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»ومن أجل تعزيز هذه الدينامية، أطلقنا عددًا من البرامج الهادفة إلى دعم 
االستقاللية االقتصادية وروح المبادرة الحرة لدى النساء على الصعيد الوطني. 
وفي هذا الصدد، عملنا على إصالح مدونة األسرة وإصالح القانون الجنائي من 
أجل التصدي للعنف ضد المرأة، كما تم تحديد مساهمة المرأة داخل البرلمان 
وفي نفس السياق عملنا على إحداث جائزة التميز التي تهدف إلى تشجيع 
اإلسهامات المتميزة للنساء في مجال تكريس مبدأي اإلنصاف والمساواة.«

مقتطف من رسالة صاحب الجاللة الملك محمد السادس إلى المشاركين في أشغال 
القمة العالمية الثانية لمبادرة »نساء في افريقيا«، التي نظمت

 يوم الخميس 27 سبتمبر 2018 بمراكش.

صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره الله





5

الفـــــهـــــــرس

7  ...................................................................................................................... تقديم

8  ...................... آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف انطالقا من مقتضيات القانون 103.13: 

بيانات خاليا ولجان التكفل املؤسساتية بالنساء ضحايا العنف.......................................... 13

خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف باملحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف......................... 14 

- معطيات حول خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى محاكم االبتدائية

   ومحاكم االستئناف.................................................................................................... 15

29 ......................... الوحدات املندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف باملستشفيات العمومية

 30 .....       -  معطيات حول خاليا التكقل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى  املستشفيات العمومية

خاليا التكفل بالنساء املحدثة عىل مستوى املديرية العامة لألمن الوطني........................... 38

 39 ..   -  - معطيات حول خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى مصالح الرشطة القضائية

خاليا التكفل بالنساء املحدثة عىل مستوى القيادة العليا للدرك املليك................................ 59

 60  .... - معطيات حول خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى مصالح الدرك املليك

اللجان الجهوية واملحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف................................................  127

- معطيات اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف............................................ 129

- معطيات املنصات الرقمية للتبليغ عن حاالت العنف ضد النساء................................. 143

املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء ضحايا العنف.....................................................  153

154  .................................... - معطيات حول املؤسسات املتعددة الوظائف الخاصة بالنساء





7

تقديـــم

يف إطار التعريف بالخدمات املقدمة من طرف الفاعلني املؤسساتيني لفائدة النساء ضحايا العنف، 

املتاحة  الخدماتية  البنيات  الخاصة مبجموعة من  االتصال  بيانات وسائل  قاعدة  توفري  ومن أجل 

عىل صعيد تراب اململكة، أعدت وزارة التضامن والتنمية االجتامعية واملساواة واألرسة هذا الدليل 

وتضعه رهن إشارة الناجيات من العنف والجمعيات العاملة يف مجال الدفاع عن حقوق النساء 

وكافة الفاعلني واملتدخلني يف سلسلة خدمات التكفل بالنساء ضحايا العنف.

ويقدم هذا الدليل معطيات حول التوطني الجغرايف للخاليا الخدماتية واملسؤولني عن إدارتها وأرقام 

املحدثة عىل  اإللكرتونية  املنصات  الدليل  الخاليا وعناوينها، كام يستعرض  الهاتفي بهذه  االتصال 

مستوى النيابات العامة للتبليغ عن حاالت العنف وتقديم الشكايات الرقمية بشأنها.

واألرسة  واملساواة  االجتامعية  والتنمية  التضامن  وزارة  من  بتنسيق  الدليل  هذا  إعداد  تم  وقد 

لألمن  العامة  واملديرية  الصحة  ووزارة  العامة  النيابة  رئاسة  من طرف  وفعالة  فعلية  ومساهمة 

الوطني والقيادة العليا للدرك املليك، وهو يرتجم بذلك التعاون املشرتك بني الفاعلني املؤسساتيني 

يف مجال تعميم املعلومة وتقريب الخدمات من الفئات املستهدفة لتعزيز الفعالية وتطوير نجاعة 

التدخالت مبا يحقق الحامية للنساء من كافة أشكال العنف والتمييز. 

وقد أرست الحكومة املغربية منظومة تكفلية متكاملة تتكون من خاليا خدماتية ولجان مشرتكة 

للتنسيق بني الفاعلني حددت هياكلها ومهامها يف الباب الرابع من القانون 103.13 املتعلق مبحاربة 

العنف ضد النساء. فتطبيقا للامدة 10من القانون السالف الذكر، تم إحداث خاليا التكفل بالنساء 

للقطاعات  املركزية والالممركزة  االستئناف، وباملصالح  االبتدائية ومحاكم  باملحاكم  العنف  ضحايا 

املكلفة بالعدل وبالصحة وبالشباب وباملرأة وكذا باملديرية العامة لألمن الوطني والقيادة العليا 

لفائدة  واملرافقة،  والتوجيه  والدعم  واالستامع  االستقبال  مهام  الخاليا  هذه  تتوىل  املليك،  للدرك 

النساء ضحايا العنف.

ويف إطار تعزيز البنيات الخاصة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، عملت وزارة التضامن والتنمية 

من   مجموعة  إحداث  عىل  الوطني  التعاون  مؤسسة  مع  برشاكة  واالرسة  واملساواة  االجتامعية 

الفضاء متعدد الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى الجهوي واملحيل.



املساواة  مبادئ  إدماج  مجال  يف  الخدمات  متعددة  للقرب  اجتامعية  بنيات  املراكز  هذه  وتعد 

مدمجة  تعترب  مؤسسات  العنف، حيث  بالنساء ضحايا  والتكفل  التمييز  ومكافحة  الجنسني  بني 

للنساء يف وضعية صعبة، وهي تشكل كذلك فضاء للتنسيق والتعاون بني مختلف الفاعلني املحليني 

املتدخلني يف هذا املجال.

كام أحدثت مبوجب املادتني 13 و15 من ذات القانون لجان جهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

عىل مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف، ولجان محلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف 

الهامة  بها جملة من االختصاصات  أنيطت  ابتدائية،  القضائية لكل محكمة  الدائرة  عىل مستوى 

التي تروم تعزيز التنسيق عىل املستوى املجايل لتجويد خدمات التكفل بالنساء وتجاوز مختلف 

الصعوبات التي قد تطرأ ميدانيا. 

ــات  ــا العنــف انطالقــا مــن مقتضي ــات التكفــل بالنســاء ضحاي آلي
القانــون 103.13: 

الخاليا  ملأسسة  أساسية  محطة   103.13 رقم  النساء  ضد  العنف  محاربة  قانون  صدور  شكل 

املؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف« املوجودة عىل مستوى املحاكم واملستشفيات ومصالح 

الرشطة والدرك املليك، كام عمل عىل إحداث خاليا إضافية عىل مستوى القطاعات املكلفة بالعدل 

واملرأة والشباب والرياضة.

فمع صدور املرسوم التطبيقي رقم 2.18.856 بتطبيق القانون 103.13 املتعلق مبحاربة العنف ضد 

النساء متت مأسسة مجموعة من اللجان والخاليا يف إطار منظومة متكاملة تشمل:

الخاليا املؤسساتية املركزية والالمركزية للتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى املحاكم وكذا القطاعات 

املكلفة بالعدل والصحة والشباب واملرأة واملديرية العامة لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك املليك.

اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛	 

اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛	 

اللجن املحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛	 

وتشكل املؤسسات املتعددة الوظائف للنساء حلقة أساسية ضمن هذه املنظومة، يتعني التنسيق 

الكيل معها يف كل جوانب التكفل والرعاية.
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الوحدات املندمجة للتكفل 

باألطفال والنساء ضحايا العنف 

عىل مستوى املستشفيات :133
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باألطفال والنساء ضحايا العنف 

عىل مستوى املستشفيات :133

خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف 

عىل مستوى مصالح الدرك املل�

خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف 

عىل مستوى مصالح األمن الوطني

440

- آليــات التنسيق الجهويــة

- آليــات التنسيــق املحليــة

املؤسسات
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للنســـاء

الخاليا املؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

رئاسة النيابة العامة

املرأة

خاليا
مركزية 
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بالنساء 

ضحايا

العنف
خاليا ال
ممركزة 

خاليا
قضائية 

الصحــة

الشباب

العدل

األمن الوطني

الدرك املل�

املرأة

الصحة

الشباب

العدل

األمن الوطني

الدرك املل�

املحاكم االبتدائية

محاكم االستئناف

خصصــت مقتضيــات البــاب الرابــع مــن القانــون 103,13 آلليــات التكفــل بالنســاء 

ضحايا العنف. 

• الخاليا املؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

نصــت املــادة العــارشة مــن القانــون عــىل إحــداث خاليــا للتكفــل بالنســاء ضحايــا 

العنــف باملحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف وباملصالــح املركزيــة والالمركزيــة 

للقطاعــات املكلفــة بالعــدل وبالصحــة وبالشــباب وباملــرأة وكــذا للمديريــة 

العامة لألمن الوطني والقيادة العليا للدرك املل�.

• مهام هذه الخاليا: 

ــة  ــه واملرافق ــم والتوجي ــتºع والدع ــتقبال واالس ــام االس ــا مه ــذه الخالي ــوىل ه تت

لفائدة النساء ضحايا العنف. 

• اللجان املشرتكة ب¼ القطاعات للتكفل بالنساء ضحايا العنف

نصت املادة الحادية عرش عىل إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف:

- يعــ¼ رئيــس هــذه اللجنــة مــن طــرف رئيــس الحكومــة وتعقــد اجتºعاتهــا مــرة يف الســنة 

عىل األقل وكلº دعت الرضورة إىل ذلك

- Êكــن أن يحــرض اشــغالها شــخصيات وممثلــون عــن الهيئــات الوطنيــة واملنظــºت املعنيــة 

بقضايا املرأة

- يتــوىل القطــاع املكلــف باملــرأة كتابــة هــذه اللجنــة ;يحــدد نــص تنظيمــي تأليــف وكيفيــات 

سÎ عمل اللجنة الوطنية.

مهام اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف:

- ضــºن التواصــل والتنســيق وطنيــا بــ¼ تدخــالت القطاعــات الحكوميــة واإلدارات املركزيــة 

ــة  ــرأي يف مخططــات عمــل اللجــن الجهوي ــداء ال ــف ضــد النســاء وإب ــة Óوضــوع العن املعني

واملحلية

- تلقي تقارير اللجن الجهوية واملحلية وفحصها ورصد واقرتاح إمكانيات تطوير عملها

- املســاهمة يف وضــع آليــات تحســ¼ تدبــÎ الخاليــا املشــار إليهــا يف املــادة 10 واللجــن الجهوية 

واملحلية ومواكبة عملها

- تقويــة وتفعيــل آليــات الرشاكــة والتعــاون بــ¼ اللجــن الجهويــة واللجــن املحليــة والجمعيــات 

وباقي املتدخل¼

- إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

اللجنة الوطنية

- الرئيس: يعينه رئيس الحكومة

- القطاعات الحكومية املعنية

- رئاسة النيابة العامة

- السلطة القضائية

- األمن الوطني

- الدرك املل�



لجن التنسيق الوطنية والجهوية واملحلية

أوال: اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف
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خصصــت مقتضيــات البــاب الرابــع مــن القانــون 103,13 آلليــات التكفــل بالنســاء 

ضحايا العنف. 

• الخاليا املؤسساتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

نصــت املــادة العــارشة مــن القانــون عــىل إحــداث خاليــا للتكفــل بالنســاء ضحايــا 

العنــف باملحاكــم االبتدائيــة ومحاكــم االســتئناف وباملصالــح املركزيــة والالمركزيــة 

للقطاعــات املكلفــة بالعــدل وبالصحــة وبالشــباب وباملــرأة وكــذا للمديريــة 
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ــة  ــه واملرافق ــم والتوجي ــتºع والدع ــتقبال واالس ــام االس ــا مه ــذه الخالي ــوىل ه تت

لفائدة النساء ضحايا العنف. 
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نصت املادة الحادية عرش عىل إحداث لجنة وطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف:

- يعــ¼ رئيــس هــذه اللجنــة مــن طــرف رئيــس الحكومــة وتعقــد اجتºعاتهــا مــرة يف الســنة 
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بقضايا املرأة
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- تلقي تقارير اللجن الجهوية واملحلية وفحصها ورصد واقرتاح إمكانيات تطوير عملها

- املســاهمة يف وضــع آليــات تحســ¼ تدبــÎ الخاليــا املشــار إليهــا يف املــادة 10 واللجــن الجهوية 

واملحلية ومواكبة عملها

- تقويــة وتفعيــل آليــات الرشاكــة والتعــاون بــ¼ اللجــن الجهويــة واللجــن املحليــة والجمعيــات 

وباقي املتدخل¼

- إصدار تقرير سنوي عن حصيلة العمل.

اللجنة الوطنية

- الرئيس: يعينه رئيس الحكومة

- القطاعات الحكومية املعنية

- رئاسة النيابة العامة

- السلطة القضائية

- األمن الوطني

- الدرك املل�

ثانيا: اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

• اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

نصــت املــادة 13 عــىل إحــداث لجــن جهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف 

عىل مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف.

مهام اللجن الجهوية:

- ضــ�ن التواصــل والتنســيق بــ� الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات 

واإلدارات املعنيــة بقضايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــىل املســتوى 

الجهوي

- التواصل والتنسيق مع جمعيات املجتمع املد¥ العاملة يف املجال

ــات  ــد اإلكراه ــن ورص ــا واللج ــتغال الخالي ــات اش ــد كيفي ــىل توحي ــل ع - العم

واملعيقــات املرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف واقــرتاح الحلــول 

املناسبة لها

- ترصيــد مختلــف الخــربات والتجــارب الناجحــة وتعميمهــا عــىل مختلــف 

اآلليات املحلية

ــل  ــا وعم ــة عمله ــر ســنوي حــول ســµ وحصيل ــة وتقري ــر دوري ــداد تقاري - إع

اللجان املحلية وكذا خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف

ــة  ــنوي إىل اللجن ــا الس ــك تقريره ــا يف ذل ــة « ــن الجهوي ــر اللج ــع تقاري - ترف

الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

نصــت املــادة 15 عــىل إحــداث لجــان محليــة للتكفل بالنســاء ضحايــا العنف 

عىل مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية.

مهام اللجن املحلية:

- إعداد خطط عمل محلية يف إطار املهام املوكولة إليها

ــات  ــي القطاع ــة وباق ــلطة القضائي ــ� الس ــيق ب ــل والتنس ــ�ن التواص - ض

ــات  ــف  وجمعي ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــا التكف ــة بقضاي واإلدارات املعني

املجتمع املد¥ العاملة يف املجال

- رصــد اإلكراهــات واملعيقــات املرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا 
العنف واقرتاح الحلول املناسبة لها

- إعداد تقارير دورية

 µترفــع اللجــان املحليــة تقاريرهــا الدوريــة إىل اللجــان الجهويــة حــول ســ -

وحصيلة عملها.

الرئيس: الوكيل العام امللك أو نائبه

Ãأعضاء من القسم القضا

ممثيل اإلدارة

• الرئيس: وكيل امللك أو نائبه
Ãأعضاء من القسم القضا •

• ممثيل اإلدارة
• ممثل املجلس اإلقليمي

اللجن الجهوية

اللجن املحلية

10
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ثالثا: اللجان املحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

• اللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

نصــت املــادة 13 عــىل إحــداث لجــن جهويــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف 

عىل مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة استئناف.

مهام اللجن الجهوية:

- ضــ�ن التواصــل والتنســيق بــ� الســلطة القضائيــة وباقــي القطاعــات 

واإلدارات املعنيــة بقضايــا التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف عــىل املســتوى 

الجهوي

- التواصل والتنسيق مع جمعيات املجتمع املد¥ العاملة يف املجال

ــات  ــد اإلكراه ــن ورص ــا واللج ــتغال الخالي ــات اش ــد كيفي ــىل توحي ــل ع - العم

واملعيقــات املرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف واقــرتاح الحلــول 

املناسبة لها

- ترصيــد مختلــف الخــربات والتجــارب الناجحــة وتعميمهــا عــىل مختلــف 

اآلليات املحلية

ــل  ــا وعم ــة عمله ــر ســنوي حــول ســµ وحصيل ــة وتقري ــر دوري ــداد تقاري - إع

اللجان املحلية وكذا خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف

ــة  ــنوي إىل اللجن ــا الس ــك تقريره ــا يف ذل ــة « ــن الجهوي ــر اللج ــع تقاري - ترف

الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف.

نصــت املــادة 15 عــىل إحــداث لجــان محليــة للتكفل بالنســاء ضحايــا العنف 

عىل مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية.

مهام اللجن املحلية:

- إعداد خطط عمل محلية يف إطار املهام املوكولة إليها

ــات  ــي القطاع ــة وباق ــلطة القضائي ــ� الس ــيق ب ــل والتنس ــ�ن التواص - ض

ــات  ــف  وجمعي ــا العن ــاء ضحاي ــل بالنس ــا التكف ــة بقضاي واإلدارات املعني

املجتمع املد¥ العاملة يف املجال

- رصــد اإلكراهــات واملعيقــات املرتبطــة بعمليــات التكفــل بالنســاء ضحايــا 
العنف واقرتاح الحلول املناسبة لها

- إعداد تقارير دورية

 µترفــع اللجــان املحليــة تقاريرهــا الدوريــة إىل اللجــان الجهويــة حــول ســ -

وحصيلة عملها.

الرئيس: الوكيل العام امللك أو نائبه

Ãأعضاء من القسم القضا

ممثيل اإلدارة

• الرئيس: وكيل امللك أو نائبه
Ãأعضاء من القسم القضا •

• ممثيل اإلدارة
• ممثل املجلس اإلقليمي

اللجن الجهوية

اللجن املحلية
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خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف بالمحاكم االبتدائية ومحاكم االستئناف 

القضائية  الحامية  لضامن  الالزمني  واالهتامم  العناية  توفري  يف  القضائية  املؤسسة  لدور  تفعيال 

للنساء ضحايا العنف واألطفال عىل اختالف أوضاعهم، وزجر كل أنواع اإلساءة التي ميكن أن تقع 

هذه الفئة ضحية لها. تم إحداث خاليا للتكفل بالنساء واألطفال بجميع محاكم اململكة، ويتمثل 

الهدف األسايس من إحداث هذه اآللية يف الرقي بالعمل القضايئ يف مجال توفري الحامية للنساء 

عىل  بالسهر  وذلك  قضاياهم،  يف  املتخصص  املخاطب  وتوفري  للقضاء  ولوجهم  وتيسري  واألطفال 

تقديم الخدمات التالية:

استقبال النساء واألطفال ضحايا العنف من طرف النيابة العامة رفقة املساعدة االجتامعية؛	 

االستامع واإلنصات بكل إمعان إىل الضحية وإعطائها الفرصة لإلدالء بأقوالها بكل حرية وأمان؛ 	 

طأمنة الضحية عىل رسية ما سوف تديل به من ترصيحات؛ 	 

اطالع الضحية عىل حقوقها املنصوص عليها قانونا واملتعلقة مبوضوع الشكاية ؛	 

تعبئة االستامرة اإلحصائية الخاصة بالعنف ضد النساء ؛ 	 

ضبط مسار قضايا النساء واألطفال داخل املحكمة منذ بدء املسطرة القضائية إىل غاية التنفيذ؛	 

اعتامد التنسيق والتكامل بني مجهودات املصالح الداخلية من جهة وباقي الرشكاء من جهة 	 

أخرى.

