalarachezouada@gmail.com

زوادة

communebnirzine@gmail.com

بين رزين

commune.chefchaouen.info@gmail.com

شفشاون

maalouma.fahsanjra@gmail.com
bahraoyine@gmail.com
communeanjrainfo@gmail.com
c.jouamaa@gmail.com

 أجنرة- عمالة الفحص
البحراويني
أجنرة
جوامعة
القصر اجملاز

communeksarsghir2017@gmail.com

القصر الصغري

communealienne@gmail.com

عليني
الفنيدق

maalouma.mdiq@gmail.com

املضيق

martilcommune.dai@gmail.com

م رتيل

belyounech.cr2014@gmail.com

بليونش

ainbeidacommune@gmail.com

عني بيضاء
اسجن

ctbniqollaouazzane@gmail.com

بين كلة

crlamjaara.crlamjaara@gmail.com
cr.masmouda.gov@gmail.com
communemoqrissat@gmail.com
ouezzanect@gmail.com

قلعة بوقرة
جملاعرة
مصمودة
وزان
سيدي أمحد الشريف

crsidiredouane1@gmail.com

سيدي رضوان

communezghira@gmail.com

ازغرية

reguelmimouednoun.info@gmail.com
guelmimouednoun.guelmim.cpg@gmail.com

زومي
واد نون- جهة كلميم
إقليم كلميم

abaynoucommune@gmail.com

أابينو

guelmim.oued.noun.guelmim.aday@gmail.com

أداي

ct.aferkat.info@gmail.com

افركط

communeaitboufoulne@gmail.com
ctamtdiguelmim2020@gmail.com
asrircommune@gmail.com

وزان

مقريصات

sidiahmedcherif@gmail.com

crzoumi2012@gmail.com

 الفنيدق- املضيق

إقليم وزان

tanger.tet.houc.ouazzane.asjen@gmail.com

commune.kalaat.bouqorra01@gmail.com

 أجنرة- الفحص

 الفنيدق- عمالة املضيق

communefnideqofficiel@gmail.com

c.p.ouezzane@gmail.com

شفشاون

الدردارة

commune.ksar.elmajaz@gmail.com

conseilprefectoralmdiqfnidek@gmail.com

العرائش

ريصانة الشمالية

communtatoft@gmail.com

dardara.drinfo@gmail.com

اجلهة

آيت بوفلن
أمطضي
أىسرير
كلميم

 وادي الذهب-الداخلة
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comm.terr.bouizakarne@gmail.com
echatealabiad.guelmim.ouednoun@gmail.com
communeifraneatlassaghir@gmail.com
laqsabitagoust@gmail.com
guelmimwednoun.rassoumlil@gmail.com
communetagante2@gmail.com
communeterritorial.taghjijit@gmail.com
targawassay1992@gmail.com
ct.timoulay@gmail.com
assazagconseilprovincial@gmail.com
elmahbesse1992@gmail.com
communeassa@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
بويزكارن
الشاطئ األبيض
لقصايب تكوست
راس أمليل
تكانت
تركى وساي
تيموالي
احملبس
آسا
الزاك
طانطان

communetilamzoun@gmail.com

تلمزون

commune.aiterkha@gmail.com

آيت الرخا

cr.arbaaaitabdellah@gmail.com

أربعاء آيت عبد هللا

sidiabdellahoubelaidsidiifi@gmail.com
c.sidi.mbark.info@gmail.com
commune.tangarfa92@gmail.com
communetighirt@yahoo.com
conseilprefectoralmohammedia@gmail.com
benikhlef1976@gmail.com
smbacommune@gmail.com
communeainharrouda2020@gmail.com
casasettat.mohammadia.echellalate@gmail.com
eljadidacp@gmail.com

إبضر
مري اللفت
سيدي امبارك
تنكرفا
تغريت
عمالة احملمدية
بين خيلف
سيدي موسى بن علي
عني حرودة
إقليم اجلديدة

cr.boulaouane@gmail.com

شعيبات
شتوكة
اجلديدة

haouzia.info@gmail.com

حوزية

ctlaghdira2020@gmail.com

لغديرة

communelamharzaessaheleljadida@gmail.com
communebirjdid2020@gmail.com
crmettouh1415@gmail.com
crmogress@gmail.com
rhcommunemoulayabdellah@gmail.com

ملهارزة الساحل
لبري اجلديد
متوح
مكرس
موالي عبدهللا

ctouledaissaeljadida@gmail.com

أوالد عيسى

communeodhamdane@gmail.com

أوالد محدان

communeouladrahmoune@gmail.com

أوالد رمحون

ctouledsaby@gmail.com
c.t.ouled.frej.59@gmail.com

احملمدية

الشالالت
أزمور

directiongenerale-elj@gmail.com

سيدي إفين

سيدي عبد هللا أو بلعيد

بولعوان

chtouka.cr@gmail.com

طانطان

بوطروش

c.azemmour.ab@gmail.com

communeterritoriale.chaibate@gmail.com

 الزاك- آسا

بن خليل

guelmimouednoun.communetantan@gmail.com

commune.mirleft@gmail.com

واد نون- كلميم

 الزاك- إقليم آسا

communezag77@gmail.com

commune.ibdar@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

تغجيجت

تويزكي

c.boutrouch.ifni1992@gmail.com

كلميم

إفران أطلس الصغري

touizguiassa1992@gmail.com

crbenkhlil@gmail.com

اجلهة

أوالد سيدي علي بن يوسف
أوالد فرج

اجلديدة

اجلديدة
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اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

crouledghanem@yahoo.fr

أوالد غامن

c.r.ouledhcine@gmail.com

أوالد احسني

cr.sebtsaiss@gmail.com

سبت سايس

cr.shba@gmail.com
communesidiabed@gmail.com
ct.sidialibenhamdouch@gmail.com
ct.akhdim@gmail.com
ctsainsmail@gmail.com

سي احساين بن عبد الرمحان
سيدي عابد
سيدي علي بن محدوش
سيدي امساعيل
زاوية لقواسم

crzaouiatsaiss@gmail.com

زاوية سايس

dais-cp.settat@gmail.com

إقليم سطات

dais.benahmed@gmail.com

بن امحد

dais.bnikhloug@gmail.com

بين خلوك

dais.bniyagrine@gmail.com

بين يكرين

dais-darchaffai@gmail.com

بوكركوح
دار الشافعي

dais.elborouj@gmail.com

الربوج

dais.gdana@gmail.com

كدانة

commune.guisser@gmail.com

كيسر

crlahouaza@gmail.com

حلوازة

dais.lakhzazra@gmail.com

خلزازرة

c.loulad@gmail.com
dais.machraabenabbou@gmail.com
meskoura@gmail.com
dais.mniaa@gmail.com
dais.mrizigue@gmail.com

لوالد
مشرع بن عبو
مسكورة
منيع
م ري زيك

mzouraofficielprsettat@gmail.com

امزورة

dais.nkhila@gmail.com

اخنيلة

dais.ouednaanaa@gmail.com

واد النعناع

dais.ouladamer@gmail.com

أوالد عامر

cr.ouledsfares@gmail.com

أوالد فارس

commune.oulad.freiha2020@gmail.com

أوالد افرحية

dais.ouledmrah@gmail.com

أوالد م راح

comteros2018@gmail.com

أوالد سعيد

dais.ouladsghir@gmail.com

أوالد الصغري

dais.ouledmhamed@gmail.com
communeraselainchaouia@gmail.com
acces.information@communesettat.ma
ctsgamna21@gmail.com
sidi.boumehdi.2015@gmail.com
sididahbi04@gmail.com

رأس العني الشاوية
سطات
السكامنة
سيدي بومهدي
سيدي الذهيب
سيدي العايدي

dais.sidihajjaj@gmail.com

سيدي حجاج

mokhkamal.c.t.t@gmail.com
dais.aindorbanelahlaf@gmail.com
mzamza.janoubia@gmail.com
conseilprovincialbenslimane@gmail.com
ahlafbenslimane@gmail.com

سطات

أوالد احممد

sidielaidi.1959@gmail.com

dais.sidimohammedbenrahal@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

سيدي احممد اخدمي

ctzaouiatkouacem@gmail.com

cr.bouguergouh@gmail.com

اجلهة

سيدي حممد بن رحال
الثوالث
 حلالف- عني الضرابن
م زامزة اجلنوبية
إقليم بنسليمان
احالف