وتتألف هذه الخاليا من:

نائب وكيل امللك؛	 

قاض األحداث؛	 

مساعد)ة( اجتامعي)ة(؛	 

ممثل عن القطاع الوزاري املكلف بالصحة؛	 

ممثل عن القطاع الوزاري املكلف بالشباب؛	 

ممثل عن القطاع الوزاري املكلف باملرأة.	 
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معطيات حول خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى المحاكم 
االبتدائية ومحاكم االستئناف

الدائرة االستئنافية الرباط

محكمة االستئناف بالرباط

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06670434780537564196ذة. ملياء بنسالمةالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالرباط

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613858330537726841ذة. فاتن الشنتوفالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسال

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06618143380537811299ذة. فدوى الفياليلالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية الخميسات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617526820537552929ذة. صفاء السعيديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية متارة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06646744060537643462ذة. فتيحة غمييضالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية الرماين

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06220698990537516015ذة. مريم بندحوالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية تيفلت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

0660080337053751180336ذ. يونس شلويشالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية القنيطرة

محكمة االستئناف بالقنيطرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06158127970537370154ذة. نعيمة أرشيكالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610577840537374782ذ. وديع العيساويالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسوق األربعاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06607116670537902324ذة. لبنى الدواالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06689150010537592798ذ. جواد مغناويالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بلقصريي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06306205840537905809ذ. أيوب نعامنالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي سليامن

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذة. فتطمة الزهراء النائب املكلف بالخلية
زيراري

06533268950537500037
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الدائرة االستئنافية الدار البيضاء
محكمة االستئناف بالدار البيضاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613822310622308769ذة. جاري بديعةالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدار البيضاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06616557560522673606ذة. رابحة فتح النورالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية ببنسليامن

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06664000990523291558ذة. فاطمة املومنالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06689802510523301895ذة. حورية ساريالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية فاس

محكمة االستئناف بفاس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06612935690535652688ذ.  محمد املرابطالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بفاس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06623207530535642720ذة.  لبنى  علمي مروينالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بصفرو

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06915824190535660044ذة.  نوال الشجاعالنائب املكلف بالخلية

06661054130535660044ذ.  فهد حامي
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املحكمة اإلبتدائية بتاونات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06612298510535627448ذة. مروى الطاويصالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية مبيسور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06309134330535684577ذ. أنس الشتيويالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية مراكش

محكمة االستئناف مبراكش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

النائب املكلف بالخلية
ذ. موالي الحسن 

السويدي
06611319060524449904

املحكمة اإلبتدائية مبراكش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06618368600524387106ذة. حكيمة بحتيالنائب املكلف بالخلية

06706861450524387106ذ. هشام أيت الصديق

06614400560524387106ذ. كوثر حلمي

املحكمة اإلبتدائية بنجرير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06656296290524383787ذ.هشام الربديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بقلعة رساغنة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06049786590524410866ذ. وديع بوزاهرالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بامنتانوت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06603157990524451523ذة. حياة زويزرةالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية آسفي

محكمة االستئناف بآسفي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06612824340524620008ذ. عبد الرحيم شكريالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بآسفي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06621851570524628169ذ. مصطفى الكناويالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية الصويرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06687158990524784728ذ. رشيد دوهايبالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية اليوسفية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610624860524649221ذ. عبد الرحيم عيديالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية مكناس

محكمة االستئناف مبكناس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06586313090535512188ذة. نعيمة أبيداقالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية مبكناس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06424407120535531729ذة. نرجس أكديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بآزرو

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06620604040535562218ذ. أناس الخامسالنائب املكلف بالخلية
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محكمة االستئناف بأكادير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06010266640528221182ذ. ميلود غالبالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بأكادير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610803880528822027ذ. وهاب عبد الوهابالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613038240528833311ذ. حسن تايسريالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية بأكادير

املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06601149010528862522ذ. رشيد إسامعيلالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06673057810528851103ذ. عامد مسوادالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بكلميم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611644580528871488ذ. أناس كروميالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بطاطا

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06626486770528802077ذ. يوسف الحموميالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بطانطان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06682073210528877506ذ. يوسف ماهرالنائب املكلف بالخلية



21

الدائرة االستئنافية العيون

محكمة االستئناف بالعيون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617002490528894207ذة. يزانة املجاديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالعيون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06075641240528894135ذ. رشيد الشافعيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالداخلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

07001227570528897308ذ. رشف السعديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالسامرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06686111050528899121ذ. حميد عمرالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية طنجة

محكمة االستئناف بطنجة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ. السيد إدريس النائب املكلف بالخلية

الرفاعي

06612261080539944470

املحكمة اإلبتدائية بطنجة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06714120750539946568ذ. السيد بالل بوربابالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية أصيلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06664306950539417778ذ. حمزة محمد العريبالنائب املكلف بالخلية
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املحكمة اإلبتدائية العرائش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ. السيد حمزة محمد النائب املكلف بالخلية
العريب

06614766300539521327

0668748366ذ. محمد زهران

املحكمة اإلبتدائية القرص الكبري

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

النائب املكلف بالخلية
ذ. السيد التهامي 

الرشيفة
06593690010539918263

الدائرة االستئنافية بتطوان

محكمة االستئناف بتطوان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

006616418930539970876ذ. عبد الغني الطيباتالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتطوان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06615356180539701788ذ. كريم بنموىسالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بشفشاون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06183547350539986401ذة. نادية بن يحياالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بوزان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06706543910537907402ذ. ياسني رايضالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية بالحسيمة

محكمة االستئناف بالحسيمة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06612211300539984886ذ.  عبد الرزاق نجيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06110144020539982461ذ. محمد الركوينالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتارجيست

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06641542900539808373ذ. حميد صباحيالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية سطات

محكمة االستئناف بسطات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610778860523403226ذ. محمد تاغرةالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسطات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

النائب املكلف بالخلية
ذ. زين العابدين 

الخليفي
06610624830523720420

املحكمة اإلبتدائية بربشيد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06106631220522327686ذة. سناء ديهيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بنب أحمد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06627837460523408174ذة. كرمية جبايلالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية الجديدة

محكمة االستئناف بالجديدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614122940523387561ذ. محمد الدكالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06650001910523387548ذة. خديجة هليلالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06398063880523359151ذ. عبد الله املفضلالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية بني مالل

محكمة االستئناف ببني مالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06234821290523486469ذة. حكيمة طريقيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06765809970523482041ذة فتيحة ورضانالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية الفقيه بنصالح

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06628749130523435410ذ عادل هتوفالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06765802420523418133ذة نعيمة أمانالنائب املكلف بالخلية
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املحكمة اإلبتدائية بأزيالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06714100970523482041ذ عبد الخالق حيمودالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بسوق السبت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

05234307690523430769النائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بخنيفرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614949760535586132ذ مروان فالحالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية بوجدة

محكمة االستئناف وجدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06641498380536683823ذة. كرمية إدرييسالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية وجدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613610420536683153ذ. خالد خراجيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتاوريرت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06667210090536695426ذ. أحمد نوبتيالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بربكان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06637261410536612634ذ. أمني إدرييسالنائب املكلف بالخلية
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املحكمة اإلبتدائية ببوعرفة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06619675840536799732ذ. ياسني هروالالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية جرسيف

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06686841060535675376ذ. نجاة الدايفالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية الناظور

محكمة االستئناف بالناظور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06709925690536331405ذ. حليم بلمهديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالناظور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06413814670536605462ذة. فتيحة صبورالنائب املكلف بالخلية

ذ. الشامنتي هواري 
كريم

06621585840536605462

املحكمة اإلبتدائية بالدريوش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06288023920536366107ذ. يونس بوريوحالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية تازة
محكمة االستئناف بتازة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613081480535212151ذ. جامل النورالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتازة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611994160535285995ذ.  محمد الخياريالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية بورزازات

محكمة االستئناف بوارزازات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06616684780524887702ذ. سعد القاسميالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بوارزازات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613029500524888124ذ.هشام فؤادالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بزاكورة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06714803180524847685ذ. نور الدين الشباينالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بتينغري

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617586310524887702ذ. مروان الرواسالنائب املكلف بالخلية

الدائرة االستئنافية الراشيدية

محكمة االستئناف بالرشيدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06799503330535572233ذ. وديع بغداديالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ. حسن حمداويالنائب املكلف بالخلية
06611851430535572148

06000625720535572148

املحكمة اإلبتدائية مبيدلت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06674461680535582509ذ. بوبكر أفودالنائب املكلف بالخلية
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الدائرة االستئنافية خريبكة

محكمة االستئناف بخريبكة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06626633330523561755ذ. يوسف الشيخالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بخريبكة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06677828880523562702ذ. يوسف باجاالنائب املكلف بالخلية

املحكمة اإلبتدائية بواد زم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ. عبد الهادي النائب املكلف بالخلية
مستغفر

06195808880523416418

املحكمة اإلبتدائية بأيب الجعد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06771629360523414129ذ. عثامن الشاديلالنائب املكلف بالخلية
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الوحدات المندمجة للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالمستشفيات العمومية

تلبية لالحتياجات الصحية للمرأة وبهدف تقديم تكفل صحي مالمئة للنساء ضحايا العنف مبا يف 

ذلك املعلومات والنصائح والخدمات املتعلقة بالعالج، تتكلف الوحدات املندمجة للتكفل بالنساء 

ضحايا العنف، مبا ييل:

استقبال: مرحلة أساسية يف مسار التكفل لتعزيز ثقة الضحية يف آلية التكفل؛	 

االستامع: استامع ايجايب مع احرتام رسية وحميمية الضحية؛	 

الدعم: التكفل الطبي والطب الرشعي للضحية والتكفل النفيس واالجتامعي، وتسليم الشهادة 	 

الطبية، أو تحرير التقرير الطبي إن استوجب ذلك؛

التوجيه: توجيه الضحية حسب الحاجة أو تحت طلب الضحية نحو الجهة املختصة؛	 

للضحية، 	  اإلدارية  املساطر  وتسهيل  اإلستشفائية  املؤسسة  داخل  الضحية  املرافقة: مصاحبة 

وكذا توجيه الضحية للمؤسسات الرشكاء للتكفل بالضحية.

وتتألف هذه الخاليا من:

طبيب)ة(؛ 	 

مساعد )ة( يف املجال الطبي االجتامعي؛	 

ممرض)ة(.	 
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مستوى   على  العنف  ضحايا  بالنساء  التكقل  خاليا  حول  معطيات 
المستشفيات العمومية

الفاكسالهاتفاملستشفىاالقليم

جهة الداخلة - وادي الذهب

وادي الذهب 
-الداخلة

املستشفى اإلقليمي الحسن 
الثاين

05-28-93-18-78
0662100237

05-28-93-18-78

جهة العيون - الساقية الحمراء

العيون

املستشفى اإلقليمي موالي 
الحسن باملهدي

05-28-89-32-8305-28-89-32-83

0662101381مستشفى الحسن الثاين

املستشفى اإلقليمي بوجدوربوجدور
05-28-89-61-61

0662101357
05-28-89-61-62

84-98-89-28-05املستشفى اإلقليمي سامرةسامرة
066210078605-28-89-98-84

جهة كلميم- واد نون

املستشفى اإلقليمي اسا الزاكاسا الزاك
05-28-70-05-52

0662101563
05-28-70-05-52

10-33-87-28-05املستشفى اإلقليمي كلميمكلميم
066210139905-28-87-33-10

سيدي إفني
املستشفى اإلقليمي سيدي 

إفني
05-28-87-50-29

0662101559
05-28-87-50-29

طانطان
26-71-87-28-2605-71-87-28-05املستشفى اإلقليمي طانطان

0662101495مستشفى الحسن الثاين

83-92-78-28-066210145305املستشفى اإلقليمي بويزاكارنبويزاكارن

جهة سوس- ماسة 

بيوكرى شتوكا- 
ايت باها

املستشفى اإلقليمي املختار 
السويس

05-28-81-80-56
0662101588

05-28-81-80-56

أكادير 
إداوتنان

املستشفى اإلقليمي الحسن 
الثاين

05-28-84-37-65
0662101579

05-28-84-37-68



31

الفاكسالهاتفاملستشفىاالقليم

املستشفى اإلقليمي طاطاطاطا
05-28-80-21-34

0662101867
05-28-80-20-79

تزنيت
املستشفى اإلقليمي الحسن 

االول
05-28-86-25-86

0662101757
05-28-80-20-79

تارودانت

املستشفى اإلقليمي املختار 
السوييس

05-28-85-20-32

0662101678
05-28-85-20-91

0662101726مستشفى أوالد تامية

إنزكان ايت 
ملول

99-35-33-28-5405-20-83-28-05املستشفى اإلقليمي أيت ملول

0662101593مستشفى إنزكان

جهة الرباط -سال - القنيطرة

الربـاط

68-44-67-37-0705-41-67-37-05املستشفى الجامعي ابن سينا

65-03-67-37-05املستشفى الجامعي لألطفال
05-37-67-02-24

05-37-77-46-54

املستشفى الجهوي موالي 
يوسف

05-37-72-79-29

0662117105
05-37-73-07-50

سـال
املستشفى اإلقليمي موالي 

عبد الله

05-37-74-13-01

0662119221
05-37-74-77-57

متارة
املستشفى اإلقليمي سيدي 

لحسن
05-37-61-03-40

0662117290
05-37-61-03-40

الخميسات
املستشفى اإلقليمي 

الخميسات
05-37-55-30-08

0662117614
05-37-55-30-08

مستشفى القرب الرماينالرمـاين
05-37-51-61-72

0662118768
05-37-51-61-72

مستشفى القرب تيفلتتيفلـت
05-37-51-23-43

0662118515
05-37-51-23-43

القنيطرة
املستشفى اإلقليمي االدرييس

05-37-37-31-11

0662119735
05-37-37-83-25

0662120896مستشفى الزبري سكريج

سيدي قاسم
املستشفى اإلقليمي سيدي 

قاسم
05-37-59-23-36

0662121096
05-37-59-22-72
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66-22-90-37-7005-24-90-37-05مستشفى القرب زبري سكريجسوق االربعاء

سيدي سليامن
املستشفى اإلقليمي سيدي 

سليامن
05-37-50-06-47

0662121731
05-37-50-11-06

جهة بني مالل -خنيفرة

خريبكة

املستشفى اإلقليمي الحسن 
الثاين

05-23-56-22-49
0662125695

05-23-56-22-49

0662128997مستشفى محمد السادس

0662128036مستشفى محمد الخامس

30-04-41-23-3605-60-41-23-05مستشفى القرب وادي زموادي زم

أيب جعد
مستشفى القرب محمد 

السادس
05-23-41-40-0305-23-41-40-03

بني مالل
املستشفى الجهوي بني مالل

05-23-48-20-07
0662123631

05-23-48-20-07

0662124519مستشفى موالي إسامعيل

لفقيه بن 
صالح

املستشفى اإلقليمي لفقيه بن 
صالح

05-23-43-99-59
0662124531

05-23-43-99-52

مستشفى القرب سوق السبت
05-23-43-99-59

0662124748
05-23-43-99-52

تادلة
املستشفى اإلقليمي موالي 

اسامعيل
05-23-41-83-6805-23-41-83-69

أزيالل
املستشفى اإلقليمي االطلس 

الكبري
05-23-45-86-81

0662121855
05-23-45-86-77

خنيفرة
املستشفى اإلقليمي خنيفرة

05-35-58-65-70
0662125046

05-35-58-65-70

0662125332مستشفى مريرت

جهة مراكش- أسفي

املستشفى الجهوي ابن زهرمراكش
05-24-38-48-29

0662101881
05-24-38-41-19

الحوز تحناوت
املستشفى اإلقليمي محمد 

السادس
05-24-48-42-78

0662101871
05-24-48-42-47
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املستشفى اإلقليمي السالمةقلعة الرساغنة
05-24-41-22-40

0662102126
05-24-41-21-16

الصويرة
املستشفى اإلقليمي سيدي 

محمد بن عبد الله
05-24-47-58-66

0662102212
05-24-47-58-66

املستشفى اإلقليمي بن كريرالرحامنة
05-24-31-82-29

0662102274
05-24-31-82-29

شيشاوة
35-21-35-24-3505-21-35-24-05املستشفى اإلقليمي شيشاوة 

0662101880مستشفى محمد السادس

أسفي
املستشفى اإلقليمي محمد 

الخامس
05-24-62-31-06

0662102281
05-24-62-67-42

مستشفى القرب لالحسناءاليوسفية
05-24-64-93-38

0662102290
05-24-64-93-38

الجهة الرشقية

املستشفى الجهوي الفارايبوجدة
05-36-6836-70

0662102316
05-36-6836-70

املستشفى اإلقليمي جرادةجرادة
05-36-82-18-45

0662102373
05-36-82-18-45

املستشفى اإلقليمي الدراكبركان 
05-36-23-13-80

0662102333
05-36-23-13-80

الناظور

33-62-60-36-3305-62-60-36-05املستشفى اإلقليمي الناظور 

0662102445مستشفى محمد السادس

0662102418مستشفى الحسني

فجيج
املستشفى اإلقليمي الحسن 

الثاين
05-36-79-78-94

0662102401
05-36-79-78-94

تاوريرت

املستشفى اإلقليمي تاوريرت
05-36-69-40-26

0662102345
05-36-69-40-26

مستشفى القرب العيون 
سيدي ملوك

0662102359

املستشفى اإلقليمي جرسيفجرسيف
05-35-67-60-54

05-35-20-09-42/08-46
0662102498

05-35-67-60-54

05-35-20-09-42
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جهة الدار البيضاء- سطات

املستشفى اإلقليمي بن مسيكبن مسيك
05-22-59-97-23/24/25

0662102694
05-22-59-97-33

أنفا
املستشفى الجهوي موالي 

يوسف
05-22-26-54-53

0662103613
05-22-26-54-53

الحي الحسني
املستشفى اإلقليمي الحي 

الحسني
05-22-90-76-56

0662104737
05-22-89-05-54

عني الشق
املستشفى اإلقليمي محمد 

السقاط
05-22-87-11-36/3705-22-87-11-35

34-84-75-22-3505-84-75-22-05املستشفى اإلقليمي املنصورسيدي مومن

الفداء- مرس 
السلطان

املستشفى اإلقليمي أبو وايف
05-22-28-77-07

0662105430
05-22-28-76-54

موالي رشيد- 
سيدي عثامن

املستشفى اإلقليمي موالي 
رشيد

05-22-29-19-57

0662109252
05-22-29-19-57

سيدي 
الربنويص

املستشفى اإلقليمي سيدي 
الربنويص

05-22-75-84-3405-22-75-84-34

0662108868مستشفى القرب سيدي مومن

0662108191مستشفى املنصور

النوارص
املستشفى اإلقليمي ويل العهد 

موالي الحسن
05-22-96-55-00

0662109389
05-22-96-54-78

عني السبع
املستشفى اإلقليمي محمد 

الخامس
05-22-34-03-82/83

0662107499
05-22-34-03-82

املحمدية
املستشفى اإلقليمي موالي 

عبد الله
05-23-32-10-09

0662109903
05-23-31-2412

سطات
املستشفى اإلقليمي الحسن 

الثاين
05-23-40-36-44

0662110943
05-23-40-32-97

املستشفى اإلقليمي برشيدبرشيد
05-22-33-77-53

0662114127
05-22-3371-83
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بن سليامن

املستشفى اإلقليمي بن 
سليامن

05-23-29-15-6105-23-29-17-04

0662113651مستشفى الحسن الثاين

مستشفى القرب بن أحمدابن احمد
05-23-40-94-08

0662111813

الجديدة
املستشفى اإلقليمي محمد 

الخامس
05-23-34-20-05

0662115331
05-23-35-13-77

مستشفى القرب أزمورأزمور
05-23-34-76-01

0662115890
05-23-34-75-47

مستشفى القرب سيدي بنورسيدي بنور
05-23-35-97-09

0662116631
05-23-35-97-08

مستشفى القرب زمامرةزمامرة
05-23-38-63-39

0662116855

0662109671املستشفى اإلقليمي ملديونةمديونة

جهة درعة- تافياللت

ميدلت
املستشفى اإلقليمي ميدلت

05-35-58-20-75
0662135812

05-35-58-20-75

0662135841مستشفى القرب الريش

الراشيدية

املستشفى الجهوي موالي عيل 
رشيف

05-35-57-21-76

0662129020
05-35-57-21-76

مستشفى الصغريي حومان 
األول بن املعاطي

0662134635

09-86-57-35-9905-61-57-35-05مستشفى القرب أرفودأرفود

مستشفى القرب 20 غشتكلميمة
05-35-78-32-34

0662129400

ورزازت
املستشفى اإلقليمي سيدي 

احساين بن نارص
05-24-88-23-40

0662130470
05-24-88-21-22

املستشفى اإلقليمي الدراكزاكورة
05-24-84-62-84

0662132940
05-24-84-62-84
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تنغري
املستشفى اإلقليمي تنغري

05-24-83-43-33
0662132448

05-24-83-43-33

0662132819مستشفى قلعة مغونة

جهة فاس- مكناس

فاس

املستشفى الجامعي الحسن 
الثاين

05-35-61-35-0205-35-61-37-01

املستشفى اإلقليمي ابن 
الخطيب

05-35-64-54-86
0662136106

05-35-64-54-86

املستشفى الجهوي الغساين
05-35-62-65-32

0662137155
05-35-62-65-32

مكناس
املستشفى الجهوي محمد 

الخامس
05-35-52-43-53

0662143580
05-35-51-64-89

صفرو
املستشفى اإلقليمي محمد 

الخامس صفرو
05-35-68-08-20

0662138555
05-35-68-28-10

ميسور
املستشفى اإلقليمي املسرية 

الخرضاء
05-35-58-52-7205-35-58-52-72

بوملان

46-25-59-35-4605-25-59-35-05مستشفى القرب لوطاط الحاج

مستشفى سيدي أحمد ب. 
إدريس ميسوري

0662138901

0662138619مستشفى املسرية الخرضاء

الحاجب
املستشفى اإلقليمي األمري ويل 

العهد الحسن
05-35-54-26-75

0662144492
05-35-54-26-74

املستشفى اإلقليمي ابن باجةتازة
05-35-67-23-31

0662142219
05-35-67-23-31

املستشفى اإلقليمي 20 غشتإفران
05-35-56-21-46

0662144705
05-35-56-03-99

املستشفى اإلقليمي تاوناتتاونات
05-35-68-91-19

0662142606
05-35-68-91-36
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جهة طنجة -تطوان- تطوان-الحسيمة

املستشفى محمد الخامسشفشاون
05-39-98-62-28

0662150062
05-39-98-67-91

طنجة - أصيال
مستشفى اإلقليمي محمد 

الخامس
06-61-91-06-27

0662148328
06-39-93-65-31

0662159288مستشفى محمد السادس

0662149048مستشفى أصيلة

املضيق 
لفنيدق

املستشفى اإلقليمي الحسن 
الثاين فنيدق

05-39-67-56-01
0662154399

05-39-67-56-46

مستشفى محمد السادس 
املضيق

05-39-66-34-64
0662152941

05-39-66-47-87

املستشفى اإلقليمي لالمريمالعرائش
05-39-91-36-23

0662150969
05-39-91-47-00

مستشفى القرب املدينالقرص الكبري
05-39-91-88-06

0662151158
05-39-90-24-70

املستشفى اإلقليمي تطوانتطوان
05-39-99-87-52

0662150776
05-39-99-87-52

وزان
مستشفى القرب أبو القاسم 

الزهرواي
05-37-90-70-56

0662157907
05-37-90-97-23

الحسيمة

املستشفى اإلقليمي محمد 
الخامس

05-39-98-28-04/
29-95

0662152438
05-39-98-28-11

مستشفى القرب تارجيست
05-39-80-80-03

0662152464
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خاليا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى المديرية العامة لألمن الوطني

يف اطار تفعيل مقتضيات القانون 13-103 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء، الصادر يف 22 فرباير 

2018، وكذا مبقتضيات املرسوم التطبيقي بشأنه املؤرخ يف 10 ابريل 2019،  فقد قامت املديرية 

العامة لألمن الوطني مبراجعة بنيوية شاملة لهيكلة »خاليا استقبال النساء ضحايا العنف« التي 

تم إحداثها منذ سنة 2007، عىل مستوى الرشطة القضائية و »املخاطبني الوحيدين« عىل مستوى 

دوائر الرشطة، حيث أصبحت بنيات مندمجة تحت مسمى »خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف«، 

تتجىل مهامها يف االستقبال، االستامع، الدعم، التوجيه واملرافقة للنساء ضحايا العنف، وهي مدعمة 

بالحصيص الكايف مع مراعاة مبدأي املناصفة والتخصص.