سطات-الدار البيضاء
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اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

benslimaneaintizgha@gmail.com

عني تيزغة

cu.benslimane13000@gmail.com

بنسليمان

clbirennasr@gmail.com
ct.cherrat.dai@gmail.com
c.fdalate.benslimane@gmail.com
communemoualineeloued60@hotmail.com
commune.touala@yahoo.com
commune.o.y.l@gmail.com
rdadnaouledmalek@gmail.com
c.sidi.bettache@gmail.com
communeziaida2020@gmail.com

بئرالنصر
شراط
فضاالت
موالني الواد
أوالد حيىي لوطا
سيدي بطاش
الزاييدة
املنصورية
دار بوعزة

comnemediouna@gmail.com
sidihajjajouedhassar9@gmail.com
casablancasettatsidibennourbouhmame@hotmail.com

أوالد صاحل
مديونة
بومحام
جاب رية

casasettatsidibenourkhmisksiba@gmail.com

كدية بين دغوغ
لعكاكشة

casasettatsidibennourlaamria@gmail.com

لعام رية

communelaaounate@gmail.com

لعوانت

communelaatatra1405@gmail.com

لعطاطرة

casasettatsidibennourlgharbia@gmail.com

الغربية

commune_lmechrek@hotmail.com

ملشرك

ctloualidia@gmail.com

الوليدية

metrane.ct@gmail.com

مطران

communeouledboussaken@gmail.com

أوالد سبيطة

s.renseignement.cusidibennour@gmail.com

سيدي بنور

consprovberrechid@gmail.com

إقليم برشيد
بن معاشو

commune-berr@menara.ma

برشيد

cuderoua@gmail.com

الدروة

communeelgara2020@gmai.com
foqraouladaameur@gmail.com
jaqma2020@gmail.com
kasbatbenmchich@gmail.com

الكارة
الفقرا أوالد عمرو
جاقمة
قصبة بن مشيش

ct.laghnimyine@gmail.com

لغنيميني

lahsasnadroitaccesinfo@gmila.com

حلساسنة

ct.lambarkiyne@gmail.com

ملباركيني

ouledcommune1@gmail.com

أوالد عبو

ouled.cebbah2020@gmail.com

أوالد صباح

ctouledzidaneberrechid@gmail.com

أوالد زيدان

riah.acces.inf@gmail.com
elmaaloumasahel@gmail.com
communesidiabdelkhaleq@gmail.com

سيدي بنور

أوالد بوساكن

ouladsbaita.zemamra.sidibennour@gmail.com

communbenmaachou@gmail.com

مديونة

سيدي حجاج واد حصار

مخيس القصيبة

ctlaagagcha92sb@gmail.com

النواصر

اجملاطية أوالد الطالب

casasettat.sidibennour.c.t.jabria@gmail.com

casa.sidibennour.bnidghough@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

الردادنة أوالد مالك

cdarbouazza@gmail.com

mejjatiaouladtaleb@gmail.com

بنسليمان

أوالد علي الطوالع

commune.elmansouria1992@gmail.com

c.ouladsaleh1p.nouaceur1r.casa@gmail.com

اجلهة

رايح
الساحل اوالد احريز
سيدي عبد اخلالق

برشيد

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
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ccommunesidielmekki@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
سيدي املكي

btrsrc2020@gmail.com

سيدي رحال الشاطئ

commune.benhamdoune@hotmail.com

زاوية سيدي بنحمدون

c.ouladziane.casa_settat.berrechid@hotmail.com
soualemtrifia@gmail.com
conseilprefectoral@casablanca.ma
almaalouma@casablancacity.ma
contact@rbk.ma
conseilprov.benimellal2020@gmail.com
communeaghbala60@gmail.com

أوالد زاين
السوامل الطريفية
عمالة الدار البيضاء
الدار البيضاء
إقليم بين مالل
اغبالة
آيت أم البخت

commun.bm@gmail.com

بين مالل

ct-direlksiba@menara.ma
cmelksiba@gmail.com
ct.foumelanceur@menara.com
crfo2013@gmail.com
ct-guettaya@menara.ma
communekasbatadla@hotmail.com
communenaour@gmail.com
contact@ct-ouledgnaou.ma
ct-ouledmbarek@menara.ma
ct-ouledsaideloued@menara.ma

بوتفردة
دي رالقصيبة
القصيبة
فم العنصر
فم أودي
كطاية
قصبة اتدلة
انوور
أوالد كناو
أوالد امبارك
أوالد سعيد الواد

ct-ouledyaich@menara.ma

أوالد إيعيش

crouledyoussef@yahoo.fr

أوالد يوسف

c.semguett.dr.a.inf@gmail.com
ct-sidijabeur@menara.ma
communetagzirt.di@gmail.com
tanogha 2016@gmail.com

مسكت
سيدي جابر
اتكزيرت
اتنوغة

contact@ct-tizinisly.ma

تيزي نيسلي

commune zaouit cheikh@gmail.com

زاوية الشيخ

conseilprovincial.azilal@gmail.com

إقليم أزيالل

commune@afourer.ma
agoudinlkhir@gmail.com

أفورار
أكودي نلخري

communeaitabbas1951@gmail.com

آيت عباس

aitblalctinfo@gmail.com

آيت ابالل

ct.aitbououlli@gmail.com

آيت بواويل

commune.aitmhamed.azilal@gmail.com

آيت احممد

cr.aitmajden@gmail.com
ctaitmazigh@gmail.com
commune.ait.ouaarda @gmail.com
ct.aitoumdis@gmail.com

آيت ماجدن
آيت م زيغ
آيت وعرضى
آيت أو مديس

ctaitoukabli03@gmail.com

آيت أوقبلي

ct.aittaguella1@gmail.com

آيت تكال

c.aittamlil.paz.rbmk@gmail.com

آيت متليل

ct.anergui.informations@gmail.com
c.t.anzou@gmail.com
ctazilal20@gmail.com
ctbinelouidane@gmail.com

الدار البيضاء

خنيفرة- جهة بين مالل

bnioukil2020@gmail.com

ct.boutferda2017@gmail.com

اجلهة

انركي
انزو
أزيالل
بني الويدان

بين مالل

 وادي الذهب-الداخلة

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين
bniayat1959@gmail.com
benihassan005@gmail.com
bzou.ct@gmail.com
ctdemnateinformation@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
بين عياط
بين حسان
بزو
دمنات

ctfoumjemaa@gmail.com

فم اجلمعة

imlilinfo2020@gmail.com

امليل

communeterritorialisseksi@gmail.com
ctmoulayaissabendriss@gmail.com
ct.ouaouizerth05@gmail.com

واويزغت

ctrfala.pceazilal@gmail.com

ارفالة

sidi.boulkhalf@gmail.com

سيدي بوخللف

provinceazilalctsidiyaacoub@gmail.com

سيدي يعقوب
تبانت
تربوشت

tabiacommune@gmail.com

اتبية

ct.taguleft2017@gmail.com

اتكلفت

ct.tamdanoumercid2020@gmail.com

اتمدة نومرصيد

ct.tanant@gmail.com

تنانت

ct.taounza.pr.azilal@gmail.com

اتونزة

tidilifetouaka64@gmail.com
tiffertnaithamzaazilal@gmail.com

تديل فطواكة
تيفرت انيت محزة

informations.tifni@gmail.com

تفين

crtilouguite03509@gmail.com

تيلوكيت

communetimoulilt@gmail.com

تيموليلت

ct.tisqui.93.p.az@gmail.com

تسقي

zaouitahansal59@gmail.com

زاوية أحنصال

cpkhnifra@gmail.com

إقليم خنيفرة

communeaguelmame@gmail.com

أكلمام أزكزا

cta.aguelmous@gmail.com

أجلموس

ctaitishaq2020@gmail.com

آيت إسحاق

aitsaadelli@hotmail.com

آيت سعديل

communeelborj8@gmail.com
communeelhammam92@gmail.com
crelkbabab@gmail.com

القباب

kerrouchencommune@gmail.com

أحد بوحسوسن
كروشن

communekhenifra1@gmail.com

خنيفرة

communelehri1992@gmail.com

هلري

communeurbainemrirt@gmail.com
crmohaouhammouzayani@hotmail.fr
ctmybouazza@gmail.com
ouaoumana.ct@gmail.com
c.oumrabia@gmail.com
ctsebtaitrahou@gmail.com

م ريرت
موحى أومحو الزايين
موالي بوعزة
واو مانة
أم الربيع
سبت آيت رحو

communesidiamar@gmail.com

سيدي عمرو

sidihcinectsidihcine@gmail.com

سيدي حسني

ctsidilamine1@gmail.com
communesidiyahyaousaad@gmail.com

خنيفرة- بين مالل

الربج
احلمام

bmkhf.khenifra.hadbouhsousen@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

موالي عيسى بن ادريس
واوىل

ct.tabaroucht@gmail.com

أزيالل

اسكسي

ctouaoula61@gmail.com

bm.kh.azilal.ct.tabant@gmail.com

اجلهة

سيدي المني
سيدي حيىي أو ساعد

خنيفرة
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الربيد اإللكرتوين
communetighessaline2019@gmail.com
conseilprovincialfquihbensalah@gmail.com
crb.chegdal@gmail.com
crb.oukil@gmail.com
crhbradia@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
تيغسالني

إقليم الفقيه بن صاحل
بين شكدال
بين وكيل
ب رادية

cr.dozidouh@gmail.com

دار ولد زيدوح

ct.fbsaleh@gmail.com

الفقيه بن صاحل

crh.boumoussa@gmail.com
ct.ahlmerbaa@gmail.com
cr.khalfia@gmail.com
cr.krifat@gmail.com
ct.oayad@gmail.com
cr.oldbourahmoune@gmail.com
cr.onaceur@gmail.com
cr.ozmam@gmail.com
cr.saissa@gmail.com
cr.sidihammadi@gmail.com
ct.ssebt@gmail.com
cprovincialkhouribga.info@gmail.com
aitammarregionbenimellalkhenif@gmail.com
benimellal.kheni.khouri.bejaad@gmail.com

أهل م ربع
خلفية
أوالد عياد
أوالد بورمحون
أوالد انصر
أوالد زمام
سيدي عيسى بن علي
سيدي محادي
سوق السبت اوالد النمة
إقليم خريبكة
أيت عمار
ايب اجلعد

ctbirmezoui2019@gmail.com

بئر مزوي

ctbenibataou1951@gmail.com

بين بتاو

ctbnismir@gmail.com

بين مسري

benikhlef1976@gmail.com

بين خيلف

ctbenizrantel@gmail.com

بين زرنتل

ctboukhraiss1992@gmail.com

بوخريص

ct.braksa@gmail.com

الرباكسة

crchougrane1976@hotmail.com

الشكران

communeelfokrakhouribga@gmail.com

الفقراء

khenifra.khouribga.hattane@gmail.com

حطان
خريبكة

ddibouzadlagfaf@gmail.com

لكفاف

c.lagnadiz.p.kh.r.bk@gmail.com

لكناديز
املعادنة

ct.ouledabdoune@gmail.com

أوالد عبدون

ouladaissa92@gmail.com

أوالد عيسى

info.cro.ouledgouaouch@gmail.com

أوالد فنان
أوالد كواوش

ctroached@hotmail.com

الرواشد

crtachrafet@gmail.com

تشرافت

crdraatafilalet@gmail.com
communeaitzineb@gmail.com
communeidelssane2020@gmail.com

اتفياللت- جهة درعة
آيت زينب
ادلسان

crighremnougdal@gmail.com

اغرم نوكدال

ctoulaoune@gmail.com

إمي نوالون

ctkhouzama@gmail.com

خريبكة

قصبة الطرش

dicommunekhouribga@.menara.ma

ctouledfennaneinformations@gmail.com

الفقيه بن صاحل

كريفات

عني قيشر

bnimelalkhnifrakhoribgamaadna@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

احد بوموسى

ctainkaicherdai@gmail.com

ct.kasbattroch@gmail.com

اجلهة

خزامة
ورزازات
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الربيد اإللكرتوين
commune.ouarzazate@gmail.com
caejouisselsat@gmail.com
ctsiroua@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
ورزازات
سروا
سكورة اهل الوسط

crtarmigt@gmail.com

ترميكت

commune.afra@gmail.com
cuagdz@hotmail.com
ctaitouallal.dai@gmail.com

تيديل
أكدز
آيت والل
فزواطة

crktaoua@yahoo.fr

كتاوة

c.tmhamidelghizlane2@gmail.com

احماميد الغزالن

commune.mezguitam@gmail.com

مزكيطة
أوالد حيىي لكراير

cr.taftechna@gmail.com

اتفتشنا

rdt.pz.ctagh@gmail.com

اتغبالت

communetagounite@gmail.com

اتكونيت

cttamegroute.pzagora@gmail.com

اتمكروت

cttamazouzte@gmail.com
tanssift.zagora.100.68.19@gmail.com
commune.tazarine.zagora@gmail.com

اتزارين

daraatafilalt.zagora.comzagora@gmail.com

ت رانتة
زاكورة

conseilprovincial.errachidia7@gmail.com

إقليم الرشيدية

communearab.sebbahgheris@gmail.com

اعرب صباح اغ ريس

crasziz@hotmail.fr

عرب صباح زيز

communeaghbalounkerdous2018@gmail.com

اغبالو انكردوس

c.tamellagou.erra.draatafilalet@gmail.com

امالكو

cr.aoufous@yahoo.fr

أوفوس

communearfoud@outlook.fr
bsijilmassa@gmail.com
communeboudenib@gmail.com
draatafilaleterachidiamdaghra@gmail.com

أرفود
بين احممد سجلماسة
بودنيب
شرفاء مدغرة

communerissani@yahoo.com

الريصاين

ct.sefalat.dratafilal.rachidia@gmail.com

السفالت

essifa@gmail.com
communeettaous@gmail.com
communeferklaessoufla.di@gmail.com

السيفا
الطاوس
فزان

gheriselouloui@gmail.ma

اغ ريس العلوي

gherisessoufli1992@gmail.com

اغ ريس السفلي

pachalik.jorf.commune.jorf@gmail.com
crkcrk2015@gmail.com
commune.myalicherif@gmail

الرشيدية

فركلة السفلى

fezna2008@hotmail.com

ygoulmimainfos@gmail.com

زاكورة

متزموط
اتنسيفت

communeternata@hotmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

أفرا

ctfezouataelbounimustapha@gmail.com

ouledyahyazagora@gmail.com

ورزازات

وسلسات

ct.skoura@gmail.com

commune.tidili@yahoo.com

اجلهة

كلميمة
اجلرف
اخلنك
موالي علي الشريف

communeouednaam@gmail.com

وادي النعام

communetadighoust2020@gmail.com

اتديغوست

communedetinejdad@gmail.com

تنجداد

draatafilalt.tinghir.cp@gmail.com

إقليم تنغري

اتفياللت- درعة

اتفياللت- درعة

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
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draatafilalettinghiraithani@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
آيت هاين

craitelfarsi@gmail.com

آيت الفرسي

communeaitouassiftinghir@gmail.com

آيت واسيف

r.dtafl.tinghir.cait.sedrat.jbel.o@gmail.com

آيت سدرات اجلبل العليا

crjbelsoufla.maalouma@gmail.com

آيت سدرات اجلبل السفلى

aitsedratesahelcharkia@gmail.com

آيت سدرات السهل الشرقية

communeaityoul@gmail.com

النيف

communeassoul@gmail.com

اسول

draatafilalet.tinghir.hssyia@gmail.com
ighilnoumgoune@gmail.com
commune.mgouna@gmail.com
draatafilalt.tinghir.messici@gmail.com
cr.ouaklim@gmail.com
cr.taghzoute14@gmail.com

حصيا
اغيل نومكون
قلعة مكونة
مصيسي
واكليم
تغزوت انيت عطى
تلمي

communetighirt@yahoo.com

تنغري

ct.aghbalou@gmail.com

أغبالو

draatafilalet.midelt.agoudim@gmail.com

أكدمي

ctaitayach2017@gmail.com
ctaitbenyacoub2017@gmail.com
commune.aitizdeg@gmail.com
communeamersid.midelt@gmail.com

آيت حيىي
آيت عياش
آيت بن يعقوب
آيت إزدك
أمرصيد

amouguer.midelt.daraatafilalet@gmail.com

أموكر

commune.anemzi1992@gmail.com

أمنزي

crbouazmou@gmail.com

بوازمو

daraatafilalt.midelt.boumia@gmail.com

بومية

ctnzala@gmail.com

النزالة

ct.errich.midelt@gmail.com

الريش

gourramacommune@gmail.com

كرامة

crguerstiallaline@gmail.com
guircommune@gmail.com
ct.imilchil@gmail.com
ctitzer1960@gmail.com