باملوازاة مع ذلك، تم إحداث »املكلف باالستقبال« عىل مستوى دوائر الرشطة، والذي تتجىل مهامه 

العنف« من أجل  بالنساء ضحايا  التكفل  العنف والتنسيق مع »خاليا  النساء ضحايا  استقبال  يف 

معالجة تلك القضايا.

وتسهر خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف التابعة للمديرية العامة لألمن الوطني وبشكل دائم 

ومستمر يف املحافظة عىل النظام العام وتأمني السكينة العامة لكافة املواطنني وحامية ممتلكاتهم 

هذه  وظائف  تتحدد  النساء  ضد  العنف  ظاهرة  تطويق  أجل  ومن  اإلطار  هذا  ويف  وحرياتهم، 

املصالح باعتبارها أول من يستقبل الضحية يف:

تحقيق تكفل رسيع وخصويص لفائدة النساء ضحايا العنف؛   	 

االستامع للضحية، تم البحث والتحري وانجاز املحارض بشكل فوري وإحالتها إىل النيابة العامة 	 

بعد تسليمها للضحية مبارشة؛

تكوين أعوان الرشطة تكوين متخصص يف ميدان محاربة العنف؛	 

 ضبط جميع املعطيات والبيانات وتحيينها بهدف تحقيق عمل أفضل مع مختلف الرشكاء. 	 

وتتكون هذه الخاليا من:

ضابط للرشطة القضائية؛	 

موظفي األمن.	 
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العنف على مستوى مصالح  بالنساء ضحايا  التكفل  معطيات حول خاليا 
الشرطة القضائية

عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

 زنقة احمد اخنوش الحي الصناعي

اكادير
0528822243

 املصلحة الوالئية
 للرشطة القضائية

بأكادير

والية أمن أكادير

05-28-84-81-55-05-28-82-67-22 قاعة املواصالت

الحي اإلداري 0528284481

 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية

تكوين

05-28-28-44-81 قاعة املواصالت

 زنقة 3202 رقم 4 حي طرباين
دشرية إنزكان

0528336010
 فرقة الرشطة

القضائية  بإنزكان

قاعة املواصالت  05-28-33-04-27

حي أكنيسة 0528852948
 فرقة الرشطة

  القضائية
بتارودانت

05-28-55-00-17 / 05-28-55-00-18 / 
05-28-55-00-19 قاعة املواصالت

شارع محمد الخامس والد تامية 0528528495
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
بوالد تامية

05-28-52-84-95 قاعة املواصالت

حي فرح بوكرى 0528818735
 فرقة الرشطة

القضائية ببيوكرا

05-28-81-86-60 / 05-28-81-86-69 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين تزنيت 0528863024
فرقة الرشطة 

القضائية بتزنيت 



40

عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

05-28-86-20-73 / 05-28-86-41-42 
05-28-86-43-43 / 05-28-86-43-41 

05-28-86-16-66
قاعة املواصالت

املفوضية الخاصة 
مليناء اكادير

05-28-84-43-17 قاعة املواصالت

شارع ويل العهد طاطا 0528802305
 فرقة الرشطة

القضائية بطاطا

05-28-80-23-05 / 05-28-80-24-53 قاعة املواصالت

شارع املقاومة الحي 

ايت ملول
0528243478

 فرقة الرشطة
 القضائية بأيت

ملول

05-28-24-34-78 / 05-28-24-49-94 قاعة املواصالت

شارع حسن الثاين بني مالل 0523482213
 املصلحة الوالئية
 للرشطة القضائية

 ببني مالل

 والية أمن بني

مالل

05-23-48-21-24/ 05-23-48-92-42 قاعة املواصالت

شارع نرص قصبة تادلة 0523418035
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
 بقصبة تادلة

05-23-41-89-59 / 05-23-41-81-04 قاعة املواصالت

الحي اإلداري الفقيه بن صالح 0523439584
 فرقة الرشطة

 القضائية بالفقيه
بنصالح

05-23-43-50-51 / 05-23-43-96-44 
05-23-43-96-45 قاعة املواصالت

 الحي اإلداري شارع الحسن الثاين

سوق السبت
0523430839

 الفرقة املحلية
 للرشطة القضائية

 بسوق السبت والد
النمة



41

عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

05-23-47-18-23 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين أزيالل 0523458486
 فرقة الرشطة

القضائية بأزيالل

05-23-45-88-19 قاعة املواصالت

حي تزاغت شارع لعيون دمنات 0523507807
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
بدمنات

05-23-50-78-07 قاعة املواصالت

شارع شفشاوين حي الكروية 0535586522
فرقة الرشطة 

القضائية بخنيفرة

05-35-58-70-03 / 05-35-58-66-93 قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة مبريرت 0535390058
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
مبريرت

05-35-39-00-58 قاعة املواصالت

زنقة موالي عبدالله 0523416210
 فرقة الرشطة

القضائية بخريبكة

05-23-49-30-83 / 05-23-56-00-19 قاعة املواصالت

زنقة الواد 0523416210
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
بوادي زم

05-23-41-00-19 / 05-23-41-02-62 قاعة املواصالت

0523412647 شارع الحسن الثاين
 الفرقة املحلية

 للرشطة القضائية
بأيب جعد

05-23-41-46-47 / 05-23-41-26-48  
05-23-41-32-93

قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع الزرقطوين الدارالبيضاء 0522989851
 املصلحة الوالئية للرشطة
القضائية بالدار البيضاء

والية أمن

  الدار البيضاء

شارع الزرقطوين الدارالبيضاء 0522989855
فرقة الرشطة القضائية

 بأنفا

05-22-99-21-61 / 05-22-99-21-68 قاعة املواصالت

ساحة الباشا البغدادي زاوية 
شارع مالح الحسن وزنقة 

موالي ادريس درب البلدية 
مرس السلطان

0522289873
فرقة الرشطة القضائية
 بالفداء مرس السلطان

05-22-28-88-23 / 05-22-28-12-78 قاعة املواصالت

شارع السالم أنايس 0522741809
فرقة الرشطة القضائية

 الحي الحسني

05-22-90-01-19 

 05-22-90-02-20 /  05-22-93-45-30
قاعة املواصالت

110 شارع الجوالن 0522577042
فرقة الرشطة القضائية

 بإبن مسيك

05-22-57-70-49 / 05-22-57-70-70  

05-22-57-70-71 / 05-22-57-70-72
قاعة املواصالت

22 شارع احمد بن رحال 
امكيك بلفيدير

0522247944
فرقة الرشطة القضائية 

 بعني السبع الحي
املحمدي

05-22-66-29-78 / 05-22-66-49-79 

05-22-67-24-54
قاعة املواصالت

شارع التوحيد تيط مليل 0522338476
فرقة الرشطة القضائية

 باملديونة

 05-22-51-03-92 / 05-22-51-14-71 

05-22-51-03-65 / 05-22-33-18-82
قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع الزرقطوين الدارالبيضاء 0522338476
 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية مبديونة -
 املدينة

05-22-33-89-27 قاعة املواصالت

شارع القدس عني الشق 0522506242
فرقة الرشطة القضائية 

بعني الشق

05-22-21-30-73 قاعة املواصالت

شارع السالم أنايس 0522741809
فرقة الرشطة القضائية

بالربنويص 

05-22-74-18-10 قاعة املواصالت

شارع ابن سينا حي السعادة 
الحي الحسني

05-22-90-66-48
 فرقة الرشطة القضائية

بالحي الحسني

05-22-90-01-19  
 05-22-90-02-20 /  05-22-93-45-30

قاعة املواصالت

ملتقى شارع محمد الخامس 
وحامن الفطوايك

05-23-31-10-63
فرقة الرشطة القضائية

 باملحمدية

05-23-32-46-40 / 05-23-32-46-41 
05-23-31-79-26

قاعة املواصالت

حي الهراويني املدينة الجديدة 0522723146
فرقة الرشطة القضائية

 مبوالي رشيد

05-22-72-32-04 قاعة املواصالت

0522695793 مقر منطقة األمن
فرقة الرشطة القضائية

 بالرحمة

05-22-6957-93 / 05-22-69-58-30 قاعة املواصالت

ميناء الدار البيضاء 0522441605
 فرقة الرشطة القضائية

 امليناء

05-22-44-16-05 قاعة املواصالت



44

عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

 مطار محمد الخامس

الدار البيضاء
0522539710

 فرقة الرشطة القضائية
مبطار محمد الخامس

 رقم 17 زنقة جبل عوام شارع
باهي نرجس فاس

0535932011
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بفاس

والية أمن فاس

05-35-62-43-07 / 05-35-62-52-22
05-35-93-15-40

قاعة القيادة والتنسيق

منطقة أمن فاس- املدينة

05-35-63-47-65 قاعة املواصالت

منطقة أمن دار الدبيباغ

05-35-62-48-43 قاعة املواصالت

منطقة أمن بن دباب عني قادوس

05-35-70-35-12 قاعة املواصالت

منطقة أمن بن سودة

05-35-65-55-65 قاعة املواصالت

رقم 111 زنقة تربويل تجزئة بري 
انزران صفرو

0535662939
 فرقة الرشطة القضائية

بصفرو

05-35-66-01-24 قاعة املواصالت

حي نجاح ميسور 0535684543
 الفرقة املحلية للرشطة

القضاية مبيسور

05-35-68-45-47 قاعة املواصالت

 مقر والية األمن شارع اإلمام
 عيل

0537377226
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بالقنيطرة
 والية أمن

بالقنيطرة

05-37-37-19-11 / 05-37-37-92-92 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع بري أنزران سوق االربعاء 0537902892
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بسوق األربعاء

05-37-90-37-32 / 05-37-90-20-26 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين 0537505732  فرقة الرشطة القضائية
بسيدي سليامن

05-37-50-00-32 / 05-37-50-26-94 قاعة املواصالت

 شارع ابن زيدين سيدي يحيى
الغرب

0537301823
 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية بسيدي يحي

05-37-30-03-87 قاعة املواصالت

شارع طنجة سيدي قاسم 0537592673
 فرقة الرشطة القضائية

بسيدي قاسم

05-37-59-38-58 قاعة املواصالت

 زاوية زنقة القايد منصور شارع

محد بالقصريي
0537438433

 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية مبرشع لقصريي

05-37-90-61-09 قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة

بجرف امللحة
0537990476

 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بجرف امللحة

05-37-99-04-77 قاعة املواصالت

شارع القصبة املهدية 0537308795
 فرقة الرشطة القضائية

باملهدية

05-37-30-86-78 قاعة املواصالت

 زنقة الشيخ محمد املاموين

 الحسن
0528993617

 املصلحة الوالئية للرشطة
القضائية بالعيون

 والية أمن
العيون

05-28-89-42-53 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

 شارع النهظة زنقة البنفسج

حي النهظة املرسة
0528998486

 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية باملرسة

05-28-99-84-85 قاعة املواصالت

شارع محمد عبد الوهاب

حي الوحدة الرتابية
0528880927

 فرقة الرشطة القضائية

ببوجدور

05-28-89-60-19 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين 0528897042
 فرقة الرشطة القضائية

بالداخلة

05-28-89-72-24 / 05-28-89-71-19 
05-28-93-31-38 / 05-28-93-31-37  

05-28-89-79-63
قاعة املواصالت

حي سيدي أحمد لعرويس 0528888652
 فرقة الرشطة القضائية

بالسامرة

05-28-88-87-22 / 05-28-89-90-04 قاعة املواصالت

شارع محمد السادس 0528872119
 فرقة الرشطة القضائية

بكلميم

05-28-77-24-17 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين طان طان 0528765103
 فرقة الرشطة القضائية

بطان طان

05-28-87-70-25 / 05-28-87-73-93  

05-28-87-70-88 / 05-28-76-74-77

قاعة املواصالت

شارع سيدي محمد بن عبدالله
0528876449

0528875019

 فرقة الرشطة القضائية
بسيدي إفني

05-28-87-64-99 / 05-28-87-65-00 قاعة املواصالت

شارع لحبيب فركاين 0524330360
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية مبراكش

 والية أمن

مراكش
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

منطقة أمن املدينة - 
كليز

05-24-31-15-51 / 05-24-31-34-68 

05-24-29-10-68
قاعة القيادة والتنسيق

05-24-45-86-44 قاعة املواصالت

منطقة أمن يوسف بن عيل

05-24-32-96-65 قاعة املواصالت

منطقة أمن املنارة

05-24-01-25-79 قاعة املواصالت

منطقة أمن املحاميد

05-24-01-42-70 / 05-24-01-42-71 قاعة املواصالت

منطقة أمن املطار

05-24-36-10-42 قاعة املواصالت

تجزئة تيالل الحي اإلداري 0524473809
  فرقة الرشطة القضائية

بالصويرة

05-24-78-51-99 قاعة املواصالت

الحي اإلداري 0524410063
 فرقة الرشطة القضائية

بقلعة الرساغنة

05-24-41-11-66 / 05-24-41-08-24  
05-24-41-21-23

قاعة املواصالت

حي القدس 0524353049
 فرقة الرشطة القضائية

بشيشاوة

05-24-35-30-62 / 05-24-35-32-19 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع مراكش 0524452219
 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية بإمنتانوت

05-24-45-18-33 قاعة املواصالت

شارع موالي يوسف العطاوية 0524236369
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالعطاوية

05-24-23-67-26 / 05-24-23-67-17 قاعة املواصالت

شارع محمد الخامس 0524318289
 فرقة الرشطة القضائية

بإن جرير

05-24-31-85-92 قاعة املواصالت

شارع القدس حي الرياض 0535520126
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية مبكناس

 والية أمن

مكناس

منطقة أمن مكناس 
االوىل 

05-35-52-16-71 / 05-35-52-24-82 

05-35-52-24-08
قاعة املواصالت

منطقة أمن مكناس 
الثانية

05-35-45-23-44 / 05-35-45-33-14 قاعة املواصالت

الحي االداري الحاجب 0535542765
 فرقة الرشطة القضائية

بالحاجب

05-35-54-21-71 قاعة املواصالت

 حي القدس 1 شارع الحسن

الثاين عني توجدات
0535441942

 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بعني توجدات

05-35-44-19-42 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

 مقر املنطقة اإلقليمية لألمن
بإفران

0535567312
 فرقة الرشطة القضائية

بإفران

05-35-56-61-68 / 05-35-56-78-80 / 
05-35-56-78-84 / 

05-35-56-78-85 / 05-35-56 78 86

قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة بأزرو 0535562425
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بأزرو

05-35-56-24-25 / 05-35-56-32-50 

05-35-56-37-04

قاعة املواصالت

شارع املسرية وسالن 0535549785
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بوسالن

05-35-54-97-85 / 05-35-54-86-57 قاعة املواصالت

 تجزئة قايد عمر حي خيرب
زرهون

0535544242
 الفرقة املحلية للرشطة
 القضائية مبوالي ادريس

زرهون

05-35-54-42-39 / 05-35-54-40-19 قاعة املواصالت

مقر والية أمن وجدة 0536682733
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بوجدة
والية أمن وجدة

05-36-68-25-09 قاعة املواصالت

موالي رشيد الناظور 0536607470
 فرقة الرشطة القضائية

بالناضور

05-36-60-66-24 قاعة املواصالت

حي كليتا بن نارص 0536348387
 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية ببني انصار

05-36-60-85-75 / 05-36-34-83-87 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع مزيان العروي 0536362926
 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية بالعروي

05-36-36-29-26 قاعة املواصالت

حي االنبعات زايو 0536339673
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بزايو

05-36-33-96-73 قاعة املواصالت

طريق السعيدية 0536614705
 فرقة الرشطة القضائية

بربكان

05-36-61-51-99 قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة

شارع السعيدية
0536628163

 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية بأحفري

05-36-62-81-63 قاعة املواصالت

94-40-69-36-05 حي موالي الرشيف  فرقة الرشطة القضائية
بتوريرت

12-30-69-36-05 طريق تافوغالت
 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية بالعيون
الرشقية

حي توبا 0536796228
 فرقة الرشطة القضائية

ببوعرفة

05-36-79-81-63 قاعة املواصالت

الحي اإلداري 0536899065
   الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بفيكيك

05-36-89-90-39 قاعة املواصالت

حي األمل جرادة 0536822948
  فرقة الرشطة القضائية

 بجرادة

05-36-82-20-53 / 05-36-82-20-47 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

مقر مفوضية الرشطة 0536659022
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بعني ابن مطهر

05-36-65-93-33 قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة  بوبكر 0536654017
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية تويست بوبكر

05-36-65-40-17 قاعة املواصالت

شارع الحسن الثاين 0536625929
 فرقة الرشطة القضائية

بالسعيدية

05-36-62-51-07 قاعة املواصالت

مقر مفوضية الرشطة بكرسيف 0535676029  فرقة الرشطة القضائية
بكرسيف

05-36-69-81-59 قاعة املواصالت

شارع الحسني االول 0537206835
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بالرباط
 والية أمن

الرباط

منطقة أمن املحيط

05-37-72-01-06 / 05-37-72-01-05 قاعة املواصالت

 منطقة أمن اكدال-حسان

05-37-65-23-95
قاعة القيادة والتنسيق 

حسان

05-37-56-57-76
قاعة القيادة والتنسيق 

الرياض 

05-37-65-23-92 / 05-37-63-91-84 قاعة املواصالت

 منطقة أمن السوييس- التقدم

05-37-63-60-14 / 05-37-63-69-41/
 05-37-63-67-01 

قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

منطقة أمن يعقوب املنصور

05-37-29-70-57 / 05-37-29-70-35 قاعة املواصالت

املشور السعيد الرباط 0537763601
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية باملشور السعيد

 شارع موالي عيل الرشيف

 الشيخ الضاوي
05-37-60-36-85

 فرقة الرشطة القضائية
بتامرة

املنطقة اإلقليمية لألمن الصخريات - متارة

05-37-58-83-12 /05-37-58-89-14 / 
05-37-60-41-73 / 

05-37-60-42-02 / 05-37-61-42-78 / 
05-37-61-45-03

قاعة القيادة والتنسيق

شارع محمد الخامس 0537552834
 فرقة الرشطة القضائية

بالخميسات

املنطقة اإلقليمية لألمن الخميسات

05-37-55-28-34 / 05-37-55-02-80 قاعة املواصالت

حي األمل زنقة املسرية 0537512058
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بتيفلت

05-37-51-37-96 / 05-37-51-20-58 قاعة املواصالت

 الحي اإلداري شارع الحسن

 الثاين السطات
0523403265

 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بالسطات

 والية أمن

سطات

05-23-40-33-51 / 05-23-72-97-70 قاعة املواصالت

شارع األمري موالي عبد الله 0523408252
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بإبن أحمد

05-23-40-83-48 / 05-23-40-80-05 
05-23-40-99-19

قاعة املواصالت



53

عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع محمد الخامس 0522337224
 فرقة الرشطة القضائية

بربشيد

05-22-32-57-66 / 05-22-32-5178 قاعة املواصالت

 شارع الجيش املليك طريق

املحمدية
0523290496

 فرقة الرشطة القضائية
ببنسليامن

05-23-29-06-08 / 05-23-29-05-00  

05-23-29-05-04
قاعة املواصالت

حي السالم بوزنيقة 0537745532
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية ببوزنيقة

05-37-74-54-82 / 05-37-74-54-92 قاعة املواصالت

 ملتقى شارع عمر ابن الخطاب
وشارع ويل العهد

0539940477
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بطنجة

والية أمن طنجة

05-39-94-03-33 / 05-39-34-18-00
05-39-34-16-65

قاعة القيادة والتنسيق

قاعة املواصالت 

 شارع القدس منطقة أمن بني
مكادة

0539958185
 فرقة الرشطة القضائية

ببني مكادة

05-39-95-81-84 قاعة املواصالت

شارع محمد الخامس 05-39-93-55-50
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بأصيلة

05-39-41-73-53 / 05-39-41-71-89  
05-39-41-67-44 

قاعة املواصالت

شارع املهدي بنربكة 0539702961
 املصلحة الوالئية للرشطة

القضائية بتطوان

 والية أمن

تطوان

 األمن الجهوي

بالحسيمة
05-39-70-29-83 قاعة املواصالت

شارع عمر ابن عبد العزيز 0539521685
 فرقة الرشطة القضائية

بالعرائش
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

05-39-52-16-47 قاعة املواصالت

شارع عالل الغايس 0539986261
 فرقة الرشطة القضائية

بشفشاون

 ساحة رويدة حي
بني منصور وزان

0537460033
 فرقة الرشطة القضائية

بوازان

05-37-90-70-08 / 05-37-90-70-04 قاعة املواصالت

شارع النرص 0539663019
 فرقة الرشطة القضائية

باملضيق الفنيدق

05-39-66-30-19 قاعة املواصالت

شارع ويل العهد 0539688698
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية مبارتيل