كرس تعاللني
إملشيل
إيتزر
ميبالدن

c.midelt.droit.acces.inf@gmail.com

ميدلت

crmzizel2020@gmail.com

ام زيزل

ctsidiyahyaouyoussef@gmail.com
tanourdi425@gmail.com
tizineghechou.ct@gmail.com
cttounfiteindh@gmail.com
zaida2020ct@gmail.com
ctzshamza1977.midelt@gmail.com
rabat@rabatlacapitale.org
skhiratetemara.rabatsalekenitra@gmail.com
communeainelaouda@gmail.com

ميدلت

كري

masmed.mibladen27@gmail.com

sidiaayad@gmail.com

تنغري

بومالن دادس

commune.tilmi.2020@gmail.com

communet.aityahya@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

آيت يول

ma3loumalnif@gmail.com

ctboumalnedadesinfo@gmail.com

اجلهة

سيدي عياد
سيدي حيىي أيوسف
تنوردي
تيزي نغشو
تونفيت
زايدة
زاوية سيدي محزة
الرابط

الرابط

 متارة- عمالة الصخريات
عني العودة
 متارة- الصخريات
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الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

croumazza@gmail.com

أم عزة

communesebbah2018@outlook.com

صباح

cu.skhirat2013@gmail.com

الصخريات

rskkhemissetcommuneaitmalek@gmail.com

آيت مالك

commune.aitmimoune@gmail.com

آيت ميمون

communeaityadineprovkhemisset@gmail.com
ezzhiliga14@gmail.com
commune.jemaamoullablad@gmail.com
khemissidiyahia2020@gmail.com

مجعة مول البالد
مخيس سيدي حيىي

communerommani@outlook.fr

الرماين

7a9.alma3louma.sab@gmail.com
csidiallalmsedder1@gmail.com
collectivitelocale102068@gmail.com
c.ainjohrasidiboukhalkhal@gmail

الصفاصيف
سيدي عالل البحراوي
سيدي عالل املصدر
آيت علي أوحلسن
 سيدي بوخلخال- عني اجلوهرة
لال ميمونة

communesouktletgharb@gmail.com

سوق ثالاثء الغرب

communebabtiouka@gmail.com
hadchbanate@gmail.com
dargueddari.info@gmail.com
darlaaslouji.rsk.sidikacem@gmail.com

ابب تيوكا
اشباانت
دارالكداري

ds.khnichet@gmail.com

اخلنيشات

communemyabdelkader@gmail.com
communedenouirate.sidikacem@gmail.com
communesefsaf.info.co@gmail.com
ctselfat1992@gmail.com
crsahadi@hotmail.com

مل رابيح
مشرع بلقصريي
موالي عبد القادر
انوي رات
سلفات
سيدي اعمر احلاضي
سيدي عزوز

communedesidikacem@gmail.com

سيدي قاسم
توغيلت

ctzaggota.info@gmail.com

زكوطة

ziraracommunecentre@gmail.com

زي رارة

information@crameur.com

عامر

communedesaledai@villedesale.ma

سال

province.sidislimane.azghar1992@gmail.com
sidislimane.ct.boumaiz@gmail.com
sidislimane.ctdarbelamri@gmail.com
ctkceibia.pvce.sidislimane@gmail.com
sidislimane.ct.ouledbenhammadi@gmail.com
sidislimane.ctouledhcine@gmail.com
sidislimane.ct.sfafaa@gmail.com
sidislimane.ctsidiyahiagharb@gmail.com
sidislimane.ct.ameurchamalia@gmail.com

سيدي قاسم

صفصاف

communesidiazzouz@gmail.com

taoughilt.ct.psk@gmail.com

القنيطرة- سال- الرابط

دار العسلوجي
حد كورت

dsa.communembk@gmail.com

القنيطرة

احلوافات

cu.hadkourt@gmail.com

communelamrabih@communelamrabih.ma

اخلميسات

سيدي عبد الرزاق

communelallamimouna@gmail.com

cr.alhaouafate@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

الزحيلكة

اوملاس

ctsidiabderrazak@gmail.com

 متارة- الصخريات

آيت يدين

ct.oulmes2020@gmail.com

sfassifrskkht@com.ma

اجلهة

سال

أزغار
بومعيز
دار بلعامري
القصيبية
أوالد بن محادي
أوالد احسني
الصفافعة
سيدي حيىي الغرب
عامر الشمالية

سيدي سليمان
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الربيد اإللكرتوين
rfm.citoyen@gmail.com
fesmeknes.taza.conseilprovincial@gmail.com
communeaitsaghrouchen@gmail.com
comajdir@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

 مكناس-جهة فاس
إقليم اتزة
آيت سغروشن
أجدير

communeaknoul@gmail.com

أكنول

ctbabboudir1992@gmail.com

ابب بودر

cr.babmarzouka2020@gmail.com
fesmeknestazacommunebnifrassen@gmail.com

بين فراسن
بين افتح

fes.meknes.taza.bnilent@gmail.com

بين لنث

fesmeknestazabouchfaa@gmail.com

بوشفاعة

bouyablane.commune@gmail.com
c.gouzate2019@gmail.com
galdamane.info@gmail.com
ghiata.algharbia2020@gmail.com
gzenayamaalouma2020@gmail.com
commune.jbarnataza@gmail.com
kafelgharfesmeknestaza@gmail.com
fesmeknestazamaghraoua@gmail.com

بوحلو
بويبالن
الكوزات
كلدمان
غياثة الغربية
اكزانية اجلنوبية
اجبارنة
كاف الغار
مغراوة

ctmeknassaacharqia@gmail.com

مكناسة الشرقية

communemaknassalgharbia@gmail.com

مكناسة الغربية

c.tmsila35152@gmail.com
coa.ac.information@gmail.com
fesmeknestazaouladchref@gmail.com

امسيلة
أوالد الشريف
أوالد ازابير

crbaaelfouki@gmail.com

الربع الفوقي

smiacom@gmail.com
fesmeknestazatahla@gmail.com
commune.taifa@gmail.com
tainestecommune2022@gmail.com
tazarine.commune@gmail.com

سيدي علي بورقبة
الصميعة
اتهلة
الطايفة
تيناست
اتزارين

ctiziouasli.ptaza@gmail.com

تيزي وسلي

communetraiba@gmail.com

ات رايبة

commune.zrarda@gmail.com

الزراردة

communetaza.information@gmail.com

اتزة

communetbnioulid@gmail.com

بين وليد

cbouadel.taounate.fesmeknes@gmail.com

بوعادل

bouchabel@hotmail.com

بوشابل

communeelbibane@outlook.fr

البيبان

azami.ctgalaz.doi@gmail.com

كالز

communekissane@gmail.com

كيسان

communeloulja.taounate@gmail.com

الوجلة

ctmezraouainfo@gmail.com

مزراوة

communemkansa@gmail.com
moulayabdelkrimfesmeknestaouna@gmail.com
communeoudka@gmail.com
ctouledayad@gmail.com

اتزة

واد امليل

ouledzbairtazafesmeknes@gmail.com

fesmeknestazasidialibourakba@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

ابب مرزوقة

communebniftah@gmail.com

communebouhlou@gmail.com

اجلهة

املكانسة
موالي عبد الكرمي
ودكة
أوالد عياد

اتوانت

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين
cr.raseloued@gmail.com

اتوانتاإلقليم
العمالة أو

اجلماعة الرتابية
راس الواد

communerhafsai@gmail.com

غفساي

fesmeknes.taounate.rhwazi@gmail.com

الغوازي

communesidielhajmhamed@hotmail.com
communesidimokhfi@gmail.com
communesidiyahyabenizeroual@gmail.com
crtamdite@gmail.com
commune.thar.souk@gmail.com

سيدي احلاج احممد
سيدي املخفي
سيدي حيىي بين زروال
طهر السوق
متزكانة

communezrizer@gmail.com

الزريزر
إقليم موالي يعقوب

ainkansarapmy@gmail.com

عني قنصرة

ainbouali10@gmail.com

عني بوعلي

communeainchkef1@gmail.com
laajajra@gmail.com

عني الشقف
لعجاجرة

commune.louadaine@gmail.com

الوادين

comikkes@gmail.com

ميكس

c.moulayyacoub @gmail.com

موالي يعقوب

ouledmimoun22@gmail.com

أوالد ميمون

sebaarouadi.ai@gmail.com

سبع رواضي

commune.sebtloudaya@gmail.com

سيدي داود

cps.sefrou@gmail.com

إقليم صفرو

craghbalou.aqorar@gmail.com
communeahlsidilahceninfo@gmail.com

اغبالو أنقورار
أهل سيدي حلسن
عني الشكاك

timguenai.92@gmail.com

عني متكناي

azzaba.fesmeknes.sefrou@gmail.com
fesmeknes.sefrou.bhalil@gmail.com

آيت السبع جلروف
ع زابة
البهاليل

admc.birtamtam@gmail.com

بئر طم طم

darelhamra1992@gmail.com

دار احلمراء

d.a.i.c.elmenzel@gmail.com

املنزل

cighezraneinfo@gmail.com

إغزران

kandarsidikhiar@gmail.com

كندر سيدي اخيار

communelaanoussar2019@gmail.com

العنوصر

commune.mtarnagha.sefrou@ gmail.com

امطرانغة

ouledmkoudou59@gmail.com

راس اتبودة

curek2016@gmail.com

رابط اخلري

communesidiyoussefbenahmed@gmail.com
communetafajighy20@gmail.com
fesmeknessefroutazouta@gmail.com
cprovincialboulemane@gmail.com

صفرو
سيدي يوسف بن امحد
اتفجيغت
اتزوطة
إقليم بوملان

craitbazza@gmail.com

آيت ابزة

ait.elmane@gmail.com

آيت املان

sdai.cboulemane@gmail.com

صفرو

أوالد امكودو

commune.rastabouda@gmail.com

acces.info.sefrou@gmail.com

 مكناس-فاس

أدرج

ainchegagj@gmail.com

lajroufcommuneaitsbaa@gmail.com

موالي يعقوب

سبت األوداية

communesididaoud@gmail.com

communeadrejmaalouma@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

متضيت

timezgana@gmail.com

cpmyyacoub@gmail.com

اجلهة

بوملان

بوملان

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
املرس

commune.elmers@gmail.com
communedemissour@gmail.com

ميسور

communeouizeght.boulemane@gmail.com

ويزغت
سرغينة

serghina2020@gmail.com
sidiboutayeb2017@gmail.com

سيدي بوطيب

crskouramdaz@gmail.com

 مداز- سكورة
عني اتوجطات

commune.ain.taoujdate1@gmail.com

آيت حرز هللا

communeaitharzallahlhajeb@gmail.com
commune.aitnaamane.elhajeb@gmail.com - c.ait_naamane@yahoo.com

rasijerri.accesinformation@gmail.com

آيت نعمان
آيت يعزم
راس إجيريي
إقليم إفران

crainleuhinfo@gmail.com

عني اللوح

comdayetaoua83@gmail.com
fesconseilprefectoral@gmail.com

أزرو
عمالة فاس

communeainbeida996@gmail.com
c.r.ouledtayeb@gmail.com

أوالد الطيب

droitdaccesalinformation@fes.ma
conseilprefecturemeknes@gmail.com
ainjemaacommune20@gmail.com

فاس
عمالة مكناس
عني اجلمعة
عني عرمة

commune.aitouallal@gmail.com

آيت والل

mechouarstinia.dai@gmail.com

مشور استينية

charqaoua6@gmail.com
c.daroumsoltane@gmail.com
communedkhissa.maalouma@gmail.com

بوفكران
شرقاوة
دار أم السلطان
الدخيسة

communemhayameknes@gmail.com

املهاية

crmajjat@gmail.com

جماط

ct.midriss.zerhoun@gmail.com
mrhassiyine@gmail.com
c.r.nzalat.beni.ammar @gmail.com
oualilinformation@gmail.com
ouedjdida.fesmeknes.meknes@gmail.com
crainkermaouedrommane@gmail.com
c.ouislane.maalouma2020@gmail.com

موالي إدريس زرهون
ن زالة بين عمار
وليلي
واد اجلديدة
 واد الرمان- عني كرمة
ويسالن
سيدي عبد هللا اخلياط

communessmk2020@gmail.com

سيدي سليمان مول الكيفان

communemeknesinfo@gmail.com
rsm@soussmassa.ma
c.r.amskroud@gmail.com
soussmassa.agadir.aourir@gmail.com
communedrarga46@gmail.com

مكناس

املغاصيني

sidiabdellahelkhayat@gmail.com

communetoulalinfo@gmail.com

فاس

املشور فاس اجلديد

communeainorma2020@gmail.com

commune.de.boufekrane@gmail.com

إفران

ضاية عوا
عني البيضاء

communemechouar2017@gmail.com

احلاجب

لقصري

ifraneconsilprovincial@gmail.com

azroufesmeknesifrane@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

اتلزمت

cr.talzemt@gmail.com

commune.laqsir@gmail.com

بوملان

أوطاط احلاج

communeoutatelhajdai@gmail.com

communeaityaazem1@gmail.com

اجلهة

توالل
مكناس
 ماسة-جهة سوس
امسكروض
أورير
الدراركة
 إدا وتنان-أكادير

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

idminecommune1@gmail.com

اضمني

commune.tadrart@gmail.com

تدرارت

communetaghazout@gmail.com

تغازوت

tiqqi.commune@gmail.com
31.13conseil.inzgnatml@gmail.com
soussmassa.inezganeaitmelloul.aitmelloul@aitmelloul.ma
communelqliaa@gmail.com
communetemsia1@gmail.com
cprovincialchtoukaaitbaha@gmail.com
ct.aitamira.sch@gmail.com
ct.a.baha.p.chtoukaab@gmail.com
communeaitmzal.pcab@gmail.com

عمالة إنزكان – آيت ملول
آيت ملول
لقليعة
متسية
أيت عمرية
آيت ابها
آيت م زال

c.t.aitouadrim.pcab@gmail.com

آيت وادرمي

ct.aouguenz.pcab@gmail.com

أوكنز

communebelfaa59@gmail.com

بلفاع

ct.biougra.dai31.13@gmail.com

بيوكرى
هاللة

ct.idaougnidif_commune@yahoo.com

إدا وكنظيف

ctimimqourne2020chtoukaaitbaha@gmail.com

إمي مقورن

massa.information2020@gmail.com
ouedessafacommune@gmail.com
sidi.abdallah.el.bouchouari@gmail.com
communebibid271@gmail.com
sidiboushab.chtoukaaitbaha@gmail.com
crsidiwassay92@hotmail.fr
communetanalt.pcab@gmail.com
cttarguantouchka@gmail.com
tassegdelt.chtoukaaitbaha@gmail.com

انشادن
ماسة
واد الصفاء
سيدي عبد هللا البوشواري
سيدي بييب
سيدي بوالسحاب
سيدي وساي
تنالت
اتركا نتوشكا
تسكدلت

tizintakoucht12.92@gmail.com

تيزي نتكوشت

conseilprovincetaroudannt@gmail.com

إقليم اترودانت

souss.taroudant.ctahlrmel@gmail.com

أهل الرمل

ct.ahmerlaglalcha.dr.info@gmail.com

امحر لكاللشة

cr.aitabdellah@gmail.com

آيت عبد هللا

soussmassa.taroudant.aitiazza@gmail.com
ct.ait.igass@gmail.com
aitmakhlouf.taroudnt.soussmassa@gmail.com

آيت إيعزة
آيت اكاس
آيت خملوف

communeamaloutard@gmail.com

أملو

agadirtaroudantaoulouz@gmail.com

أولوز

s.massa.taroudant.arazane@gmail.com

أرزن

communeterritorialeargana@gmail.com

أركانة

commuesaskaouen@gmail.com

أسكاون

soussmassa.taroudannt.assads@gmail.com

أصادص

commune.assaisse.taliouine@gmail.com

أسايس

communeruraleassaki89@gmail.com

أساكي

souss.massa.taroudant.azagharnirs@outlook.com
ctazrar@gmail.com
bigoudine1ct@gmail.com

إنزكان – آيت ملول

 آيت ابها- إقليم اشتوكة

آيت ميلك

info.c.inchaden@gmail.com

 إدا وتنان-أكادير

تقي

ctaitmilkpcab@gmail.com

cthilala.pcab2020@gmail.com

اجلهة

أزغارنريس
أزرار
بيكودين

 آيت ابها- اشتوكة

 وادي الذهب-الداخلة

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

ct.bounrar@gmail.com

بون رار

eddir.inf.taroudant@gmail.com

الدير

communeelfaid2016@gmail.com
soussmassataroudantelguerdane@gmail.com
soussmatatou.ctelkoudia@gmail.com
communefreija@gmail.com
idaougailalcr@yahoo.fr
communeiglitaroudant941@gmail.com
soussmassataroudantigoudar@gmail.cm
commune00iguidi@iguidi.com