05-39-68-86-98 قاعة املواصالت

حي السالم املجموعة أ 0539461611
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالقرص الكبري

05-39-91-84-45 قاعة املواصالت

حي األمرية 0539976084
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالفنيدق

05-39-68-86-98 قاعة املواصالت

مقر األمن الجهوي للحسيمة 0539841337
 املصلحة الجهوية للرشطة

القضائية بالحسيمة

05-39-98-24-30 / 05-39-98-35-19 قاعة املواصالت

 مقر املنطقة اإلقليمية لألمن
بإمزورن

0539805067
 فرقة الرشطة القضائية

بإمزورن

05-39-80-56-58 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع محمد الخامس 0539803010
 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية ببني بوعياش

05-39-80-30-03 قاعة املواصالت

0539809553 شارع الوحدة
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بتاركيست

05-39-80-95-54 قاعة املواصالت

شارع حامن الفطوايك 0523342211
 املصلحة اإلقليمية
 للرشطة القضائية

بالجديدة

 األمن اإلقليمي

بالجديدة

05-23-34-27-46 / 05-23-34-21-93 قاعة املواصالت

طريق سيدي وادو 0523352120
الفرقة املحلية للرشطة 

القضائية
 بأزمور

05-23-34-73-40 قاعة املواصالت

الحي اإلداري شارع بلامين 0523360990
 الفرقة املحلية للرشطة
القضائية ببري الجديد

05-23-36-09-90 قاعة املواصالت

شارع 20 غشت 0523386524

 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية بخميس

الزمامرة

05-23-38-65-24 /21 قاعة املواصالت

شارع الجيش املليك 0523359004
 فرقة الرشطة القضائية

بسيدي بنور

05-23-34-91-16 / 05-23-35-94-06 قاعة املواصالت

ميناء الجرف األصفر 0523345369
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالجرف الصفر
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع محمد السادس 0535572334

 املصلحية الجهوية

 للرشطة القضائية

بالراشدية

 األمن الجهوي

بالراشدية

05-35-57-22-45 قاعة املواصالت

0535783655 شارع الحسن الثاين
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بكلميمة

05-35-78-36-55 قاعة املواصالت

شارع عالل بن عبد الله 0535582229
 فرقة الرشطة القضائية

مبيدلت

05-35-58-22-29 قاعة املواصالت

شارع إمام مالك 0535589191
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالريش

05-35-58-91-91 قاعة املواصالت

زنقة تونس 0535576742
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بأرفود

05-35-57-67-42 قاعة املواصالت

 ملتقى شارع موالي الرشيف

وزنقة الحسن األول
0535575320

 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بالريساين

05-35-57-53-20 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع محمد الخامس 0524882483

 املصلحة الجهوية

 للرشطى القضائية

بورزازات

 األمن الجهوي

بورزازات

05-24-88-20-44 / 05-24-88-23-79  

05-24-88-25-46
قاعة املواصالت

شارع محمد الخامس 0524846671
 فرقة الرشطة القضائية

بزاكورة

05-24-84-70-72 / 05-24-84-69-60  

05-24-84-64-08
قاعة املواصالت

شارع أبو قاسم الزاهري 0524834388
 الفرقة املحلية للرشطة

القضائية بتنغري

05-24-83-41-95 / 05-24-83-33-62  

05-24-83-45-98 / 05-24-83-40-73
قاعة املواصالت

مقر األمن الجهوي لتازة 0535672041
 املصلحة الجهوية

 للرشطة القضائية بتازة

 األمن الجهوي

بتازة

05-35-35-67-20-41 قاعة املواصالت

حي كليسة حايلة 0535689963
 فرقة الرشطة القضائية

بتاونات

05-35-62-77-47 / 05-35-62-78-96 قاعة املواصالت

 حي األلفة مقر مفوضية

الرشطة
0535628010

 الفرقة املحلية للرشطة

 القضائية بقرية با أحمد

05-35-62-80-25 قاعة املواصالت
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عنوان املصلحة
رقم هاتف موزع 

املصلحة
املصلحة

 والية األمن/
 األمن الجهوي/
األمن اإلقليمي

شارع موالي يوسف 0524622526
 املصلحة اإلقليمية

  للرشطة القضائية بأسفي

 األمن اإلقليمي

بأسفي

05-24-62-81-52 قاعة املواصالت

مقر املنطقة اإلقليمية لألمن 0524645854
 فرقة الرشطة القضائية

باليوسفية

05-24-64-92-46 قاعة املواصالت

شارع عبد الكريم الخطايب 0537812690
 املصلحة اإلقليمية

للرشطة القضائية بسال
 األمن اإلقليمي

بسال

05-37-78-03-69 / 05-37-80-02-01 قاعة القيادة والتنسيق

شارع ابن الهيثم لعيايدة سال 0537870683
 فرقة الرشطة القضائية

بالعيايدة

05-37-87-32-11 / 05-37-87-34-06 قاعة املواصالت

0537812690 مقر مفوضية الرشطة
 فرقة الرشطة القضائية

بسال الجديدة

05-37-53-50-57 / 05-37-81-60-32 قاعة املواصالت
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خاليا التكفل بالنساء المحدثة على مستوى القيادة العليا للدرك الملكي

حامية  مجال  يف  فاعلني  بجانب  املساهمة  إىل  تدخالتها  مجمل  يف  املليك  الدرك  مؤسسة  تعمل 

الحقوق والحريات إىل مناهضة العنف بجميع أنواعه السيام املوجه ضد النساء واألطفال انطالقا 

من القناعة الراسخة بإيالء هذه الظاهرة أهمية خاصة، نظرا ملا يرتتب عنها من آثار وخيمة عىل 

النساء ضحايا العنف، وكذا البنى االجتامعية واالقتصادية. 

الوطني  العمل  املبنية عىل  الثالثية  املقاربة  املليك عىل  الدرك  مؤسسة  اعتمدت  اإلطار  ويف هذا 

والجهوي واملحيل، عرب آليات مؤسساتية بإحداث خلية مركزية فضال عن إحداث خاليا الممركزة 

عىل املستوى الجهوي والرتايب وإعداد رأسامل برشي متخصص للتكفل بالنساء ضحايا العنف مع 

اتخاذ التدابري الالزمة يف امللفات التي تستدعي ذلك ، مبا يف ذلك التنسيق مع املؤسسات واملصالح 

العمومية والقضائية املختصة وذلك طبقا ملقتضيات القانون رقم 13-103 باإلضافة إىل تخصيص 

مراكز للدميومة الهاتفية نداء االستعجال 177 عىل مدار الساعة وطيلة أيام األسبوع رهن إشارة 

املواطنني.

وتتوىل الخاليا املحدثة عىل مستوى القيادة العليا للدرك املليك بشكل دائم ومستمر يف املحافظة 

عىل النظام العام وتأمني السكينة العامة لكافة املواطنني وحامية ممتلكاتهم وحرياتهم يف املجاالت 

القروية، ويف هذا اإلطار ومن أجل تطويق ظاهرة العنف ضد النساء تتحدد وظائف هذه املصالح 

باعتبارها أول من يستقبل الضحية يف:

استقبال النساء ضحايا العنف،	 

االستامع للضحية، ثم البحث والتحري وإنجاز املحارض بشكل فوري،	 

تحقيق تكفل رسيع وخصويص لفائدة النساء ضحايا العنف،	 

 ضبط جميع املعطيات والبيانات وتحيينها بهدف تحقيق عمل أفضل مع مختلف الرشكاء. 	 

وتتكون هذه الخاليا من:

ضابط للرشطة القضائية؛	 

عنارص من الدرك املليك.	 
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مصالح  مستوى  على  العنف  ضحايا  بالنساء  التكفل  خاليا  حول  معطيات 
الدرك الملكي

الهاتف التابت
الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

 القيادة الجهوية  باكادير

 0528840859

0528840456

0665912335 رئيس الفصيلة القضائية املالزم عالء واريد رئيس الخلية 
جهوية 
اكادير

0664240457 مساعدة اجتامعية الرائد سهام مطعيش عضو الخلية

0661767202 ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد امهيرضة عضو الخلية

 0528840859

0528840457

0662064893 قائد املركز القضايئ  املساعد اول ابراهيم 
اشويخ رئيس الخلية 

0708025648رسية أكادير ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل املوىل عضو الخلية

0601003305 ع ش ق  الرقيب السعدية بورجا عضو الخلية

 0528840859

0528840458

0659885035 قائد املركز الرتايب املساعد املصطفى بن 
تومية رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662017510أكادير ض ش ق م باالحداث املساعد يوسف زنوال عضو الخلية

0649436408 ع ش ق  الرقيب غزالن جاميل عضو الخلية

0528269004

0659885064 قائد املركز الرتايب املساعد امبارك ايت عبد 
القادر رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666943967تامري ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الله رمزي عضو الخلية

0668057806 ع ش ق  الرقيب عبد املنعم 
االزهري عضو الخلية

0528200007

0659885061 قائد املركز الرتايب املساعد اول مراد خجو رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0637868343تغازوت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حسن شعطيط عضو الخلية

0669803422 ع ش ق  الرقيب سكينة حداوي عضو الخلية

0528218971

0659885052 قائد املركز الرتايب املساعد محمد حتاين رئيس الخلية  املركز الرتايب 
إموزار  
إداوتنان

0650565996 ض ش ق م باالحداث املساعد حسن عبيد عضو الخلية

0628526477 ع ش ق  الرقيب ابراهيم عربان  عضو الخلية

0528287062

0659885084 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد ازغاري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0698170128دراركة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حفيظ العيايش عضو الخلية

0616969338 ع ش ق  الرقيب سارة بينبني عضو الخلية

0528810678

0664054882 قائد املركز الرتايب املساعد محمد بن خادا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0671087550أمسكرود ض ش ق م باالحداث املساعد طاهر طهري عضو الخلية

0663280630 ع ش ق  الرقيب احمد الكندوري عضو الخلية

0528319232

0662070526 قائد املركز القضايئ  املساعد اول سعيد اطنينة رئيس الخلية 

0696980712رسية تزنيت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سعيد متار عضو الخلية

0660867310 ع ش ق  الرقيب حنان الخياطي عضو الخلية
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0528319232

0659895763 قائد املركز الرتايب املساعد اول الرسييل عبد 
الله رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0661419134تيزنيت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عيل نوارسي عضو الخلية

0660044667 ع ش ق  الرقيب زهرة لشكر عضو الخلية

0528800061

0661830171 قائد املركز الرتايب املساعد اول يوسف الضو  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0652763161تفراوت ض ش ق  الرقيب اول ياسني 
القرويتي عضو الخلية

0665411508 ض ش ق م باالحداث الرقيب نعامن التومي عضو الخلية

0528602964

0661830171 قائد املركز الرتايب املساعد محمد لعلج رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

إدا أو 
كوكامر

0668308915 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول اسامعيل 
النجايت عضو الخلية

0660325868 ض ش ق  الرقيب اول عزيز لخوييل  عضو الخلية

0528610265

0659895809 قائد املركز الرتايب املساعد البشري املدان رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667180404أنزي ض ش ق  الرقيب اول مصطفى 
بوملان  عضو الخلية

0682444612 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول زهري يونان  عضو الخلية

0528613286

0616605401 قائد املركز الرتايب املساعد اول املحجوب 
هامز رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0666340621أغلو ض ش ق  الرقيب اول رشيد حراف عضو الخلية

666340621 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول اوهنو  عضو الخلية

 0528802029

0528802054

0652297630 قائد املركز القضايئ  املساعد اول حسن املخوظ رئيس الخلية 

0662225645رسية طاطا ض ش ق م باالحداث املساعد هاشم املاشمي عضو الخلية

0689384916 ع ش ق  الرقيب سكينة بيبيتو عضو الخلية

 0528802029

0528802054

066102259 قائد املركز الرتايب املساعد اول احمد بلمقدم  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0655710650طاطا ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ياسني الكنار  عضو الخلية

0680901158 ع ش ق  الرقيب منال انسييل عضو الخلية

0528806005

0666102483 قائد املركز الرتايب املساعد يزيد زعيم  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661132663تيسينت ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد لطييك عضو الخلية

0660175223 ض ش ق  الرقيب اول يحي الطاهري عضو الخلية

0528806517

0671822563 قائد املركز الرتايب املساعد عبد املجيد ظهار رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0662868531فم زكيد ض ش ق م باالحداث الرقيب اول  يوسف 
السالمي عضو الخلية

0666833938 ع ش ق  الرقيب عدنان اوجادي عضو الخلية

0528803406

0671824273 قائد املركز الرتايب املساعد خليل فرحات  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0676253246فم الحصن ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حسن 
بوعيادي  عضو الخلية

0666462218 ض ش ق  الرقيب اول هشام كامير  عضو الخلية
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0528808001

666102385 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد سامل 
هارويش  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0666102385أكا ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مراد حسناوي عضو الخلية

0613795625 ض ش ق  الرقيب اول منصف 
موساوي   عضو الخلية

 0528852007

0528853287

0661386846 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الرزاق 
الصحايب  رئيس الخلية 

رسية 
0660054521تارودانت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مروان الشامي  عضو الخلية

0614921881 ع ش ق  الرقيب ليىل برصي  عضو الخلية

0528852007

0659876157 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الفتاح 
بن رحال  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0610190164تارودانت ض ش ق م باالحداث املساعد عمر مرزاق  عضو الخلية

0609930290 ع ش ق  الرقيب يرسى انوار    عضو الخلية

0528218698

0661985821 قائد املركز الرتايب املساعد اول بوشعيب 
الوكييل  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0663349089تامزوورت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سمري بونوال  عضو الخلية

0662530203 ض ش ق  الرقيب اول  عبد الغني 
الدويش    عضو الخلية

0528534105

0659895665 قائد املركز الرتايب املساعد اول لحسن 
الزواغي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0600587453تاليوين الرقيب اول محمد اشويشو ض ش ق م باالحداث عضو الخلية

0660558440 ع ش ق  الرقيب  عبد الحفيظ 
العاليل   عضو الخلية

0528531035

0646708690 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الهادي 
الفاضيل   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0661228918تافنكولت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سعيد لحيان  عضو الخلية

0637230100 ع ش ق  الرقيب الحسني ارجدال    عضو الخلية

0528526839

0659876184 قائد املركز الرتايب املساعد اول الحسني وهبي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667578275والد تامية ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد املردي  عضو الخلية

0698690209 ع ش ق  الرقيب هند القدوري    عضو الخلية

0528531313

0661571049 قائد املركز الرتايب املساعد اول عيل الصبار   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0632001949والد برحيل ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد 
املجدويب  عضو الخلية

0600325267 ع ش ق  الرقيب عبد الكريم منترص   عضو الخلية

0528859242

0661865570 قائد املركز الرتايب املساعد عالل اييش رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661428027إغرم ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الحق 
خموش  عضو الخلية

0674450831 ع ش ق  الرقيب مراد بنمسعود   عضو الخلية
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0528540216

0707067617 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الخالق 
هرموش  رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سبت 
الكردان

0662536860 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول شكيب غنام  عضو الخلية

0663039417 ع ش ق  الرقيب وليد اعرىب عضو الخلية

0528539462

0609267201 قائد املركز الرتايب املساعد اول الغايل االيويب  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0672979668أولوز ض ش ق م باالحداث الرقيب اول الحافظ بريز  عضو الخلية

0672979668 ع ش ق  الرقيب خالد بولعجول    عضو الخلية

0528536483

0661847800 قائد املركز الرتايب املساعد اول نارص الدين 
مطا رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0614647813أيت يزى ض ش ق م باالحداث الرقيب اول صالح الدين 

عاطف عضو الخلية

0661238534 ع ش ق  الرقيب ياسني عزوزي    عضو الخلية

0528859316

0661855744 قائد املركز الرتايب املساعد اول الطاهر بندحو  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

أيت عبد 
الله

0655043192 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ارشف بن 
الشافعي  عضو الخلية

0661254595 ع ش ق  الرقيب محمد توريري  عضو الخلية

 0528308901

0528240118

0662063951 قائد املركز القضايئ  املساعد اول محمد جواين  رئيس الخلية 

0648775336رسية إنزكان ض ش ق م باالحداث املساعد حسن بامية عضو الخلية

0600807439 ع ش ق  الرقيب امال العريوج  عضو الخلية

0528834066

0673949701 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد االله 
مشرتي   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0632025615إنزكان ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حفيظ بوغبزة  عضو الخلية

0660212441 ع ش ق  الرقيب هند مستدي عضو الخلية

0528319232

0659875980 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد زبريي   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0619255333متسية ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد بوعدي  عضو الخلية

0667266400 ع ش ق  الرقيب محمد كوزى  عضو الخلية

0528311457

0659876004 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
امبالرك  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0604398600قليعة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول زهري الدرقاوي  عضو الخلية

0675466037 ع ش ق  الرقيب ليىل بلكوش عضو الخلية

 0528818050

0528818888

0662069241 قائد املركز القضايئ  املساعد اول بوغبة بنزهرة   رئيس الخلية 

0662849582رسية بيوكرة ض ش ق م باالحداث املساعد محسن بسبايس عضو الخلية

0689424509 ع ش ق  الرقيب كوثر حاموي  عضو الخلية

 0528818050

0528818888

0659885115 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الله 
سعدين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
بيوكرة

0620879764 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول اكرم اليوسفي  عضو الخلية

0624931893 ع ش ق
الرقيب فاطمة الزهراء 

مخلوطي 
عضو الخلية
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0528816372

0661179860 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
لكروري   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0663800049سيدي بيبي ض ش ق املساعد نور الدين ملياين  عضو الخلية

0661349083 ض ش ق م باالحداث املساعد املهدي السعدي  عضو الخلية

0528255113

0659885223 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد العزيز 
العافية   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0671180261ماسة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى 

عبيدي  عضو الخلية

0708180215 ع ش ق  الرقيب يوسف الحداد عضو الخلية

0528209692

0659885051 قائد املركز الرتايب املساعد قدور التازي رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0697161444حد بلفعة ض ش ق  الرقيب اول يونس عباس  عضو الخلية

0660006967 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد العرسي عضو الخلية

0528254040

0659885210 قائد املركز الرتايب املساعد اول ادريس 
الهاشمي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0661441064أيت باها ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عمر لفطييس  عضو الخلية

0613459618 ض ش ق  الرقيب اول محمد التباع عضو الخلية

0528812583

0659885170 قائد املركز الرتايب املساعد اول العريب امهري  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
أيت عمرية

0678876112 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد ماليك  عضو الخلية

061933603 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
معيدين  عضو الخلية

0699763599 ع ش ق  الرقيب ماجدة يزيوي   عضو الخلية

الهاتف التابت
الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

 القيادة الجهوية  بالحسيمة

0539982013

0666332705 رئيس الفصيلة القضائية املساعد اول عبد الغني 
اكيل رئيس الخلية 

جهوية  
0661928103الحسيمة ض ش ق م باالحداث املساعد محمد ال الشيخ  عضو الخلية

0660157637 ع ش ق  الرقيب مريم محسن  عضو الخلية

0539982013

0662671622 قائد املركز القضايئ  املساعد اول حسن الزهري  رئيس الخلية 
رسية 

0642447655الحسيمة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول منعم برينيس عضو الخلية

0700744064 ع ش ق  الرقيب اسمهان قبيط  عضو الخلية

0539982013

0659876384 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الغني 
لحميدي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0600604376الحسيمة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سمري بوعرارة  عضو الخلية

0634496457 ع ش ق  الرقيب دعاء الخدير  عضو الخلية

0539805012

0659894630 قائد املركز الرتايب املساعد هشام باحدو  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0642447655إمزورن  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول امني الرسحاين  عضو الخلية

0700744064 ع ش ق  الرقيب نزيهة مشمور  عضو الخلية
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0539819293

0666983552 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد قريط    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0610258382إمرابنت ض ش ق م باالحداث املساعد عادل نور الياقني  عضو الخلية

0660356004 ض ش ق  الرقيب اول توفيق لوليدة  عضو الخلية

0539804008

0659876439 قائد املركز الرتايب املساعد اول حجيب دوما  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0632902173واد النكور ض ش ق م باالحداث الرقيب اول العزيز اخويب  عضو الخلية

0616042063 ض ش ق الرقيب اول حسام املنيجة  عضو الخلية

0620000131

0659876394 قائد املركز الرتايب املساعد احمد حمويت   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

إزمورن 
0654283535 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مراد حيان  عضو الخلية

0661965532 ض ش ق  الرقيب اول عبد االله 
دعوش عضو الخلية

0539808017

0661145620 قائد املركز القضايئ  املساعد الجياليل الشداد  رئيس الخلية 
رسية 

0671443002تاركيست ض ش ق م باالحداث املساعد محسن طراف عضو الخلية

0661926601 ع ش ق  الرقيب سناء مهداوي  عضو الخلية

0539808017

0659876460 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الحكيم 
االشالم    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0664271379تاركيست ض ش ق م باالحداث املساعد عال فرحي   عضو الخلية

0662163713 ع ش ق  الرقيب سكينة عليلة   عضو الخلية

0539813041

0630235339 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن الزوبري    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0655327270كتامة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول املهدي فنيش   عضو الخلية