الفيض
الكردان
الكدية البيضاء
افرجية
إكلي
إيكودار امناهبا
إكيدي
إمي نتيارت

ct.imilmaiss.prtaroudant.infos@gmail.com

إميلمايس
إسن

s.massa.taroudant.ctlakhnafif@gmail.com

اخلنافيف

ss.massataroudantlamhadi92@gmail.com

ملهادي

clamhara@gmail.com

ملهارة

communeruralelamnizla@gmail.com

ملنيزلة

communemachraaelain@gmail.com

مشرع العني

s.soussmassa.taroudant.nihit@gmail.com

النحيت

oualkadi62.21@gmail.com

والقاضي

ouledaissa5657@gmail.com

أوالد عيسى

soussmassataroudantouledberhil@gmail.com

أوالد برحيل

c.ouledteima@gmail.com
soussmassataroudantsidiabdellahousaid@gmail.com
sousse.taroudant.sidihmadoumeur@gmail.com
ctsidibourjama3loma@gmail.com
ct.sidiboumoussa.s.massa.taroudant@gmail.com
crsididahmane@gmail.com
communeterritoriale.sidihssaine@gmail.com
soussmassataroudantsidimoussalhamri@outlook.com
s.massa.taroudant.sidiouaaziz62@gmail.com
cttabia.soussmassa.taroudant1992@gmail.com
commune.tafingoult@gmail.com
c.t.tafraouten.taroudant@gmail.com
cttalgjount66@gmail.com
commune.taliouine2020@gmail.com

أوالد اتمية
سيدي عبد هللا أوسعيد
سيدي أمحد أوعمر
سيدي بورجا
سيدي بوموسى
سيدي دمحان
سيدي احساين
سيدي موسى احلمري
سيدي واع زيز
اتبيا
اتفنكولت
اتفراوتن
اتلكجونت
اتلوين

communeterritorialetalmakant@gmail.com

اتملاكانت

soussmassataroudanttaouyalte@gmail.com

اتوايلت

communetaroudannt@gmail.com
cttataout@gmail.com
sm.taroudant.tidssinissendalene@gmail.com

اترودانت
تتاوت
تدسي نسندالن

s.massa.taroudant.tigouga20@gmail.com

تكوكة

tindinecommune@gmail.com

تندين

taroudanttinzert@gmail.com

تنزرت

crtiout@yahoo.fr

تيوت

tisfanetaroudant1992@gmail.com

تيسفان

tisrasse-65@hotmail.com

تيسراس

communetizintest1993@gmail.com
sousmassa.taroudant77toubkal@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

إدا وكيالل

smassa.taroudant.imintayarte@gmail.com

ct.issen29@gmail.com

اجلهة

تيزي نتاست
تبقال

اترودانت

 ماسة-سوس

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

cttoumlilinecommune1993@gmail.com

تومليلني

zagmouzencommune@gmail.com

زاكموزن

zsiditahar92@gmail.com
provincetiznit.dgs@gmail.com

زاوية سيدي الطاهر
إقليم تيزنيت

ctafellaighir.tiznit@gmail.com

أفالإغري

ct.aitissafen.infos@gmail.com

آيت إسفن

cr.aitouafqa@gmail.com

أملن

anzi.cr@gmail.com

أنزي
أربعاء آيت أمحد

c.r.arbaa.resmouka@gmail.com

أربعاء رمسوكة

sahel.tiznit.souss@gmail.com

أربعاء الساحل

commune.bounaamane@gmail.com

بونعمان

elmaader.infos@gmail.com

املعدر الكبري

communeidagougmar@gmail.com

إدا وكوكمار

communetahala@gmail.com

إريغ نتاهلة

commune.sebtouijjane@gmail.com

وجان

ct.reggada@gmail.com

الركادة

ctsidiahmedoumoussa@gmail.com
communesidibouabdelli@gmail.com
c.tafraout.info@gmail.com
cttafraoutelmouloud@gmail.com

سيدي بو عبد اللي
اتفراوت
تفراوت املولود
اترسواط

ct.tassrirt@gmail.com

اتسريرت
تيغمي

dai.commune.tiznit@gmail.com

تيزنيت

ct.tizoughrane@gmail.com

تيزغ ران

cr.tnine.aday@gmail.com

اثنني أداي

craglou2012@gmail.com

اثنني أكلو

cpdetata@yahoo.com

إقليم طاطا

cradistata@gmail.com

اديس

caguinane@gmail.com

أكينان

aitouabellicommune@gmail.com
communeakka. bod@gmail.com
crakkaighane@gmail.com
allougoum.commune@gmail.com
cti.yacoub@gmail.com
crissafen 1959@gmail.com
ct.kasbah@gmail.com
ctoumelguerdane@gmail.com
crtagmouttata@gmail.com
c.rtamanart@gmail.com
communeurbainedetata@gmail.com
tigzmert20l5@gmail.com
ct.tissint@gmail.com

آيت وابلي
أقا
أقا إيغان
الوكوم
إبن يعقوب
إسافن
قصبة سيدي عبد هللا بن مبارك
أم الكردان
تكموت
متنارت
طاطا
تكزمريت
تسينت

tizghetemi12a@gmail.com

تزغت

c.ttizounine@gmail.com

تزونني

commune.tlite@gmail.com
crms.udi@gmail.com

تيزنيت

سيدي أمحد أوموسى

c.t.tarsouat@gmaill.com

communetighmi@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

آيت وافقا

contact.ammelne@gmail.com

communearbaaaitahmed@gmail.com

اجلهة

تليت
 آسفي-جهة م راكش

طاطا

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

cp12chichaoua@gmail.com

إقليم شيشاوة

ct.adassil1959@gmail.com

اداسيل

ct.affellaissen@gmail.com

أفال إيسن

communeahdil06@gmail.com

اهديل

ainetazitounte1992@gmail.com

عني ت زيتونت

aithaddouyoussef92@gmail.com

آيت حدو يوسف

ctaithadichichao@gmail.com

آيت هادي

ct.assifelmal2020@gmail.com

أسيف املال

commune.bouabout@gmail.com

بوابوض

bouaboutamadlane@hmail.com

بوابوض امدالن

cu.chichaoua@gmail.com

ادوي ران

guemassa.information@gmail.com

كماسة

cr.ichamraren@gmail.com

امش رارن

crimindounite@gmail.com

إمندونيت

communeimintanout@gmail.com

امنتانوت

c.irohalene@gmail.com

إروهالن

kouzemt.c.t@gmail.com

كوزمت

communelallaaziza@gmail.com

لالع زيزة

crlamzoudia@gmail.com

ملزوضية

communemejjat.chichaoua@gmail.com

جماط

communeruralnfifa@gmail.com

نفيفة

communeouladmoumna16@gmail.com
c.rahala@gmail.com

واد البور
أوالد مومنة
رحالة

commune.saidate@gmail.com

السعيدات

sidimokhtar.2016@gmail.com

سيدي املختار

sidiabdelmoumen.marrakechchich@gmail.com
sidibouzid.ragragui@gmail.com
sidighanem1996@gmail.com
sidimhameddalil2020@gmail.com

سيدي عبد املومن
سيدي بوزيد الركراكي
سيدي غامن
سيدي احممد دليل

commune.taouloukoult@gmail.com

اتولوكلت

commune.timezgadiouine@gmail.com

متزكدوين

timlilt2020@gmail.com
crzaouianahlia@gmail.com

متليلت
الزاوية النحلية

communemzouda2020@gmail.com

امزوضة

conseilprovincealhaouz@gmail.com

إقليم احلوز

communeabadou.alhaouz@gmail.com

أابدو

communeaghbar92@gmail.com

اغبار

cuaitourir.ph@gmail.com
ct.aitadel@gmail.com
ctaitfaska.alhaouz@gmail.com
communeaithkimaityzid@gmail.com
aitsididaoud.haouz@gmail.com
amghras 2024@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

شيشاوة

ct.douirane@gmail.com

ouadlbour@gmail.com

اجلهة

أيت أورير
آيت عادل
آيت فاسكا
 آيت ازيد- آيت احكيم
آيت سيدي داود
أمغراس

amizmizzelhaouazmarrakechsafi@gmail.com

أمزميز

communeanougal@gmail.com

انكال

communeruraleasni@gmail.com

اسين

cr.azgour@gmail.com

ازكور

شيشاوة

 البريد اإللكتروني المخصص لتلقي طلبات الحصول على المعلومات: الحق في الحصول على المعلومات بالجماعة الترابية
الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

marrakechelhouzdarjamaa@gmail.com

داراجلامع

ctghmate.rmsalhaouz2020@gmail.com

اغمات

ighilalhaouzinfo42@gmail.com

اغيل

iguerferouane.alhaouz@gmail.com

اكرفروان

c.t.ijoukak@gmail.com

اجوكاك

imgdal927@gmail.com

امكدال

communetakerkouste@gmail.com

لال تكركوست

communemoulaybrahim@gmail.com

موالي اب راهيم

ctouzguita@gmail.com

وزكيتة

communeouirgane1977@gmail.com

ويركان

commune.oukaimden.alhaouz@gmail.com
ouladmtaa2031@gmail.com
communeourika1980@gmail.com
sidiabdellahghiate@gmail.com
sidibadhaj2030@gmail.com
settifadmacommune@gmail.com
tahanaoutelhaouzmarrakechsafi@gmail.com
commune.talatnyacoub@gmail.com

أوريكة
سيدي عبد هللا غيات
سيدي بدهاج
سيت فاضمة
حتناوت
ثالث نيعقوب
متكرت

cttamazouzte@gmail.com

tidilimes.haouz@gmail.com
crtighdouine@gmail.com
tizguine.information@gmail.com

متصلوحت
ت زارت
تديلي مسفيوة
تغدوين
تزكني

touama.information@gmail.com

التوامة

communezerkten@gmail.com

زرقطن

c.aghouatim@gmail.com
almajlis.aliklimi.kds@gmail.com

اغواطيم
إقليم قلعة السراغنة

sahrij1974@gmail.com

الصهريج

bouyaomar2016@gmail.com

بوي عمر

commune_choara92@hotmail.com

الشعراء

communechtaibak.s@gmail.com

شطيبة

ctdzouz@gmail.com

الدزوز

eddachracommune@gmail.com

الدشرة

ctamria1951@gmail.com

العام رية

communeelmarbouh@gmail.com

امل ربوح

errafayaacommune@gmail.com

الرافعية

communefraita@gmail.com

الفرايطة

cr.hiadna@homail.com

اهليادنة

crjbiel@gmail.com

اجبيل

communejoualla@gmail.com

اجلوالة

directionservicesck@gmail.com.

قلعة السراغنة

laatamna52@gmail.com

العثامنة

communeattaouia@gmail.com

العطاوية

attaouiachaibia.kelaasraghna@gmail.com
louedlakhdar217@gmail.com
commune.lounasda@gmail.com
communemzemsanhaja1@gmail.com

احلوز

أوالد امطاع

متازوزت

communetazarte2020@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

اوكاميدن

tamaguert.safe@gmail.com

tameslohtmaaloumat39@gmail.com

اجلهة

العطاوية الشعيبية
الواد خلضر
لوانسدة
مزم صنهاجة
قلعة السراغنة
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اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

ctmayate@gmail.com

ميات

communeouarguiterritorial@gmail.com

واركي

ct.ouledaamer@gmail.com

أوالد عمرو

ouledarrad2020@gmail.com

أوالد ع راض

loued@gmail.com
com.od.cherki@gmail.com
ouledelgarne2013@gmail.com

أوالد الشرقي

ctodmassoud@gmail.com

أوالد مسعود

communeouledmsabel@gmail.com

أوالد امسبل

ctouledsbih@gmail.com

أوالد صبيح

ctsidiaissabenslimane@gmail.com
ctsidielhattab@gmail.com

أوالد يعكوب
أوالد زراد
سيدي عيسى بن سليمان

cr.sidimoussa2015@gmail.com
ct.sidirahalelkelaa@gmail.com

سيدي رحال

communetamalalet@gmail.com

متاللت

ct.taouzint.123@gmail.com

توزينت

commune.zamrane@gmail.com

زم ران

ctzemranecherquia@gmail.com

زم ران الشرقية

conseilprov.essaouira@gmail.com

ازاندة
إقليم الصويرة

communeadaghas1043@gmail.com

أدغاس

communeaglif33@gmail.com

اكليف

aquermoud@gmail.com

أقرمود

anoulidbouz@gmail.com

احلنشان

cr.haddraa.essaouira@gmail.com

حد الدرا

idaouguelloul@gmail.com

إيدا و كلول

ctidaoukazzou@gmail.com

إيدا وكازو

ct.imgrad@gmail.com

إمكراد

commune.t.kechoula@gmail.com

كشولة

communekorimate@gmail.com
marrakechsafi.essaouira.mramer@gmail.com
communemeskala@outlook.com
moulyabouerktoune2018@gmail.com
sidi.abdejalil@gmail.com
sidighanem.e@gmail.com

الكرميات
ام رامر
مسكالة
موالي بوزرقطون
سيدي عبد اجلليل
سيدي غامن

markechsouirasidiahmedouhamed@gmail.com

سيدي امحد أوحامد

commune.sidiahmedoumbarek@gmail.com

سيدي أمحد أومبارك

info.ctsidiishaq@gmail.com
sidikaoukicommune@gmail.com
sidilaaroussicommune@gmail.com

سيدي إسحاق
سيدي كاوكي
سيدي لعروسي

ct.tafedna.inf@gmail.com

تفضنة

cr.takate@gmail.com

تكاط

cttarguantouchka@gmail.com
c.timzguidaouftass@gmail.com
zaouitbenhmidaessaouira@gmail.com
cpprovsafi@gmail.com

 آسفي-مراكش

سيدي احلطاب
سيدي موسى

droitinfznada@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

أوالد الكرن
أوالد خلوف

communeouledzerrad.info@gmail.com

قلعة السراغنة

أوالد بوعلي الواد

communeouledkhallouf@gmail.com

communeouledyaagoub@gmail.com

اجلهة

اتركانت
متزكيدة أنثىوفتاس
زاوية بن امحيدة
إقليم آسفي

الصويرة
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cttouabet.safi@gmail.com
ctayir.safi@gmail.com
ctbouguedra.safi@gmail.com
ctdarsiaissa.safi@gmail.com

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم
اتوابت
ايري
بوكدرة
دار سي عيسى

beddouzasaficripr@gmail.com

البدوزة

ctlaghiate.safi@gmail.com

الغيات

ctelgouraani.safi@gmail.com
cthrara.safi@gmail.com

حرارة

ctjemaashaim.safi@gmail.com
ctkhattazakane.safi@gmail.com

خط ازكان
العمامرة

ctlabkhati.safi@gmail.com

لبخايت

ctlahdar.safi@gmail.com

حلضر

lamaachat.souiria@gmail.com

مل راسلة

ctlamsabih.safi@gamil.com

ملصابح

ctnagga.safi@gmail.com
ctouladsalman.safi@gmail.com

مول الربكي
نكا
اوالد سلمان

ctsaadla.safi@gmail.com

اصعادال

ctgzoula.safi@gmail.com

سبت كزولة

ctsidiaissa.safi@gmail.com

سيدي عيسى

cr.sidiettiji1961@gmail.com

سيدي التيجي

ctsafi.safi@gmail.com

آسفي

ctchahda.safi@gmail.com

شهدة

conseil.prefectoral.marrakech.20@gmail.com
ctagafay2020dai@gmail.com
aitimourdainform@gmail.com
alouidanemarrakechsafi@gmail.com
com.harbil.dai@gmail.com
communeloudaya.2020@gmail.com
mnabha.infos@gmail.com
commune.mechouar.kasbah.m@gmail.com

عمالة م راكش
أكفاي
آيت إميور
الويدان
حربيل
االوداية
املناهبة
 القصبة- مشور

ouahatsidibrahiminformation@gmail.com

واحة سيدي اب راهيم

ouledhassounemarrakechinfo@gmail.com

أوالد حسون

communeouleddlim@gmail.com
communesaadamarrakechsafi@gmail.com

أوالد دليم
سعادة

marrakechsidzouine@gmail.com

سيد الزوين

souihlamarrakech20@gmail.com

السويهلة

ct.tassoultante.dai@gmail.com
marrakechdai@gmail.com
d.information.rehamna@gmail.com
communeaithammou@gmail.com
aittaleb.rhmna@gmail.com
akarmacommune@gmail.com
dainformation@villebenguerir.ma
cr.bouchane@gmail.com