0679189789 ع ش ق  الرقيب ياسني هيامن  عضو الخلية

0535977977

0619134228 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد شهاب   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0660553874إكاون ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد جندوري  عضو الخلية

0608021662 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رحال النافع  عضو الخلية

0539985814

0661918992 قائد املركز الرتايب املساعد اول الحسني دربوز     رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0636805079بني أعامرت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سليامن عداد عضو الخلية

0650749850 ع ش ق  الرقيب محمد امرجي  عضو الخلية

0620000136

0659876497 قائد املركز الرتايب املساعد اول رشيد حيمدي    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0662379426بني بوفراح ض ش ق م باالحداث الرقيب اول منري حيدا عضو الخلية

0632982368 ع ش ق  الرقيب جامل الكطايب عضو الخلية

0539843819

0661420888 قائد املركز الرتايب املساعد ميلود مرزوق    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0622369067بني كميل ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد اللطيف 
اوعيل عضو الخلية

0648454674 ع ش ق  الرقيب عزيز يدين  عضو الخلية

0539810006

0659876517 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد املالك 
الفياليل   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0620800300بني احديفة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول امبارك اغانيم  عضو الخلية

0682399706 ض ش ق الرقيب اول فؤاد الشمييش  عضو الخلية
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الهاتف التابت الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

 القيادة الجهوية  ببني مالل

 0523483080

0523482151

0664211520 رئيس الفصيلة القضائية املالزم اول رشيد بوطاهر  رئيس الخلية 
جهوية   
0653110497بني مالل ض ش ق م باالحداث املساعد عيل حمراش  عضو الخلية

0693839482 ع ش ق  الرقيب فوزية عبد املومن  عضو الخلية

 0523437202

0523437203

0653525607 قائد املركز القضايئ  املساعد نبيل سمالل  رئيس الخلية  رسية 
الفقيه بني 

صالح 
0613106163 ض ش ق  املساعد عبدالله الشادويل  عضو الخلية

0618424136 ع ش ق  الرقيب مريم الصفصايف  عضو الخلية

 0523437202

0523437203

0661987000 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد العزيز 
جميل     رئيس الخلية  املركز الرتايب 

الفقيه بن 
صلح

0661099220 ض ش ق م باالحداث املساعد مفكري الدغوغي  عضو الخلية

0648551350 ع ش ق  الرقيب اميمة قنيط  عضو الخلية

0523430620

0671822483 قائد املركز الرتايب املساعد حميد جوال     رئيس الخلية  املركز 
الرتايب سوق 

السبت
0644242975 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سعيد الوادي  عضو الخلية

0615015303 ع ش ق  الرقيب حورية نسري  عضو الخلية

0523430476

0662338938 قائد املركز الرتايب املساعد اول التوميي امال     رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 
عيىس

0662786514 ض ش ق م باالحداث املساعد ياسني الزنايك  عضو الخلية

0610639181 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول لحسن اجدير  عضو الخلية

0523445536

0671822358 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
التميمي     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0667992067وال عياد ض ش ق م باالحداث الرقيب اول الحسني 

امريبط  عضو الخلية

0664875375 ض ش ق  الرقيب اول عبد الهادي 
كرتاب  عضو الخلية

0523465438

0661900914 قائد املركز الرتايب املساعد عادل بنشليخة     رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0661390554حد بوموىس ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الغني فنان  عضو الخلية

0677605463 ض ش ق املساعد عبد الحق ايكو  عضو الخلية

0523465076

0672282394 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن بخلخال  رئيس الخلية  املركز الرتايب 
دار أوالد 

زيدوح
0620663067 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول طه اليعقويب  عضو الخلية
0616159678 ع ش ق  الرقيب اسامء زروال   عضو الخلية

0523479666

0658344308 قائد املركز الرتايب املساعد ابرهيم بوكركوري    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667183724حد برادية ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل دحشور  عضو الخلية
0676616991 ع ش ق  الرقيب سفيان صالحي   عضو الخلية

 0523483080

0523482151

0669885380 قائد املركز القضايئ  املساعد اول بوبكر جاريف  رئيس الخلية 
رسية بني 

0673103190مالل ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام 
االسفوري  عضو الخلية

0609559755 ع ش ق  الرقيب غزالن طه  عضو الخلية
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 0523483080

0523482151

0667284427 قائد املركز الرتايب املساعد اول ادريس 
االدرييس    رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0600673620بني مالل الرقيب اول محمد براهمي ض ش ق م باالحداث عضو الخلية

0654818090 ع ش ق  الرقيب نوهيلة بدخيل  عضو الخلية

0523419048

0659893628 قائد املركز الرتايب املساعد اول يوسف 
لوليدي     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0661950353زاوية الشيخ ض ش ق م باالحداث املساعد عبد العزيز نروز  عضو الخلية

0666374706 ع ش ق  الرقيب نوهيلة رشوق  عضو الخلية

0661643160 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الرحيم 
ادار     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0523489448تاكزيرت 0666233559 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رضوان 

بنشارف  عضو الخلية

0652261057 ع ش ق  الرقيب ياسنب علوي  عضو الخلية

0523455777

0666284943 قائد املركز الرتايب املساعد اول رفيق 
الهشومي     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0675807580سيدي جابر ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد اللطيف 

اشواي   عضو الخلية

0610402351 ع ش ق  الرقيب جواد عبدوس  عضو الخلية

0523461970

0661915290 املساعد اول مصطفى صابر قائد املركز الرتايب رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0616307521والد مبارك ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ابراهيم 
بلقريش  عضو الخلية

0664307654 ع ش ق  الرقيب اول جالل مياط  عضو الخلية

0523418022

0659893593 قائد املركز الرتايب املساعد اول احمد السويط    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0637036202قصبة تادلة ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الحق رشيد   عضو الخلية

0633893781 ع ش ق  الرقيب غزالن ابراهيمي   عضو الخلية

0523415025

0767061614 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن 
بوشاممة   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0659831773القصيبة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد 

الروييس  عضو الخلية

0609672715 ع ش ق  الرقيب ابتسام خضاري   عضو الخلية

0523510168

0620000143 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الصادق 
القايد     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0682576696أغبالة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رضوان بوزيرة  عضو الخلية

0650169691 ع ش ق  الرقيب عامد فزازي   عضو الخلية

 0523458081

0523458267

0669886772 قائد املركز القضايئ  املساعد اول يوسف اوبيبى  رئيس الخلية 
رسية 

أزيالل 
0661473599 ض ش ق  املساعد مروان  مقتدري  عضو الخلية

0678879328 الرقيب فاطمة الزهراء فايز ع ش ق  عضو الخلية

 0523458081

0523458267

0659893633 قائد املركز الرتايب املساعد اول املحجوب 
التاج     رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661380279أزيالل ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نعامن لعكوز  عضو الخلية

0680689515 ع ش ق  الرقيب خوالء برتيك  عضو الخلية
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0523426351

0661674606 قائد املركز الرتايب املساعد اول  يحي بوروس   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661674606تلوكيت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نور الدين 
رياض  عضو الخلية

0661998387 ع ش ق  الرقيب عبد املنعم لكحل  عضو الخلية

0523508252

0662763012 قائد املركز الرتايب املساعد الحسني اباعوص   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0667866519تنانت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول طارق امرسا عضو الخلية

0664797952 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول كريم هبويل  عضو الخلية

0523442817

0661902568 قائد املركز الرتايب املساعد محمد الرحايل     رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661417158تاكلفت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يونس مسرتيح  عضو الخلية

0707061989 ع ش ق  الرقيب ياسني بورية  عضو الخلية

0523426608

661508309 قائد املركز الرتايب املساعدعبد الباقي بنارص   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0671921315تبانت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نور الدين 
الغناجي   عضو الخلية

0601894064 ع ش ق  الرقيب عمر جوهري  عضو الخلية

0523442170

0671823890 قائد املركز الرتايب املساعد محمد الخلقي    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0663057940واويزغت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى 
الخبزي  عضو الخلية

0643881334 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى حنني  عضو الخلية

0523507091

0659893676 قائد املركز الرتايب املساعد اول كامل خميس     رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0605635109إمدحان ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مهدي خويل   عضو الخلية

0662157331 ع ش ق  الرقيب لحسن بوتكتيت  عضو الخلية

0523508901

0661908610 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله العطاري    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

فتواكة
067004762 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام احكيارا  عضو الخلية

0697250367 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول جواد رحمة 
الله  عضو الخلية

0523506032

0662169763 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الحق 
البخاري     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0662072325دمنات ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد املريض  عضو الخلية

0680982359 ع ش ق  الرقيب سارة  البزكراوي   عضو الخلية

0523441381

0665609578 قائد املركز الرتايب املساعد اول احمد لصفر  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

بني عياط
0672988200 ض ش ق  املساعد رشيد هيبة  عضو الخلية

0663345355 ض ش ق الرقيب اول عبد اللطيف 
واديش عضو الخلية

0523459813

0659893403 قائد املركز الرتايب املساعد هشام الشطار     رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  أيت 
شواريت

0624819394 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حسام 
الحدادي  عضو الخلية

0766691910 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام 
مصاديق  عضو الخلية
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0523450008

0662777900 قائد املركز الرتايب املساعد محمد الخلفويني    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0600164485أيت عتاب ض ش ق م باالحداث املساعد احمد مرزوان  عضو الخلية

0664165306 ض ش ق  الرقيب اول رشيد الهاشمي   عضو الخلية

0523440007

0659893636 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
بوجادي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666996445أفورار ض ش ق  املساعد عثامن الرباطي  عضو الخلية

0632836978 ع ش ق  الرقيب زينب لحبيزي  عضو الخلية

 الهاتف 
التابت

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

 القيادة الجهوية ببوعرفة 

 0536798123

0536799195

0665907726 رئيس الفصيلة القضائية املالزم اول رابح املري  رئيس الخلية 
جهوية  

0600393878بوعرفة    ض ش ق م باالحداث الرقيب اول زهري طاريد  عضو الخلية

0608911709 مساعدة اجتامعية الرقيب سلمى الشوييخ  عضو الخلية

 0536798123

0536799195

0662071966 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الرحامن 
ابوجعفر   رئيس الخلية 

رسية 
0604956572بوعرفة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الرزاق 

اوكاحيكو  عضو الخلية

0660175334 ع ش ق  الرقيب سناء الزنايت  عضو الخلية

0536798167

0659895631 قائد املركز الرتايب املساعد عبد النبي 
طنطاوي     رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0661342823بوعرفة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول خالد اشكريي عضو الخلية

0707581104 ع ش ق  الرقيب سناء كريني  عضو الخلية

0536662029

0659885344 قائد املركز الرتايب املساعد اول لحسن سامي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0658366277تندرارة  ض ش ق م باالحداث املساعد ابراهيم املشاميش عضو الخلية

0651830035 ض ش ق  الرقيب أول يوسف متوكل عضو الخلية

0535781422

0659895636 قائد املركز الرتايب املساعد اول  بلكاسم 
معطاوي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0615177297بني تدجيت  ض ش ق م باالحداث املساعد هشام نور  عضو الخلية

0662132381 ض ش ق  الرقيب أول جواد فطومي عضو الخلية

0535782005

0659885343 قائد املركز الرتايب املساعد اول رحال العلمي    رئيس الخلية  املركز الرتايب 
0610251530تالسينت   ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالعزيز 

بنضاوية  عضو الخلية

0637289869 ض ش ق  الرقيب أول خالد حجي عضو الخلية

0536899050رسية فكيك 

0662072684 قائد املركز القضايئ  املساعد  عبدالعزيز كرامي رئيس الخلية 

0661493004 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عزيز عزى عضو الخلية

0678094713 ع ش ق  الرقيب فدوى كرطاوي عضو الخلية
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0536899050

0659885345 قائد املركز الرتايب املساعد أنور كروم    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0642216864فكيك ض ش ق م باالحداث   الرقيب أول اسامعيل 
تابوت عضو الخلية

0628511826 ع ش ق الرقيب أميمة أعراب  عضو الخلية

0535785036

0659903679 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد بوحاملة    رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0645963154بوعنان ض ش ق م باالحداث الرقيب أول نجيم الخو  عضو الخلية

0678609487 ض ش ق  الرقيب ابراهيم نجاري عضو الخلية

0536797638

0668819036 قائد املركز الرتايب املساعد مراد خنشاين رئيس الخلية  املركز 
الرتايب  عني 

الشواطر
0654193212 ض ش ق م باالحداث املساعد جواد الزوهري عضو الخلية

0668447576 ض ش ق  الرقيب اول  أمني املوساوي  عضو الخلية

0536796406

0659876337 قائد املركز الرتايب املساعد املصطفى حبيب 
الله رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0684909949عني الشعري ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ربيع أبجة  عضو الخلية

0663703502 ض ش ق  الرقيب أول رشيد أوسادة عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

  القيادة الجهوية بالدارالبيضاء

0522432070

0661660987 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول عبدالقادر بكري رئيس الخلية 
جهوية   

الدارالبيضاء
0661309811 مساعدة اجتامعية الرائد جهان بوعرشين  عضو الخلية

661309811 ض ش ق م باالحداث املساعد أ ول اسامعيل 
بوشامة عضو الخلية

0522860013

0669924195 قائد املركز القضايئ  املساعد منري الكودادي رئيس الخلية 
رسية 

الدارالبيضاء
0624922624 ض ش ق املساعد فريد مبابو عضو الخلية

0698921405 ض ش ق م باالحداث املساعد لال مريم 
املسعودي عضو الخلية

0522860013

0659876590 قائد املركز الرتايب املساعد اول عزيز املعتمد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0608198713الدارالبيضاء ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عثامن زاهية  عضو الخلية

0772879141 ع ش ق  عضو الخلية الرقيب أميمة السعيدي

0522013232

0659876600 قائد املركز الرتايب املساعد محمد االسكوري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0607284283عني الذئاب ض ش ق م باالحداث   الرقيب أول يوسف درازي عضو الخلية

0648907050 ع ش ق الرقيب حنان صابر  عضو الخلية

0522937995

0659876632 قائد املركز الرتايب املساعد مختار دوميي    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0696965376الرحمة  ض ش ق م باالحداث  املساعد محمد املسيفي عضو الخلية

0628821028 ع ش ق  الرقيب سكينة عبدوين  عضو الخلية
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0522937995

0661236992 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عبدالرزاق 
عدييل  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0618347075دار بوعزة ض ش ق م باالحداث املساعد هشام الكرين عضو الخلية

068091107 ع ش ق  الرقيب إكرام دازيا عضو الخلية

0522538903

0661814535 قائد املركز القضايئ  املساعد أول منري دليل  رئيس الخلية 
رسية  
0671233157النوارص ض ش ق م باالحداث املساعد أحمد غيات عضو الخلية

0666153649 ع ش ق  إكرام بقادير عضو الخلية

0522538903

0661300784 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محمد 
العامري رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0666153649النوارص ض ش ق م باالحداث   الرقيب أول عبدالواحد 

أبو الوفا عضو الخلية

0671233157 ع ش ق الرقيب كريم فريد  عضو الخلية

0522781425

0665611079 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محفوظ أمال   رئيس الخلية  املركز الرتايب 
املدينة 
الخرضاء

*** ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رشيد العلوي عضو الخلية

0660211921 ع ش ق  الرقيب عبدالله متوكل  عضو الخلية

0522590843

0659876646 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد زروال  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661457233أوالد صالح ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عادل بوحفرة  عضو الخلية

0607371046 ع ش ق  الرقيب  إلهام غشواطي عضو الخلية

0522970425

0659876621 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد القايض   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

***ملكانسة ض ش ق م باالحداث   الرقيب أول عبدالغاين 
لخرض عضو الخلية

0661457233 ع ش ق الرقيب وليد مسكيني  عضو الخلية

0522334060

0659876623 قائد املركز الرتايب املساعد اول أحمد 
حمداوي   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0667891105بوسكورة ض ش ق م باالحداث املساعد  بدر فالق عضو الخلية

0622767673 ع ش ق  الرقيب كوثر هرمودي عضو الخلية

0523324346

0669941428 قائد املركز القضايئ  املساعد أول أحمد لعباد رئيس الخلية 
رسية 

0656886031املحمدية ض ش ق م باالحداث الرقيب أول أمني كريوي عضو الخلية

0696149045 ع ش ق  الرقيب إميان أفشقو عضو الخلية

0523334633

0659885318 قائد املركز الرتايب املساعد حاتم مرزويك رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0767385312املحمدية ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مراد أميار  عضو الخلية

0661776871 ع ش ق  الرقيب أميمة سويدا عضو الخلية

0522332982

0661911615 قائد املركز الرتايب املساعد اول  امحند 
إبراهيم رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0660492977ازناتة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد حسني  عضو الخلية

0668026784 ع ش ق  الرقيب صفاء أيت الجياليل عضو الخلية
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0523298370

0661424067 قائد املركز الرتايب املساعد اول صالح الشايب رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 

موىس بن 
عيل

0662041409 ض ش ق م باالحداث  املساعد رضوان عوان عضو الخلية

0661949008 ع ش ق  الرقيب عيىس واريد عضو الخلية

0523335173

0659885318 قائد املركز الرتايب املساعد اول  نورالدين 
العمراين رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0611575620بني يخلف ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبداللطيف 

النواظري  عضو الخلية

0777230546 ع ش ق  الرقيب مديحة بلخياط عضو الخلية

0522332160

0659885315 قائد املركز الرتايب املساعد اول سامل بلحرش رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0672643255عنب حرودة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد فردان  عضو الخلية

0669494432 ع ش ق  الرقيب أسامء فتحي عضو الخلية

0522510516

0669940467 قائد املركز القضايئ  املساعد  أحمد بوماليك رئيس الخلية 
رسية  عني 

0662071763السبع  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول هشام عزيز   عضو الخلية

0687235242 ع ش ق  الرقيب إميان املزم  عضو الخلية

0522660456

659895842 قائد املركز الرتايب املساعد اول العريب صاهب   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662475107عني السبع ض ش ق م باالحداث  املساعد أحمد اميلولن عضو الخلية

0662145208 ع ش ق  الرقيب سارة الريحاين عضو الخلية

0522331001

0659876552 قائد املركز الرتايب املساعد اول   محمد 
أوزيان رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0609425248تيط مليل ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالكريم 

خضريي  عضو الخلية

0676785251 ع ش ق  الرقيب إبتسام زيتوين  عضو الخلية

0522338104

0659876540 قائد املركز الرتايب املساعد اول  بوشعيب 
ديرادي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0667103018مديونة ض ش ق م باالحداث املساعد هشام حرميل عضو الخلية

0606130538 ع ش ق  الرقيب رانيا زرقي  عضو الخلية

0522572148

0659876575 قائد املركز الرتايب املساعد اول  نجيب 
القدوري رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0603472508الهراويني ض ش ق  الرقيب أول املهدي لحيان  عضو الخلية

0661557365 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول بالل لبيض عضو الخلية
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  الهاتف 
التابت 

الهاتف 

املحمول
الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بالداخلة

0528897969

0661982481 رئيس الفصيلة القضائية املالزم  أول بوبكر صهيبي رئيس الخلية 
جهوية 

0600335060الداخلة  مساعدة اجتامعية املالزم أول دنيا بنلكحلة  عضو الخلية

0674260981 ض ش ق  املساعد رشيد موزوين  عضو الخلية

0528897969

0669897076 قائد املركز القضايئ  املساعد ميمون بنيوسف رئيس الخلية 
رسية 

0689369684الداخلة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يوسف برودي عضو الخلية

0688024952 ع ش ق  الرقيب إحسان عقا عضو الخلية

0528897969

0659894474 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عالل 
العمراين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666360938الداخلة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول بوعزة الربيعي  عضو الخلية

0664707787 ع ش ق  الرقيب سهيلة العرسي عضو الخلية

0662760038

0661577093 قائد املركز الرتايب املساعد اول    نورالدين 
سباعي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0700466920املييل ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عزيز زمزمي  عضو الخلية

0613420676 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رضوان البوكاد عضو الخلية

0662786938

0659894531 قائد املركز الرتايب املساعد عبدالواحد كبريي رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
العركوب

0601820226 ض ش ق م باالحداث الرقيب الحسني الوزكاين  عضو الخلية

0614250486 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد بالل 
الشيبي عضو الخلية

0662774064

0659894550 قائد املركز الرتايب املساعد يوسف معيزي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
أعريش

0701299666 ض ش ق املساعد  املختار نقاب عضو الخلية

0695594437 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يوسف 
خرشوفة  عضو الخلية

0660935649

0661678037 قائد املركز القضايئ  املساعد محمد رضضور رئيس الخلية 
رسية 
0678118180أورسد  ض ش ق م باالحداث املساعد احمد السايخ عضو الخلية

0623839732 ع ش ق  الرقيب هناء االزهر عضو الخلية

0662780372

0659884961 قائد املركز الرتايب املساعد ابراهيم بنامي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
أورسد

0677589481 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد الحجام عضو الخلية

0671539440 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول الحسني 
شقدايل عضو الخلية

0528265056

0671823718 قائد املركز الرتايب املساعد عيل العرسي    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0624725862بري كندوز ض ش ق م باالحداث املساعد حسن العرسي عضو الخلية

0661799971 ض ش ق م باالحداث الرقيب سعيد بنهمو عضو الخلية
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الهاتف التابت  الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية  بالجديدة 

 0523342217

0523340418

0661896748 رئيس الفصيلة القضائية املالزم  أول  الحسن عيواج رئيس الخلية 
جهوية   
الجديدة 