آسفي

املعاشات

ctlamrasla.safi@gmail.com

ctmoulbergui.safi@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

الكرعاين
مجعة سحيم

ctlaamamra.safi@gmail.com

اجلهة

تسلطانت
م راكش
إقليم الرحامنة
آيت محو
آيت الطالب
عكرمة
ابن جرير
بوشان

bourroussrhamna1992@gmail.com

بوروس

ct.jaafra1962@gmail.com

اجلعافرة

مراكش
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الربيد اإللكرتوين

اجلماعة الرتابية

العمالة أو اإلقليم

jaidat.cr@gmail.com

اجلعيدات

ct.labrikiyine.20@gmail.com

الربيكيني

mharra.cr@gmail.com
nzalatlaadem75@gmail.com
oulad-amer-tizmarine@gmail.com
kechsafirhamna.odhasshamri@gmail.com
ctouledimloul@gmail.com
ctrasainrhamna@gmail.com
droitaccinfcsa@gmail.com
ctsidialilabrahla@gmail.com
communesidibouothmane@gmail.com
sidiboubker46@gmail.com
commune.t.sidighanem@gmail.com

احملرة
ان زالت لعظم
أوالد عامر تزم رين
أوالد حسون محري

سيدي عبد هللا
سيدي علي لرباحلة
سيدي بوعثمان
سيدي بوبكر
سيدي غامن

skhourrehamna2020@gmail.com

صخورالرحامنة

ct.skoura.elhadra@gmail.com

سكورة احلدرة

conseilprovincialyoussoufia@gmail.com
information.ctattiamim@gmail.com
municipaliteaccesinfo@gmail.com
communeelgantour@gmail.com
ct.esbiaat@gmail.com

الطلوح
اجلبيالت
إقليم اليوسفية
الطياميم
الشماعية
الكنتور
اسبيعات

pryoussoufiacommuneighoud@gmail.com

إيغود

ctjdour@gmail.com

جذور

c.tjnanebouih@gmail.com

خلوالقة

ct.raselain.youssoufia@gmail.com

رأس العني

commune_youssoufia5358@yahoo.com
info@cr-oriental.ma
conseilprefectoraloujdaangad@gmail.com

سيدي شيكر
اليوسفية
جهة الشرق
 أجناد- عمالة وجدة

informationsangad2019@gmail.com

أهل انكاد

communeterritorialeainsfa@gmail.com

عني الصفا

acceauinformationbnidrar@gmail.com

بين درار

bnikhaled.orientaloujdangad@gmail.com

بين خالد

communelabsara@gmail.com
isly.commune@yahoo.fr
communemestferki1967@gmail.com
sgcommuneneima@gmail.com
communesidiboulanouar@gmail.com
droitinfo@communeoujda.ma

لبصارة
مستفركي
النعيمة
سيدي بولنوار
وجدة
كفايت

communedeguenfouda@gmail.com

كنفودة

maaloumalabkhata@gmail.com

لبخاتة

ouled.sidi.abdelhakem@gmail.com
communerasasfour@gmail.com
crtiouli1243@gmail.com

 أجناد- وجدة

إسلي

communegafaitinfo@gmail.com

orientaljeradamrija@hotmail.com

اليوسفية

اجنان بويه

communelakhoualqa@gmail.com

c.t.sidichikeryoussoufia2020@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

راس عني الرحامنة

سيدي منصور

jbilaterhamna@gmail.com

الرحامنة

أوالد املول

ctsidimansour.prcerhamna@gmail.com

communetlauh@gmail.com

اجلهة

مرجية
أوالد سيدي عبد احلاكم
راس عصفور
تيويل

جرادة

جرادة
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comtouissit.int.gov@gmail.com
cpberkane@gmail.com
ahfircommune1965@gmail.com
cu-reggada@hotmail.com

اجلماعة الرتابية

عني الركادة
بركان

sidislimaneechecheraa2020@gmail.com
information.taforalt@gmail.com
ctzegzel@gmail.com
ahlouedza2020@gmail.com
oujda.taourirt.ainlehjer@gmail.com

بوغ ريبة
الشوحيية
سيدي بوه رية
 الشراعة- سيدي سليمان
اتفوغالت
زكزل
أهل وادزا
عني احلجر

maaloumactdebdou@gmail.com

دبدو

c.elaiounsidimellouk@gmail.com

سيدي ملوك-العيون

c.t.elatef@gmail.com

العاطف

gteterinfo@gmail.com

كطيطري

crmechraahammadi@gmail.com

مشرع محادي

ctmestegmerdracinf@gamil.com

مستكمر

ctouledmhamedprovincetaourirt@gmail.com
tancherfi1962@gmail.com
taourirtdroitaccesinformation@gmail.com
ctabboulakhal@gmail.fr

تنشريف
اتوريرت
عبو لكحل
عني الشواطر

communebnitadjit2020@gmail.com

بين تدجيت

orientalfiguigbniguil@gmail.com

بين كيل

communebouanane.figuig@gmail.com

بوعنان

cubouarfa20@gmail.com

بوع رفة
بوشاون

commune.boumerieme@gmail.com

بومرمي

oriental.figuig.figuig@gmail.com

فجيج

c.maatarka.pfiguig@gmail.com

معرتكة

talsint.figuig.oriental@gmail.com
crtendrarapf@hotmail.fr
ctainchair@gmail.com
comaroui@gmail.com
est.nador.bni.bouifrour@gmail.com
infcbchiker@gmail.com
bnisideljbelnador@gmail.com
commune.bninsar.dai@bninsar.ma

عني الشعري
العروي
بين بويفرور
بين شيكر
بين سيدال اجلبل
بين انصار

commune.bouareg@gmail.com

بوعرك

old.daoud.zekhanine.nador@hotmail.com
c.settout@gmail.com
orientalnadorselouane@hotmail.com
commune.zaio@zaio.ma

الشرق

تندرارة

بين وكيل أوالد حماند

informiaaz2020@gmail.com

فجيج

اتلسينت

communebenioukil@gmail.com

maloumahassiberkane20@gmail.com

اتوريرت

أوالد احممد

communeainchouater@gmail.com

anoualbouchaoune@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

أحفري
أكليم

commune.sidi.bouhria@gmail.com

بركان

تويسيت

information49berkane@gmail.com

maalouma.chouihia@gmail.co

اجلهة

إقليم بركان

communeaklimberkane@gmail.com

orientalberkaneboughriba@gmail.com

العمالة أو اإلقليم

حاسي بركان
إيعزانن
أوالد داوود ازخانني
أوالد ستوت
سلوان
زايو

الناضور
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zeghanghanecommune@gmail.com
conseilprovincialguercif77@gmail.com
orientalguercifassabbab@gmail.com
communebarkine@gmail.com
guercif.ecoute@hotmail.com
houara_ouled_raho@hotmail.fr
guercif.c.lamrija@gmail.com
commune.mezguitam@gmail.com

اجلماعة الرتابية

بركني
جرسيف
هوارة أوالد رحو
ملرجية
مزكيتام
راس القصر
صاكة
اتدرت
إقليم الدريوش

commune.ainzohra@gmail.com

عني الزهرة

ctaitmait@gmail.com

آيت مايت

amejjaoucommune@gmail.com
ct.azlef@gmail.com
bentaieborientaldriouch@gmail.com
crbm93@gmail.com
cdarkebdani2020@gmail.com
commune.t.driouch@hotmail.com
communeiferni@gmail.com
ijarmaouasdriouch@gmail.com

اجماو
ازالف
بن الطيب
بين مرغنني
دار الكبداين
الدريوش
افرين
اجرمواس

com.mhajer@gmail.com

امهاجر

midar.informations@gmail.com

ميضار

ct.ouardana@gmail.com

وردانة

ctoldamghar@gmail.com

أوالد أمغار

ctboubker2020@gmail.com

أوالد بوبكر

communetafersit@hotmail.com
ctazaghine@gmail.com

 وادي الذهب-الداخلة

الصباب

ct.raslaksarguercifoujda@gmail.com

info.cpdriouch@gmail.com

جرسيف

ازغنغان

c.t.ouladbourima@gmail.com

taddar.ct@gmail.com

اجلهة

إقليم جرسيف

اوالد بورمية

saka@menara.ma

العمالة أو اإلقليم

تفرسيت
ت زاغني

communetemsamane@gmail.com

متسمان

trougoutcommune@gmail.com

اتروكوت

commune.tsaft@gmail.com

اتسافت

mtalssa.33@gmail.com

امطالسة

الدريوش