0661158506 مساعدة اجتامعية املقدم رجاء االيويب عضو الخلية

0666121172 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  يوسف 
الصديقي عضو الخلية

 0523342217

0523340418

0669924445 قائد املركز القضايئ  املساعد اول  موالي عبد 
العزيز درييس رئيس الخلية 

رسية 
0661980189الجديدة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  يوسف سليم  عضو الخلية

0661765885 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
كريس عضو الخلية

 0523342217

0523340418

0659894073 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد ناحي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661713377الجديدة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عاطف 
املنصوري عضو الخلية

0660004676 ع ش ق  الرقيب برشى امهاوش عضو الخلية

0523399493

0661716891 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محمد 
البوشتي  رئيس الخلية  املركز 

الرتايب اتنني 
هشوكة

0663076810 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  فريد شوقي  عضو الخلية

0701270399 ع ش ق  الرقيب اكرام بن شايم  عضو الخلية

0523362002

0659894085 قائد املركز الرتايب املساعد اول  مصطفى 
يحيوي  رئيس الخلية  املركز الرتايب  

سيدي 
سامعيل

0658224600 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  منعيم كنيز  عضو الخلية

0616392527 ع ش ق  الرقيب خوىل زداك  عضو الخلية

0523348246

0659894141 قائد املركز الرتايب املساعد اول  سعيد املودين  رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 
بوزيد

0672601853 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  بالل الدرشي عضو الخلية

0644875489 ض ش ق  الرقيب ربيعة مباركة  عضو الخلية

0523364334

0659894136 قائد املركزالرتايب  املساعد اول  عسو 
اوهويس  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
خميس 

متوح 
0601225152 ض ش ق م باالحداث املساعد عبد اللطيف 

اولخري عضو الخلية

0701270399 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  رضوان 
اكوجيل  عضو الخلية

0523346681

0659894220 قائد املركز الرتايب املساعد اول  الرشقي 
امحمدي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
جمعة اوالد 

غانم
0622486338 ض ش ق م باالحداث املساعد عبد اللطيف 

مجاهد عضو الخلية

0655185299 ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد فطومي  عضو الخلية
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0523364009

0659894124 قائد املركز الرتايب املساعد اول  يونس عيادي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

حد اوالد 
فرج

0670737630 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عادل الفرد عضو الخلية

0661850977 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  محمد 
قوستال  عضو الخلية

0523360006

0659894083 قائد املركز الرتايب املساعد اول  نور الدين 
محروك  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0672155340بري الجديد  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عصام 

عمراوي  عضو الخلية

0629964471 ع  ش ق  الرقيب كوثر لعرويس عضو الخلية

0523347246

0659894081 قائد املركز الرتايب املساعد اول  سعيد 
الجعواين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666576433ازمزر ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عز الدين 

الهادف  عضو الخلية

0659187420 ع ش ق  الرقيب هاجر السامن  عضو الخلية

 0523349062

0523349139

0668466212 قائد املركز القضايئ  املساعد اول  جالل الفالح  رئيس الخلية  رسيـة 
سـيدي 

بنـور 
0663257971 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  رشيد بليال  عضو الخلية

0661099306 ع ش ق  الرقيب حنان مربوكة  عضو الخلية

 0523349062

0523349139

0661497331 قائد املركز الرتايب املساعد اول  سيدي محمد 
فرحات  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0660829138سيدي بنور  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عادل 

بلحمودي  عضو الخلية

0609216491 ع ش ق  الرقيب وفاء براح عضو الخلية

0523346071

0659893392 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد ناصري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660003930ازمامرة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عبد الرحيم 
بوشاوي  عضو الخلية

0687884888 ض ش ق  الرقيب أول  جمعة عفة  عضو الخلية

0523346071

0766294517 قائد املركز الرتايب املساعد اول  سعيد بوريال  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0661640789اوالد عمران  ض ش ق  الرقيب أول  محمد هريي عضو الخلية

0637870568 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عمر برادي  عضو الخلية

0523376908

0613600186 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عزيز 
بوشتاوي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661263304مطران  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عمر ايت 

عمر عضو الخلية

0672032829 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  يونس عميمي عضو الخلية

0523366420

0661793765 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد زنيك  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0676546144الوليدية  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عبد اللله 
بوفديد عضو الخلية

0641414427 ع ش ق  الرقيب كرمية اسودي  عضو الخلية
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0523380003

0653187327 قائد املركز الرتايب املساعد جالل امعمر رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
العونات

0600268635 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  شكيب 
بوفوس

عضو الخلية

0610848180 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  كريم بوليف  عضو الخلية

0523376713

0629293626 قائد املركز الرتايب املساعد اول  بوشتى 
الشاعب

رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0626465215بوحامن  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد ابفا  عضو الخلية

0660791106 ض  ش ق  الرقيب أول  عمر االزاهري عضو الخلية

0523386641

0662042785 قائد املركز الرتايب املساعد بوشعيب مرابط رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
هالل

0620001229 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  نسيم بختايل  عضو الخلية

0663422955 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  زوهري 
شعطيط

عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 

املحمول
الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية  بالراشيدية   

0535799110

0665906718 رئيس الفصيلة القضائية املالزم  أول  موالي يوسف 
كبريي 

رئيس الخلية 

جهوية   
الراشيدية  

0661622884 مساعدة اجتامعية املالزم  أول  هاجر بركاين  عضو الخلية

0662480808 املساعد اول  محمد  ض ش ق
الرحموين 

عضو الخلية

0535799110

0662070869 قائد املركز القضايئ  املساعد ابراهيم ازيان  رئيس الخلية 
رسية 

الراشيدية 
0662778169 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  امني لعامري  عضو الخلية

0664589250 ع ش ق  الرقيب حفصة ليدام  عضو الخلية

0535799110

0659876672 قائد املركز الرتايب املساعد اول  العريب 
لعامريت 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
الراشيدية 

0693340078 ض ش ق م باالحداث املساعد زكرياء رشف  عضو الخلية

0653712209 ض ش ق  الرقيب أول  حسناء ايت 
اركيك 

عضو الخلية

0535780089

0659876678 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عبد الرزاق 
اولد يس عيل 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
بودنيب

0604521241 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  محمد 
موساوي الزرهوين 

عضو الخلية

0662865302 ض ش ق  الرقيب أول  نجيب 
املعتصم 

عضو الخلية

0535882032

0659876677 قائد املركز الرتايب املساعد اول  حسن الديايف  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
اوفوس

0635020714 ض ش ق م باالحداث املساعد محمد النوري  عضو الخلية

0673355925 ض  ش ق  الرقيب أول  هشام 
االعناوي 

عضو الخلية
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0535576396

0662072604 قائد املركز القضايئ  املساعد بوشتى الطحان  رئيس الخلية 

رسية 
زاكورة 

0652991867 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  يوسف 
الحسيني 

عضو الخلية

0766653937 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
املودن 

عضو الخلية

0535576396

0659876050 املساعد عبد الغفور مودود قائد املركز القضايئ  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الطاووس 
0661477189 ض ش ق م باالحداث املساعد هشام الحرامي  عضو الخلية

0666484930 ع ش ق  الرقيب مراد مازي  عضو الخلية

0535575390

0698955086 قائد املركز الرتايب املساعد محمد بصايري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الريصاين 
0663174772 ض ش ق م باالحداث   الرقيب أول  مام الورحي عضو الخلية

0662044931 ع ش ق الرقيب محمد لزعر عضو الخلية

0535576543

0668865494 قائد املركز القضايئ  املساعد محمد ابركان  رئيس الخلية 

0609549032رسية ارفود  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  لطفي محسن  عضو الخلية

0676574849 ع ش ق  الرقيب رشيفة املوح  عضو الخلية

0535576543

0677255167 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله يعيش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

ارفود 
0663192394 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  حمزة اسختري  عضو الخلية

0682511937 ع  ش ق  الرقيب هاجر ملسيه  عضو الخلية

0535880114

0661263788 قائد املركز الرتايب املساعد اول  ميلودي 
بوعالكة 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
تنجداد

0661417864 املساعد محمد اديب  ض ش ق م باالحداث   عضو الخلية

0666791704 ض ش ق الرقيب أول  نجيب 
مكنايس 

عضو الخلية

0535883987

0666190135 قائد املركز الرتايب املساعد محمج زين 
العابدين 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
ملعاب

0643195506 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عزيز 
الحاتيمي

عضو الخلية

0687153542 ض ش ق  الرقيب أول  مراد بلفقيه  عضو الخلية

0535789517

0661384274 قائد املركز الرتايب املساعد اول  بنارص تواين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
الجرف 

0665002041 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  رشيد حوتا  عضو الخلية

0661417864 ض ش ق  الرقيب أول  نجيب 
مكنايس 

عضو الخلية

0535783340

0659885334 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عبد الحكيم 
دياب 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0608100088كلميمة   ض ش ق  املساعد فريد لزعر  عضو الخلية

0666919455 ض ش ق م باالحداث  الرقيب أول  سفيان واعدا  عضو الخلية

0535582052

0662071959 قائد املركز القضايئ  املساعد ادريس موزون  رئيس الخلية 
رسية 

ميدلت 
0667928667 ض ش ق  املساعد محمد الدهبي  عضو الخلية

0654922860 ض ش ق  الرقيب مريم علوش  عضو الخلية
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0535582052

0659903458 قائد املركز الرتايب املساعد اول  حسن 
قشقاش 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
ميدلت 

0623559229 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عزيز سيف 
الحق 

عضو الخلية

0642807920 ع ش ق  الرقيب شيامء اغريب  عضو الخلية

0535364140

0661160563 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محسني 
ميامري 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0653269122زايدة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  محمد صوين  عضو الخلية

0620304427 ع ش ق  الرقيب زايد اوعناية  عضو الخلية

0535365152

0668146869 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الحفيظ 
كونان 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662536475تونفيت  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  سمري ماجني  عضو الخلية

0660669738 ع ش ق  الرقيب رشيد تغزاوي  عضو الخلية

0535589009

0659903512 قائد املركز الرتايب املساعد املحجوب نصيط  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الريش 
0618441230 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  ياسني زاهري  عضو الخلية

0660618014 ض  ش ق  املساعد يونس زايك  عضو الخلية

0535598023

0659903485 قائد املركز الرتايب املساعد اول  احمد مدين  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

اتزار  
0667702940 ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الرحيم زروال  عضو الخلية

0601674215 ع ش ق  الرقيب هشام حبيبي عضو الخلية

0523442802

0659903482 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محمد خوشنا  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

اميلشيل 
0661450098 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عامد حميمو  عضو الخلية

0621849949 ع ش ق  الرقيب عبد الرزاق لعواج  عضو الخلية

0535888768

0659885943 قائد املركز الرتايب املساعد صالح ابو جعفر  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

كورامة 
0614875353 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  رضا بومتري  عضو الخلية

0656333931 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  يوسف كميح  عضو الخلية

0535597064

0659876527 قائد املركز الرتايب املساعد اول  منري مامو  رئيس الخلية 

املركز بوميا 
0610985185 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  سعيد 

بومسيس 
عضو الخلية

0660228586 ع ش ق  الرقيب يونس بلباشا  عضو الخلية
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  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بالصويرة

0524472012

0661853425 رئيس الفصيلة القضائية املساعد اول نور الدين 
شكري 

رئيس الخلية 

جهوية  
الصويرة 

0700762426 مساعدة اجتامعية املالزم أول خولة اطريبقي 
العرويس 

عضو الخلية

0699198233 ض ش ق  املساعد اول محمد 
الشبييل  

عضو الخلية

0524472012

0669936832 قائد املركز القضايئ  املساعد سعيد معروف  رئيس الخلية 
رسية 

الصويرة 
0631601449 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول زكرياء بوعز  عضو الخلية

0777528372 ع ش ق  الرقيب مينة بوستة  عضو الخلية

0524472012

0659893282 قائد املركز الرتايب املساعد اول سعيد 
الرصيفي 

رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

الصويرة 
0666164587 ض ش ق م باالحداث املساعد فريد اختار   عضو الخلية

0675263395 ع ش ق  الرقيب شيامء تيامر  عضو الخلية

0524474455

0673267097 قائد املركز الرتايب املساعد اول  ادريس بتوت  رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  
اوناغا 

0615653452 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول هشام نرجس   عضو الخلية

06428228819 ض ش ق م باالحداث  الرقيب أول وصيل مدين  عضو الخلية

0524790372

0659893298 قائد املركز الرتايب املساعد اول ابراهيم 
بوتحازم 

رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

الحنشان 
0670869016 ض ش ق م باالحداث الرقيباول زهري بنعامر   عضو الخلية

06669933 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول نجيم اركييك  عضو الخلية

0524785417

0659893389 قائد املركز الرتايب املساعد فاروق اريقا  رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

تفتاشت 
0668344212 ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد الدوهايب   عضو الخلية

06669933 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول نجيم اركييك  عضو الخلية

0524795336

0668434376 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الصمد 
مارو 

رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

تاملست 
0661874748 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ابراهيم سمري  عضو الخلية

066222142 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول جواد لحسيني عضو الخلية

0620000193

0663012060 قائد املركز الرتايب املساعد اول فتحي 
سخسوخ  

رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

اقرمود 
0662119553 ض ش ق م باالحداث الرقيب أوليس محمد 

هريرا 
عضو الخلية

0668600129 ض ش ق م باالحداث  الرقيب أول محمد خلويف  عضو الخلية

0524788406

0669937549 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عبد العزيز 
بدا 

رئيس الخلية 

رسية   
متنار

0662124850 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالسالم 
اغمييل

عضو الخلية

0770527318 ع ش ق  الرقيب وسيمة الغزواين عضو الخلية
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0524788406

0659893402 قائد املركز الرتايب املساعد لحسن أوبادوود رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  
متنار

0661845002 ض ش ق م باالحداث املساعد موالي محمد 
التوايت

عضو الخلية

0668709449 ع ش ق  الرقيب شيامء العثامين عضو الخلية

0524785302

0661832114 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن 
الربنويص 

رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  
سميمو

0663549157 ض ش ق م بالنساء املساعد محجوب بيا عضو الخلية

0666739925 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالرحيم 
لغسري

عضو الخلية

0620000199

0661721925 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبداملجيد 
لزعر

رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  
بزداد

0666603295 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حكيم أرزاف عضو الخلية

0661909839 ض ش ق  م بالنساء الرقيب إلياس أنغة عضو الخلية

0524783240

0659893406 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
الحسيني 

رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  
أيت داوود

0687003155 ض ش ق م بالنساء املساعد مراد حجي عضو الخلية

0661735250 ض ش ق باالحداث الرقيب أول يونس أوعاين عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية فاس

0535654142

0667647185 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول محمد العلوي  رئيس الخلية 
جهوية  

فاس
0661920944 مساعدة اجتامعية املالزم أول  أميمة بنشبابة  عضو الخلية

0608169490 ض ش ق م باالحداث املساعد زكريا الزهري عضو الخلية

 0535769145

0535769147

0669953059 قائد املركز القضايئ  املساعد أول الرشقي بيدو  رئيس الخلية 
رسية 

تاونات
0660330454 ض ش ق م باالحداث املساعد وائل لعبودي عضو الخلية

0651765893 ع ش ق  الرقيب سعيدة بوبكر عضو الخلية

0535627059

0659895206 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد أيت 
تودا  

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
تاونات

0661858349 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالغني 
نظيف

عضو الخلية

0681090878 ع ش ق  الرقيب وئام زيوزو عضو الخلية

 0535769145

0535769147

0661919782 قائد املركز الرتايب املساعد نورالدين 
إهوديجن

رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0642413720عني عائشة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول هشام فرحي  عضو الخلية

0701170385 ع ش ق  الرقيب كامل حديدو عضو الخلية

0535973483

0661905752 قائد املركز الرتايب املساعد اول  حسن سليك رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

بني وليد
0636954566 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعيد بالفقري  عضو الخلية

0690955911 ض ش ق  الرقيب أول محمد زكريا عضو الخلية
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0535720118

0659895135 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
االدرييس زبريي  

رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0667256601ظهر السوق ض ش ق م باالحداث املساعد رضوان مبيخوخ عضو الخلية

0669860829 ع ش ق  الرقيب \أول محمد فكري عضو الخلية

0535680006

0659895184 قائد املركز الرتايب املساعد حميد املندييل  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
تيسة

0660279946 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد الحاري عضو الخلية

0698154697 ض ش ق  الرقيب أول مصطفى 
الرامي

عضو الخلية

0535725537

0674908472 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الله 
أشاغود  

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
اوالد رياب

0618592368 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الغفور 
بولعايدي

عضو الخلية

0620690160 ض ش ق  الرقيب أول أناس الصبار عضو الخلية

0535977985

0661237489 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد خيي   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

بوعروس
0668706449 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد العثامين عضو الخلية

0660795352 ض ش ق  الرقيب أول فيصل الفاضيل عضو الخلية

0535660023

0669952840 قائد املركز القضايئ  املساعد أول محمد الخامية رئيس الخلية 

رسية  
صفرو

0699102737 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
السعيدي

عضو الخلية

0664930161 ع ش ق  الرقيب وفاء حامل عضو الخلية

0535660023

535692005

535665181

0659894952 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد ندامي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
صفرو

0661809237 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مصطفى 
شخلوب

عضو الخلية

0625601189 ع ش ق  الرقيب أسامء العمريي عضو الخلية

0535692005

0659895015 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الله بريغ رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

بهاليل
0673926213 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رشيد أوتوغمة عضو الخلية

0642768628 ع ش ق  الرقيب يحيى رقابيل عضو الخلية

0535665181

0659895091 قائد املركز الرتايب املساعد املحجوب بن 
داحو  

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
عني شكاك

0607288207 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
العنبوري 

عضو الخلية

0695388042 ع ش ق  الرقيب إمين بن زيديا عضو الخلية

0535663022

0659895058 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد علمي رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

إموزار 
كندار

0662107466 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد سمري 
ملرارين

عضو الخلية

0766117251 ع ش ق  الرقيب سكينة سدرايت عضو الخلية

0535667088

0659895110 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى برود  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

املنزل
0655808712 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محسن كنينة عضو الخلية

0655447494 ع ش ق  الرقيب منعم الحريش عضو الخلية
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0535696012

0659895027 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسا صوبان رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
رباط الخري

0691123002 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول فهد رساحي عضو الخلية

0619387956 ع ش ق  الرقيب حتيم ملوي عضو الخلية

0535725570

0662771205 قائد املركز الرتايب املساعد عبد اإلله عنيبة رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

أدرج
0662388140 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حميد وزاين عضو الخلية

0767821555 ع ش ق  الرقيب أرشف التهامي عضو الخلية

0535976005

0659895057 قائد املركز الرتايب املساعد اول  نارص بوراس رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
بري طمطم

0662051520 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سامعيل 
دبحاين

عضو الخلية

0600544758 ع ش ق  الرقيب أيوب العلوي عضو الخلية

0535654142

0669953579 قائد املركز القضايئ  املساعد أول جاد بنداوود رئيس الخلية 

0663387025رسية  فاس  ض ش ق م باالحداث املساعد منيس فطاش عضو الخلية

0633354338 ع ش ق  الرقيب سلطانة هشامس عضو الخلية

0535654142

0659885981 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبدالسالم 
سنحو 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
فاس

0698122527 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالعايل 
أوهمي

عضو الخلية

0668969459 ع ش ق  الرقيب مريم بنلفقيه عضو الخلية

0535608901

0659895284 قائد املركز الرتايب املساعد محمد عروف  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
اوالد الطيب

0673736072 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول أووس لبودي  عضو الخلية

0701252827 ع ش ق  الرقيب شيامء بوقطاية عضو الخلية

0535690008

0659895315 قائد املركز الرتايب املساعد كامل بنلحسن  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سيدي 
حرازم

0700080436 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول خليد طعمي عضو الخلية

0614328528 ع ش ق  الرقيب لبنى خميل عضو الخلية

0535585001 

0535585220

0662117150 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عزيز فنان رئيس الخلية 

رسية   
ميسور

0625566128 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول امليلودي 
عقاوي

عضو الخلية

0664065523 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
زداك

عضو الخلية

 0535585001

0535585220

0666521826 قائد املركز الرتايب املساعد عبدالنبي لعرج رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
ميسور

0688922760 ض ش ق م باالحداث املساعد إلياس الزاوي عضو الخلية

0770659312 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
أوجيخون

عضو الخلية

0535362001

0659894902 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عزيز الحاريث  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
كيكو

0662185984 ض ش ق م باالحداث املساعد عبد العزيز 
شخطون

عضو الخلية

0662493744 ض ش ق  املساعد عبد الرحيم 
الحريش

عضو الخلية
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0535584218

0659903933 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد أبرشا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

بوملان
0600344263 ض ش ق م باالحداث املساعد جواد ديدان  عضو الخلية

661459182 ض ش ق  الرقيب صابر الغزواين  عضو الخلية

0535590004

0659894904 قائد املركز الرتايب املساعد اول ادريس 
كونباش  

رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

إموزار  
مرموشة

0679441155 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يوسف 
الجدوري 

عضو الخلية

0677370354 ع ش ق  الرقيب املحفوظ الهداج  عضو الخلية

0535592126

0667042675 قائد املركز الرتايب املساعد يونس املوريد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

اوطاط 
الحاج

0668978497 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
بوقطوب

عضو الخلية

0674047431 ض ش ق  الرقيب أول رداد البكري  عضو الخلية

0535686806

0659903932 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبدالعايل 
املحياوي 

رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661726144تانديت ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ابراهيم كووش عضو الخلية

0777204701 ع ش ق  الرقيب نورالدين الرشيد عضو الخلية

0535581347

0659903900 قائد املركز الرتايب املساعد أمني جباري   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
قصايب

0665359477 ض ش ق م باالحداث املساعد عبداملوىل الحسني عضو الخلية

0641821592 ض ش ق  الرقيب أول الحسن 
لعترييس

عضو الخلية

0535725569

0652381068 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد الرشييش   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
سكورة مداز

0766715308 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مصطفى بالري عضو الخلية

0691770838 ض ش ق  الرقيب أول محمد 
السحومي

عضو الخلية

 0535628013

0535628018

0669953757 قائد املركز القضايئ  املساعد أول جامل الضياء رئيس الخلية 

رسية   قرية 
با امحمد 

0679220182 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول جيكال عبد 
الصمد

عضو الخلية

0660071470 ع ش ق  الرقيب سناء أزنود عضو الخلية

 0535628013

0535628018

0659895396 قائد املركز الرتايب املساعد أول صالح الدين 
باسم

رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

قرية ابا 
امحمد 

0672133168 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول جواد بوراس عضو الخلية

0628343575 ع ش ق  الرقيب كوثر حامين عضو الخلية

0535699077

0659904327 قائد املركز الرتايب املساع رشيد أوتغاتن رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

غفايس
0638234378 ض ش ق م باالحداث عضو الخلية الرقيب أول سعيد حمدان 

0697324678 ع ش ق  الرقيب مريم كزيني   عضو الخلية

0535723066

0659904162 قائد املركز الرتايب املساعد أول يوسف رامي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
ورتزاغ 

0626155181 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ارشف 
مصدوقي  

عضو الخلية

0665657567 ع ش ق  الرقيب  عبداالله صطيفة  عضو الخلية
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0535727302

0659904377 قائد املركز الرتايب  املساعد عبدالعني 
مرزوقي رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0667455532الولجة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول نورالدين 

القاسمي  عضو الخلية

0662135072 ع ش ق  عضو الخلية الرقيب محمد عيطور 

 0535729402

0535729403

0535729402-

0535729403

0535729402-

0535729403

0669952811 قائد املركز القضايئ  املساعد أول  كريم 
مصطفى  رئيس الخلية 

رسية   
موالي 

يعقوب 
0674469340 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالعزيز 

الناظر  عضو الخلية

0620254101 ع ش ق  الرقيب كميليا علوي 
مدغري عضو الخلية

0535694025

0659895357 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد 
املشييش رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
موالي 

يعقوب 
0610679450 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يوسن شوكيح عضو الخلية

0615961062 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
ملسيح عضو الخلية

 0535729402

0535729403

0535729402-

0535729403

0535729402-

0535729403

0659895384 قائد املركز الرتايب املساعد أول حميد الغازي رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0662078874بنسودة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعد لحجايل عضو الخلية

0674469340 ع ش ق  الرقيب وجدان هيناوي عضو الخلية

0535725530

0661186702 قائد املركز الرتايب املساعد أول أوعقا عقاوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0616724003لعجاجرة  ض ش ق م باالحداث املساعد طارق سعد  عضو الخلية

0624136813 ض ش ق  الرقيب أول حميد لغريب  عضو الخلية

0535725604

0661943123 قائد املركز الرتايب املساعد  رئيس الخلية 

0661814821املركز الرتايب   ض ش ق م باالحداث املساعد عضو الخلية

0661612335 ع ش ق  الرقيب  عضو الخلية

0535725990

0661357597 قائد املركز الرتايب املساعد أول لحسن مرتاح رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0661763888عيد بوعيل   ض ش ق م باالحداث املساعد محمد أمهاوش عضو الخلية

0627099070 ع ش ق  املساعد محمد البدري عضو الخلية

0535979282

0663050151 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد عمي 
بنرباهيم  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0668773061رأس املا ض ش ق م باالحداث املساعد جامل ملفك  عضو الخلية

0600498547 ع ش ق  الرقيب زهرة مستور عضو الخلية
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  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية  كلميم 

0528872377

0670309973 رئيس الفصيلة القضائية املساعد أول بوجمعة 
السليامين رئيس الخلية 

جهوية 
0634761162كلميم  ض ش ق م باالحداث الرقيب  أول أحمد بنعامر   عضو الخلية

0611725462 مساعدة اجتامعية الرقيب أول  ربيعة لكانويف عضو الخلية

0528872377

0662064159 قائد املركز القضايئ  املساعد عبدالحميد 
بنطيب رئيس الخلية 

رسية 
0673959238كلميم ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالله 

بوخساين عضو الخلية

0646530702 ع ش ق  الرقيب أمكلتوم نارصي عضو الخلية

0528872377

0661167446 قائد املركز الرتايب املساعد عمر سحناين  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660625762كلميم ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رضوان بولعيد عضو الخلية

0608780710 ع ش ق  الرقيب إميان بريز عضو الخلية

0528785719

0666101664 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبدالله 
صوري  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0664736436تغجيجت ض ش ق م باالحداث الرقيب أول طريق مزيان  عضو الخلية

0662872599 ع ش ق  الرقيب عيل أيت بالل عضو الخلية

0528873723

0661691597 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد برجول رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0673314052لقصايب  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مراد بوعسول  عضو الخلية

0658756334 ع ش ق  الرقيب يوسف البوهايل عضو الخلية

0528789983

0628132933 قائد املركز الرتايب املساعد عبدالله موتصل رئيس الخلية  املركز الرتايب 
افران اطلس 

الصغري  
0634808221 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس أميني  عضو الخلية

0673652326 ع ش ق  الرقيب محمد أوحمو  عضو الخلية

0528788032

0666101792 قائد املركز الرتايب املساعد زوهري الدريوش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0666945114بويزكارن ض ش ق  الرقيب أول مصطفى دان عضو الخلية

0661683600 ض ش ق م باالحداث الرقيب هشام موجهيد عضو الخلية

0528877069

0671753669 قائد املركز القضايئ  املساعد حسن نديم رئيس الخلية 
رسية 

طانطان
0661367162 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول لحسن 

بوخامن عضو الخلية

0657418944 ع ش ق  الرقيب أميمة لشهب عضو الخلية

0528877069

0666101076 قائد املركز الرتايب املساعد مصطفى توين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0636902586طانطان ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعيد بورية  عضو الخلية

0607406407 ع ش ق  الرقيب شيامء اسامحي عضو الخلية
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0528879046

0667393834 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد 
خيشعة رئيس الخلية  املركز الرتايب  

طانطان 
الشاطىء

0607908698 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول زكرياء بوراس عضو الخلية

0666448761 ع ش ق  الرقيب محمد نزيب عضو الخلية

0528765350

0666101076 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد بنجدية رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0663051015تيلمزون ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالغني 
عيدودي عضو الخلية

0663117180 ع ش ق  الرقيب زكرياء باريش عضو الخلية

0528765307

0634047284 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الرحامن 
بنعامر رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0676281662أبطيح  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول صبري أخنوش  عضو الخلية

0689508297 ع ش ق  عضو الخلية الرقيب بدر املريض

0528875051

0661601755 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عبدد القادر 
بيلو رئيس الخلية  رسية 

سيدي 
افني

0697979991 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالله علوي  عضو الخلية

0623244908 ع ش ق  الرقيب إميان بلغغتي عضو الخلية

0528875051

0659876073 قائد املركز الرتايب املساعد أول لعرويس لوغ رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0666010205سيدي افني ض ش ق م باالحداث الرقيب  أول زهري زيالن   عضو الخلية

0661140745 ع ش ق  الرقيب سكينة املسرتزق عضو الخلية

0528216274

0661846955 قائد املركز الرتايب املساعد محمد صدقي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661304969تغريت   الرقيب  أول عصام ملسيوي ض ش ق م باالحداث عضو الخلية

0634749503 ع ش ق  الرقيب مهدي ضايف  عضو الخلية

0528719458

0659876127 قائد املركز الرتايب املساعد أول البشري هالل رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0671472401مري اللفت  ض ش ق م باالحداث املساعد هشام موالي 
طالب عضو الخلية

0654593033 ع ش ق  الرقيب ربيع بوكنانة عضو الخلية

0528670031

0659876156 قائد املركز الرتايب املساعد موالي هشام  
حاممي إدرييس رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
ثالثاء 

لخصاص  
0613984295 ض ش ق م باالحداث الرقيب  أول مصطفى 

العطاوي  عضو الخلية

0666999634 ع ش ق  الرقيب يوسف الشاديل  عضو الخلية

0528700736

0662064319 قائد املركز القضايئ  املساعد لحسن أولحاج رئيس الخلية 
رسية أسا  

0667960805الزاك  ض ش ق م باالحداث املساعد وحيد شكري عضو الخلية

0691277638 ع ش ق  الرقيب كرمية العباز عضو الخلية

0528700736

0672282467 قائد املركز الرتايب املساعد طريق علوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
أسا 

0687054967 ض ش ق  الرقيب  أول نورالدين 
بليس عضو الخلية

0661334031 ض ش ق م باالحداث الرقيب  أول محمد 
لخنيفري عضو الخلية
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0528704008

0651186262 قائد املركز الرتايب عبداالرزاق مزمييل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الزاك 
0667702582 ض ش ق م باالحداث املساعد عبدالله مرصي عضو الخلية

0666467631 ض ش ق  الرقيب  أول بدرالدين 
حاميش  عضو الخلية

  الهاتف 

التابت 
الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية  بالقنيطرة

0537374134

0665911166 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول محمد ويشن رئيس الخلية 
جهوية  
0661520561القنيطرة مساعدة اجتامعية املقدم  فاريس زينب   عضو الخلية

0652029333 ض ش ق  املساعــد  نورالدين قاري عضو الخلية

0537374134

0659236827 قائد املركز القضايئ  املساعد  أول مصطفى 
شهري رئيس الخلية 

رسية  
0652029333القنيطرة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حفيظ الحوات عضو الخلية

0706670779 ع ش ق  الرقيب حسنة تشيني  عضو الخلية

0537374134

0659884865 قائد املركز الرتايب املساعد اول بوعفة حضور رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0664944988القنيطرة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد كنو عضو الخلية

0700774324 ع ش ق  الرقيب نورة دباين عضو الخلية

0537319094

0659884869 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
ادرييس رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي عالل 
التازي

0672540718 ض ش ق م باالحداث املساعد محمد  موهدي عضو الخلية

0663525030 ع ش ق  الرقيب هشام روخو عضو الخلية

0537365786

0659884879 قائد املركز الرتايب املساعد اول رشيدي 
الزوين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
سيدي 

الطيبي 
0661843817 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس 

بنمقرودة  عضو الخلية

0646512992 ع ش ق  الرقيب سلوى القمح عضو الخلية

0537319478

0659749418 قائد املركز الرتايب املساعد محمد العزاوي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0614501814بني منصور ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مصطفى 

ععرويب عضو الخلية

0666058709 ع ش ق  الرقيب زهري لحنيني  عضو الخلية

0537388514

0659884870 قائد املركز الرتايب املساعد صالح رصجمي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0676835789املهدية  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول جواد ملنيعي عضو الخلية

0700132314 ع ش ق  الرقيب رشيدة شببط عضو الخلية

0537902052

0661523410 قائد املركز القضايئ  املساعد  أول محمد 
ساكري رئيس الخلية 

رسية  سوق 
اربعاء 
الغرب

0626612039 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عبدالرحيم 
الهاشومي عضو الخلية

0616233374 ع ش ق  الرقيب اجر الوانزي عضو الخلية
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0537902052

0659884941 قائد املركز الرتايب املساعد عبداللطيف بن 
موحى رئيس الخلية  املركز الرتايب  

سوق اربعاء 
الغرب

0672151231 ض ش ق م باالحداث املساعد عبد السميع الزبري عضو الخلية

0613678398 ع ش ق  الرقيب  هدى بن عمر عضو الخلية

0537432005

0659903224 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد موقاديري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

موالي 
بوسلهام 

0671378077 ض ش ق م باالحداث املساعد اول مصطفى 
عطار  عضو الخلية

0635972921 ع ش ق  الرقيب السعدية مرياد  عضو الخلية

0537430054

0659903206 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن باحي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0600124783عرباوة  ض ش ق م باالحداث املساعد اول منري الحاريث عضو الخلية

0657812220 ع ش ق  الرقيب عبدالنور زعنان عضو الخلية

0537440064

0659903176 قائد املركز الرتايب املساعد مراد العيطور  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0678275660لال ميمونة  ض ش ق م باالحداث املساعد جالل لعولجي عضو الخلية

0607132312 ع ش ق  الرقيب محمد بزطيط عضو الخلية

0537900080

0659884951 قائد املركز الرتايب املساعد اول أحمد 
بنضاوية رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي 
محمد لحمر

0673701608 ض ش ق م باالحداث املساعد ادريس الناجي عضو الخلية
0696745383 ع ش ق  الرقيب هشام ادرييس عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية  بالخميسات

0537552686 

0537551811

0667378352 رئيس الفصيلة القضائية املساعد اول أحمد خليفي رئيس الخلية 
جهوية  

0661702688لخميسات مساعدة اجتامعية املالزم أول بسمة رواين عضو الخلية

0663837040 ض ش ق م باالحداث املساعــد فريد نطال   عضو الخلية

0537552686 

0537551811

0669976143 قائد املركز القضايئ  املساعد عبدالهادي 
بحراوي رئيس الخلية 

رسية  
0661043853الخميسات ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد العزيز 

حدو    عضو الخلية

0667361123 ع ش ق  الرقيب نوال دكداك عضو الخلية

0537559699

0659875972 قائد املركز الرتايب املساعد جواد القرسي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0664692887لخميسات ض ش ق م باالحداث املساعد اول ركرايك 
دحموين عضو الخلية

0618365921 ع ش ق  الرقيب أسامء لحمر عضو الخلية

0537524991

0659875989 قائد املركز الرتايب املساعد اول بن نارص 
عزيزي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662723105ايت اوربل  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد زهري عضو الخلية

0608458951 ض ش ق  الرقيب  مراد مومني عضو الخلية
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0537556881

0659876034 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
متحد رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662098269ايت سيربن ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رضوان 

الشايب عضو الخلية

0672875410 ض ش ق  املساعد أحمد بوعزاوي  عضو الخلية

0537513308

0673267018 قائد املركز الرتايب املساعد أحمد مراد رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
ايت يادين

0628184418 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الرحامن 
كويديش عضو الخلية

0662325976 ض ش ق  الرقيب أول عبد الصمد 
برشيد عضو الخلية

0537512248

0659885320 قائد املركز الرتايب املساعد اول يونس الغازي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0655822780تيفلت ض ش ق م باالحداث املساعد ياسني كاشايت عضو الخلية

0636325025 ع ش ق  الرقيب نادية الزرداوي عضو الخلية

0537512661

0659885321 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد فياليل  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
سيدي عبد 

الرزاق
0667344836 ض ش ق م باالحداث املساعد خليد زاري   عضو الخلية

0664060963 ض ش ق  الرقيب أول براهيم 
كوروش  عضو الخلية

0537520114

0659885330 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد جالل رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي عالل 

البحرواي 
0662193764 ض ش ق م باالحداث حفيظ اسليامين عضو الخلية

0672147476 ع ش ق  الرقيب سارة نباطا   عضو الخلية

0537516134 

0537516142

0662876101 قائد املركز القضايئ  املساعد  عبد الهادي بن 
بريك رئيس الخلية 

رسية   
0667404753الروماين ض ش ق م باالحداث املساعــد يوسف رحيل  عضو الخلية

0652561262 ع ش ق  الرقيب  نادية لخليفي عضو الخلية
0537516134 

0537516142

0537516134-

0537516142

0537516134-

0537516142

0662340882 قائد املركز الرتايب املساعد  العلمي عريف رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0657336606الروماين ض ش ق م باالحداث املساعد  نبيل مرزوق عضو الخلية

0699960797 ع ش ق  الرقيب برشى غزايل   عضو الخلية

0537529026

0659894596 قائد املركز الرتايب املساعد اول امبارك 
القطيف رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0664797964حد لرباشوة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول زكرياء أيت 

حمو  عضو الخلية

0642253009 ع ش ق  الرقيب  طرق زمزام عضو الخلية

0537517215

0662876101 قائد املركز الرتايب املساعد عالل البوريض  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660397715زحيلكة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  محمد عيل 
كليم عضو الخلية

0600646378 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد بن بري عضو الخلية
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0537515601

0618610283 قائد املركز الرتايب املساعد اسامعيل الرفاعي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

لغوامل 
0662098269 ض ش ق م باالحداث املساعد اسامعيل هاشم عضو الخلية

0662791444 ض ش ق  الرقيب اول عبد الحي 
املرنيس  عضو الخلية

0537517937

0673267018 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد طيبي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0707798904عني سبيت ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سفيان سجيد عضو الخلية

0693349380 ع ش ق  الرقيب  مريم عبيس عضو الخلية

 0537523147

0537520768

0661295282 قائد املركز القضايئ  املساعد  أول رضوان 
معزوزي رئيس الخلية 

رسية 
0662168105واملاس ض ش ق م باالحداث املساعــد سعيد السحاميي عضو الخلية

0663007153 ع ش ق  الرقيب  كرمية ادرييس عضو الخلية

0537523147 

0537520768

0659876076 قائد املركز الرتايب املساعد محمد موسعيد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0673676327واملاس ض ش ق م باالحداث الرقيب أول الحسسن ايت 
الشيخ عضو الخلية

0679738651 ع ش ق  الرقيب  ماجدة الشاكري عضو الخلية

0537527625

0659876116 قائد املركز الرتايب املساعد اول مراد موساوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661321085تيدارس ض ش ق م باالحداث املساعد بوجمعة زايز عضو الخلية

0707059293 ع ش ق  الرقيب  عبدالحكيم غبوج عضو الخلية

0537518428

0659876106 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبدالله 
سطيفي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0630465949ملعازيز ض ش ق م باالحداث املساعد محمد حسناوي  عضو الخلية

0600262212 ض ش ق  الرقيب اول سعيد موىس   عضو الخلية

  الهاتف 

التابت 
الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بالخنيفرة

0535586235 

0535586201

0666096572 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول عزيز قريب رئيس الخلية 
جهوية 

الخنيفرة 
0661862456 مساعدة اجتامعية املالزم أول زينب عشوري  عضو الخلية

0673195296 ض ش ق م باالحداث املساعــد أول   مصطفى 
أبوالذهب  عضو الخلية

 0535586235

0535586201

0664981172 قائد املركز القضايئ  املساعد حسن لخباب رئيس الخلية 
رسية 

0600584867الخنيفرة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول جامل حامو   عضو الخلية

0660449826 ع ش ق  الرقيب فددوى بورشق عضو الخلية

 0535586235

0535586201

0615230689 قائد املركز الرتايب املساعد ميمون اوعباس رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الخنيفرة 
0659930046 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى أغيل عضو الخلية

0600729891 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء  
عدالين عضو الخلية
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0535370016

0659903271 قائد املركز الرتايب املساعد أول عيل العري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0722730409اكلموس ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عزيز لوريكا عضو الخلية

0700756134 ع ش ق  الرقيب برشى اليزمي عضو الخلية

0535390004

0659903350 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد لكحل رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

مريرت
0604816847 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حسن حجري عضو الخلية

0668229812 ض ش ق  الرقيب اول عبد الواحد 
اكوداد عضو الخلية

0535391492

0636641279 قائد املركز الرتايب املساعد اول رشيد 
سعداوي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666202927الحامم   ض ش ق م باالحداث املساعد محمد الشياري عضو الخلية

0660524088 ض ش ق  الرقيب اال ابراهيم تفجويت عضو الخلية

 0535586235

0535586201

0659214627 قائد املركز الرتايب املساعد  بن داوود هرادي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0658587729اكلامم ازكزا  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد ياسني 

عاطفي عضو الخلية

0659029133 ض ش ق  الرقيب اول هشام احويف عضو الخلية

0535433739

0670013098 قائد املركز الرتايب املساعد يوسف رئيد رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

كهف 
النسور

0644161308 ض ش ق م باالحداث املساعد نورالدين الزعيم عضو الخلية

0697548197 ض ش ق  املساعد هشام حباز عضو الخلية

0535395013

0659903341 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
معزي رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
موالي 
بوعزة 

0662388046 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام رشوقي عضو الخلية

0636913592 ع ش ق  الرقيب سلمى خراز عضو الخلية

0535399965

0662073714 قائد املركز القضايئ  املساعد اول حسن 
بلعايدي رئيس الخلية 

رسية  ايت  
0651959472اسحاق ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الله توفيق عضو الخلية

0687448774 ع ش ق  الر قيب عائشة عدلون عضو الخلية

0535399965

0659903317 قائد املركز الرتايب املساعد أنور بوشيخي رئيس الخلية 
املركز 

الرتايب  ايت  
اسحاق

0668461333 ض ش ق م باالحداث املساعد بوشعيب نصري عضو الخلية

0663646672 ع ش ق  الرقيب كوثر رشاد عضو الخلية

0535596737

0673268030 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العزيز مارسة رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0666730451تيغسالني  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد حسون عضو الخلية

0632731747 ض ش ق م باالحداث املساعد اول هشام الخطري عضو الخلية

0535394007

0659903237 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العزيز 
أوخباش رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0633058998لقباب ض ش ق م باالحداث املساعد اول جامل أوكمو عضو الخلية

0658598675 ض ش ق م باالحداث املساعد اول يوسف 
أقجداو عضو الخلية
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0535360954

0673267105 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الكريم 
حديوي

رئيس الخلية 
املركز 
الرتايب 

كروشن
0652229892 ض ش ق م باالحداث املساعد اول عبد الحايل 

قريش
عضو الخلية

0650847200 ض ش ق م باالحداث املساعد اول عيل أوعال عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بخريبكة

 0523580023

0523580652

0661754243 رئيس الفصيلة القضائية الرائد ح. دويش رئيس الخلية 
جهوية 
خريبكة

0666159526 مساعدة اجتامعية املالزم أول إكرام حريزو عضو الخلية

0681419081 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
ويسناف  عضو الخلية

 0523580023

0523580652

0662072569 قائد املركز القضايئ  املساعد أول كامل فوزي رئيس الخلية 
رسية 

0661998296خريبكة ض ش ق م باالحداث املساعد محمد قندويس  عضو الخلية

0766019441 ع ش ق  الرقيب مريم عوين عضو الخلية

 0523580023

0523580652

0661638801 قائد املركز الرتايب املساعد أول لعياش برادي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

611200377خريبكة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مبارك لكنيني عضو الخلية

0707790142 ع ش ق  الرقيب شيامء لربينيس عضو الخلية

0523579294

0610902599 قائد املركز الرتايب املساعد أول سفيان دميع رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
لكفاف بني 

يخلف
0628930215 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول املصطفى 

بومدياين عضو الخلية

0660020883 ع ش ق  الرقيب عمر الدهبي عضو الخلية

0523574037

0668216640 قائد املركز الرتايب املساعد محمد تايق رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0666827046حطان  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مصطفى 
الوهاب عضو الخلية

0666827047 ع ش ق  الرقيب عثامن زاوي عضو الخلية

0523577038

0661734122 قائد املركز الرتايب املساعد أول حسا بركاع رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0619753043بولنوار ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رضوان بكوش عضو الخلية

0676371788 ع ش ق  الرقيب جامل دري عضو الخلية

0523570387

0659875822 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الله 
أرسكال رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0660818370بوجنيبة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نور الدين 

مرسار عضو الخلية

0644851826 ع ش ق  الرقيب الصالحي نرسين عضو الخلية

 0523520365

0523417814

0662073423 قائد املركز القضايئ  املساعد أول حسن مروان رئيس الخلية 
رسية واد 

0693505088زم ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد املرتجي 
صيور عضو الخلية

0625512409 ع ش ق  الرقيب أسية طاهريي عضو الخلية
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 0523520365

0523417814

0659875825 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العزيز عبيد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0637755927واد زم ض ش ق م باالحداث املساعد عزالدين حمدان  عضو الخلية

0658508597 ع ش ق  الرقيب أمينة بوشريب عضو الخلية

0523586707

0659885301 قائد املركز الرتايب املساعد أول رشيد خرشاف رئيس الخلية  املركز 
الرتايب اوالد 

بوغادي 
0665077726 ض ش ق  املساعد هشام سبايس عضو الخلية

0636518875 ض ش ق  الرقيب أول محمد باادا عضو الخلية

0523586989

0614090957 قائد املركز الرتايب املساعد أول مصطفى 
مطالب رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0665077726شكران ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل بعاممة عضو الخلية

0680239921 ع ش ق  الرقيب أحمد زيات عضو الخلية

0523414002

0659875833 قائد املركز الرتايب املساعد أول رشيد مرشدي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0623463519ابو الجعد   ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مجيد 

السمعايل عضو الخلية

0635943717 ع ش ق  الرقيب إنتصار نجواين عضو الخلية

0523414488

062393408 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد مرزاق رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0675882701بني بتاو ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل رصرص عضو الخلية

0675882701 ع ش ق  الرقيب كروم مصلح عضو الخلية

 الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بالعيون 

0528893337
0666925735 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول مصطفى عزوز رئيس الخلية 

جهوية 
0610255527العيون  املساعد أول حسن شويرف عضو الخلية

0678892660 مساعدة اجتامعية املساعــد إلهام الحمري عضو الخلية
0528893337

528893337

528893337

0662071650 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عمر خامموش رئيس الخلية 
رسية 

0626887331العيون  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد البعناين عضو الخلية
0613028643 ع ش ق  الرقيب هاجر قديوة عضو الخلية

0528893337

528893337

528893337

0666100962 قائد املركز الرتايب املساعد عبد القادر العلوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

العيون 
0664853897 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام أفتايت عضو الخلية

0707704187 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
أوخادة عضو الخلية

0528998183
0666100984 قائد املركز الرتايب املساعد محمد سعدان رئيس الخلية  املركز 

الرتايب ميناء 
العيون 

0671556151 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حفيظ العثامين عضو الخلية
0767819972 ع ش ق  الرقيب زينب العالم عضو الخلية

0528995010

528995010

528995010

0666101003 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد بن 
الشيخ رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662871391فم الواد  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول منري املخلويف عضو الخلية

0662077167 ع ش ق  الرقيب عزيز زعري عضو الخلية
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0528894595

528894595

528894595

0666101128 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله فضيل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660991513بوكراع  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عيىس 
الحافيظي عضو الخلية

0660738677 ع ش ق  الرقيب عبد الله سايح عضو الخلية
 0528895584

0528895585

0528895584-

0528895585

0528895584-

0528895585

0662071097 قائد املركز القضايئ  املساعد مراد الخريك رئيس الخلية 

رسية 
0660175719طرفاية ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الغني 

رسيرة عضو الخلية

0637413383 ع ش ق  الرقيب سلوى صدقي عضو الخلية

0528895584 

0528895585

0528895584-

0528895585

0528895584-

0528895585

0615462648 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله الزاهي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0676227422طرفاية ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد شناين عضو الخلية

0666426911 ع ش ق  الرقيب أول محمد أيت 
رسي عضو الخلية

0528893316

528893316

528893316

0666101456 قائد املركز الرتايب املساعد براهيم حلوان رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
داورة 

0633118869 ض ش ق م باالحداث املساعد نور الدين 
املعداوي عضو الخلية

0664579477 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول إسامعيل 
املعناوي عضو الخلية

0528765516

528765516

528765516

0661694470 قائد املركز الرتايب املساعد محمد السني رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0657823413اخفنري ض ش ق م باالحداث الرقيب اول إسامعيل 
النذير عضو الخلية

0689925546 ض ش ق م باالحداث الرقيب يوسف لسامن عضو الخلية
0528896467 

0528896032

0528896467-

0528896032

0528896467-

0528896032

0661844870 قائد املركز القضايئ  املساعد فيصل الحنيش رئيس الخلية 

0662664732رسية بوجور ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حمزة بزكارن عضو الخلية

0698195529 ع ش ق  الرقيب سلمى ماعور عضو الخلية

0528896467 

0528896032

0528896467-

0528896032

0528896467-

0528896032

0659885673 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الرحيم 
الحديوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0644329188بوجور ض ش ق م باالحداث الرقيب اول فؤاد الجزويل عضو الخلية

0628897284 ع ش ق  الرقيب مريم الفيك عضو الخلية
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0620000282

620000282

620000282

0659885675 قائد املركز الرتايب املساعد عيل بوحسويس  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سيدي 
الغازي 

0661232916 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد رغيب عضو الخلية

0661967534 ع ش ق  الرقيب عبد اللطيف 
العزوزي عضو الخلية

0620000281

620000281

620000281

0661573975 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد دهري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667767351واد كرع  ض ش ق م باالحداث املساعد عزيز مكالوي عضو الخلية
0661317851 ع ش ق  الرقيب إبراهيم ولد داحو عضو الخلية

0528899168 

0528887382

0528899168-

0528887382

0528899168-

0528887382

0662071662 قائد املركز القضايئ  املساعد هشام بلخريي رئيس الخلية 

رسية 
0662412101اسامرة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يوسف بن باير عضو الخلية

0767300277 ع ش ق  الرقيب زينة أوبال عضو الخلية

0528899322

528899322

528899322

0659885662 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله زرقطي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662514580اسامرة ض ش ق م باالحداث املساعد عادل بن خدا عضو الخلية
0606838042 ع ش ق  الرقيب سلوى زوادي عضو الخلية

الهاتف التابت الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية مبراكش

 0524435981

0524435882

0665905167 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول كريم أرجدال رئيس الخلية 
جهوية 
61437007-06مراكش  مساعدة اجتامعية الرائد رشيدة شميس  عضو الخلية

0666546402 ض ش ق م باالحداث املساعد مصطفى يقدان عضو الخلية

 0524435981

0524435882

0661741164 قائد املركز القضايئ  املساعد أول خالد وسمني رئيس الخلية 
رسية 

69815442-06مراكش  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد موغات  عضو الخلية

0701168601 ع ش ق  الرقيب يرسى زغودي عضو الخلية

0524364592

0659903807 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد اإلاله 
دمراوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661840948لوداية ض ش ق م باالحداث الرقيب اول منري رشيف عضو الخلية

0677495078 ع ش ق  الرقيب وداد الزفراوي عضو الخلية

0524457026

0658434219 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد العزيز 
وازو رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0611914588قطارة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رشيد باحمو عضو الخلية

0608738545 ع ش ق  الرقيب اول الحسني 
مساعد عضو الخلية

0524347026

0662250526 قائد املركز الرتايب املساعد محامدي محدويف رئيس الخلية  املركز الرتايب 
السعادة  
السويهلة 

0662776298 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رشيد أبغدير عضو الخلية

0772967389 ع ش ق  الرقيب محمد شفاع عضو الخلية
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0524013281

0661664925 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد كروايش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0636340783متنصورت  ض ش ق م باالحداث املساعد وايف بغزاوي عضو الخلية

0700792596 ع ش ق  الرقيب جامل رييش عضو الخلية

0524387433

0661391366 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد كامل 
صربي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0673851335تسلطانت ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد بوستة عضو الخلية

0638223382 ع ش ق  الرقيب ليىل اليوسعي عضو الخلية

0524437134

0661721693 قائد املركز الرتايب املساعد أول ناجم آيت 
فراجي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661670225اكفاي ض ش ق م باالحداث الرقيب اول فيصل خجو عضو الخلية

0648386722 ع ش ق  الرقيب عبد الرحيم 
مستغفر عضو الخلية

0524422605

 0659894629

0661750000
قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد عواين رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0675717986سيدي زوين  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف بودرا عضو الخلية

0623804600 ع ش ق  الرقيب أموان السلامين عضو الخلية

0524322026

0661382807 قائد املركز الرتايب املساعد فاروق ماحا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0648379387اوالد حسون  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد حليبة عضو الخلية

0608803338 ع ش ق  الرقيب يونس الفقري عضو الخلية

0524290548

0661182467 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد نوارة رئيس الخلية  املركز الرتايب 
واحة سيدي 

ابراهيم 
0678166176 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عثامن خدمية عضو الخلية

0624604166 ع ش ق  الرقيب سليمة أوزياد عضو الخلية

 0524352052

0524353002

0669936530 قائد املركز القضايئ  املساعد أول جواد بن 
الربكية رئيس الخلية 

رسية 
0669277249شيشاوة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رشيدي عدنان عضو الخلية

0660910982 ع ش ق  الرقيب خولة وبالل عضو الخلية

 0524352052

0524353002

0659894018 قائد املركز الرتايب املساعد محمد الفائد  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0673023212شيشاوة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يونس إدوبيح عضو الخلية

0673452137 ع ش ق  الرقيب وسيلة بن هيدة عضو الخلية

0524353008

0667833844 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الرحامن 
الفتحي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662760002حد مجاط   ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد سداين عضو الخلية

0673452137 ع ش ق  املساعد اسامعيل محمدي عضو الخلية

0524353008

0659894039 قائد املركز الرتايب املساعد أحمد أفريوح رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 
املختار 

0690229528 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ربيع العرقويب عضو الخلية

0662535580 ع ش ق  املساعد أحمد بليزيد عضو الخلية
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0524452023

0659885697 قائد املركز الرتايب املساعد براهيم دراز رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667981941امنتانوت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بوعالم دحامين عضو الخلية

0643273770 ع ش ق  املساعد إسامعبل محامدي عضو الخلية

0524353536

0697138060 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد زوهري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0670914766تولوكلت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول براهيم 
أوحبوت عضو الخلية

0652736000 ع ش ق  محمد العادل عضو الخلية

0524353857

0673267014 قائد املركز الرتايب املساعد أول رشيد عمراين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0666712275تيمزكديوين ض ش ق م باالحداث الرقيب اول البشري سلمي عضو الخلية

0668972397 ع ش ق  الرقيب أول كامل قمرة عضو الخلية

 0524412001

0524412296

0669934825 قائد املركز القضايئ  املساعد نور الدين بايت 
مبارك رئيس الخلية 

رسية قلعة 
0655606142الرساغنة  ض ش ق م باالحداث الرقيب عبد الحق عيدي عضو الخلية

0676155410 ع ش ق  الرقيب خولة العالم عضو الخلية

 0524412001

0524412296

0659885705 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد العيل 
مايف رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0600383441القلعة  ض ش ق م باالحداث الرقيب رضوان لحلو عضو الخلية

0707972817 ع ش ق  الرقيب نجوة أوغايل عضو الخلية

0524234211

0659885846 قائد املركز الرتايب املساعد مصطفى العرش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661610126متاللت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد اللطيف 
قانون عضو الخلية

0660737227 ع ش ق  الرقيب محمد البغار عضو الخلية

0524235080

0659885734 قائد املركز الرتايب املساعد أول طريق أوراحو رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0666924368عطاوية   ض ش ق م باالحداث املساعد براهيم بشنا عضو الخلية

0661413494 ع ش ق  الرقيب أول يونس نعامن عضو الخلية

0524410009

0659885754 قائد املركز الرتايب املساعد الحسني باداوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0621126671كزيت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد فنان عضو الخلية

0698112660 ع ش ق  الرقيب منار الكبي عضو الخلية

0524410045

0659885792 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد 
اليزيري رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي 
ادريس 

0661300523 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد مجدويب عضو الخلية

0662464424 ع ش ق  الرقيب محمد بومغور عضو الخلية

0524414941

0659903778 قائد املركز الرتايب املساعد الحبيب عشاش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661080816لعرارشة  ض ش ق م باالحداث املساعد الغازي ملرابطي عضو الخلية

0644228462 ع ش ق  الرقيب عبد الله هعناين عضو الخلية
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0524240259

0659903773 قائد املركز الرتايب املساعد يويف زريوح رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
سيدي رحال

0661318566 ض ش ق م باالحداث املساعد محمد السفي عضو الخلية

0665250802 ع ش ق  الرقيب أول عبد املحسن 
بن حنو عضو الخلية

 0524318170

0524318410

0661541642 قائد املركز القضايئ  املساعد رشيد املربوك رئيس الخلية 
رسية بن 

0608772624جرير ض ش ق م باالحداث املساعد إسامعيل أنواري عضو الخلية

0672129551 ع ش ق  الرقيب سارة عبويب عضو الخلية

 0524318170

0524318410

0659893938 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد العزيز 
هاوو رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0670164114بن جرير ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ربيع فراحي عضو الخلية

0634767735 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
باكساسلة عضو الخلية

0524318942

0661267017 قائد املركز الرتايب املساعد نور الدين مشاش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0659423614بوشان ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عز الدين 
رشادي عضو الخلية

0634778900 ع ش ق  الرقيب اول أحمد الدهبي عضو الخلية

0524320007

0659893954 قائد املركز الرتايب املساعد أول مصطفى عامد رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 

بوعثامن 
0660340737 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول خالد مستعني عضو الخلية

0662151016 ع ش ق  املساعد جواد خياطي عضو الخلية

0524366020

0659893950 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الكريم 
بوشاما رئيس الخلية  املركز الرتايب 

صخور 
الرحامنة 

0661920672 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بدر أركايز عضو الخلية

0620436046 ع ش ق  الرقيب ياسمني بروزيني عضو الخلية

0524234428

0659894015 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد كواز رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0673360858راس العني  ض ش ق م باالحداث املساعد الوي خامل عضو الخلية

0643694130 ع ش ق  املساعد عيل اليد عضو الخلية

0524317377

0661869830 قائد املركز الرتايب املساعد أول طريقو رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

نزالت 
العظم 

0644706085 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يونس آيت 
بوحدي عضو الخلية

0620242210 ع ش ق  املساعد هشام سباغ عضو الخلية

 0524484322

0524485292

0661267655 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عبد املجيد 
رسحان رئيس الخلية 

رسية 
0623417447تحناوت ض ش ق م باالحداث املساعد محمد منييل عضو الخلية

0762845462 ع ش ق  الرقيب جهان الفاروقي عضو الخلية

 0524484322

0524485292

0662228413 قائد املركز الرتايب املساعد أول أحمد أسو رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0658695818تحناوت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الصمد 
الخدير عضو الخلية

0659284838 ع ش ق  الرقيب مهى عمراين عضو الخلية
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0524480018

0659894619 قائد املركز الرتايب املساعد أول لكبري تيزغا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0661369113ايت اورير  ض ش ق م باالحداث املساعد أول محمد رشدي عضو الخلية

0613017521 ع ش ق  املساعد تجاين الرقايب عضو الخلية

0524454035

0668095008 قائد املركز الرتايب املساعد أول هشام عطاف رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0690058121أمزميز ض ش ق م باالحداث املساعد ادريس اوحايس عضو الخلية

0608313920 ع ش ق  الرقيب أول خالد أشعيون عضو الخلية

0524484585

0673123026 قائد املركز الرتايب املساعد أول مبارك كانوت رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661988057اسني  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد بايشو عضو الخلية

0663306255 ع ش ق  الرقيب أول أحمد بشار عضو الخلية

0524482408

0659894628 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الحق 
خلقي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0644228980اوريكة ع ش ق  املساعد محمد غليب عضو الخلية

0676049492 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول موالي عبد 
الفتاح إدرييس توري عضو الخلية

0524485432

0655623993 قائد املركز الرتايب املساعد أول أحمد أومينة رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 

عبدالله 
غيات  

0661266159 ض ش ق م باالحداث املساعد أول حسن بن 
حمو عضو الخلية

0614402983 ع ش ق  املساعد عز الدين لحمني عضو الخلية

0524483094

0659876335 قائد املركز الرتايب املساعد أول مصطفى 
بربري رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0651299357متصلوحت  ض ش ق م باالحداث املساعد نور الدين بن 

طالب عضو الخلية

0698174911 ع ش ق  الرقيب أول عدنان بن 
ميمون عضو الخلية

06-55-57-

 63-35
قائد املركز الرتايب الحسني امنزو رئيس الخلية 

مركز 
الحراسة 
املؤقت 

امليل

06-

56232303
ض ش ق م باالحداث زهري سايح عضو الخلية

06-

93853673
ض ش ق  سعيد اكرير عضو الخلية

06-77-42-

 23-19
قائد املركز الرتايب محسن الوردي رئيس الخلية 

مركز 
الحراسة 
املؤقت 

ستي فاظمة

06-

00344342
ض ش ق م باالحداث جواد داغور عضو الخلية

06-

10260033
ض ش ق  موالي العنان اراح عضو الخلية

0524484055

0659876367 قائد املركز الرتايب املساعد أول عزيز زروال رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662101172توامة  ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الله عبويس عضو الخلية

0664711422 ع ش ق  الرقيب أول أحمد شيخ عضو الخلية
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0524484055

0668961714 قائد املركز الرتايب املساعد أول مصطفى 
شهبون رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0654082315الشويطر ض ش ق م باالحداث املساعد عريب رعداد عضو الخلية

0665243483 ع ش ق  الرقيب أول خالد جباري عضو الخلية

  الهاتف 
التابت

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية مبكناس

0535520954

0667403661 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول محمد ياسني 
بورييش رئيس الخلية 

جهوية 
0660773294مكناس  مساعدة اجتامعية املالزم أول سكينة بن 

هاشم عضو الخلية

0661702220 ض ش ق م باالحداث املساعــد خالد أرشيب عضو الخلية

0535520954

0669979209 قائد املركز القضايئ  املساعد أول سالم نخييل رئيس الخلية 
رسية 

0634622872مكناس  ض ش ق م باالحداث املساعد توفيق علوي  عضو الخلية

0677656309 ع ش ق  الرقيب أول خالد ملوك عضو الخلية

0535520954

0661600541 قائد املركز الرتايب املساعد أول دريس أوساد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661840454مكناس  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد الرسبويت عضو الخلية

0662718846 ع ش ق  الرقيب غزالن الحبيش عضو الخلية

0553436449

0659885011 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد خنوش رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0658777671بوفكران  ض ش ق م باالحداث املساعد يوسف عليك عضو الخلية

0663016248 ع ش ق  الرقيب سكينة خاي عضو الخلية

0535548571

0659884975 قائد املركز الرتايب املساعد جاليل حناوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0676667031ويسالن ض ش ق م باالحداث املساعد عبد السالم 
املعجون عضو الخلية

0674059862 ع ش ق  الرقيب سناء باليسة عضو الخلية

0535449494

0661113891 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد حامين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662235917املهاية  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نرص الدين 
الغايل عضو الخلية

0671094662 ع ش ق  الرقيب أول نبيل جعفري عضو الخلية

0535523853

0636641280 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الله 
أودادة رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0671066861املغاصيني  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بن عالل 

غمراسني عضو الخلية

0670546167 ع ش ق  الرقيب اول عيل مغاري عضو الخلية

0535544043

0659884982 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد حميمو رئيس الخلية  املركز الرتايب 
موالي 
ادربس 
زرهون 

0654097990 ض ش ق م باالحداث املساعد إبراهيم أحناش عضو الخلية

0632323680 ع ش ق  الرقيب شيامء بوزاويط عضو الخلية
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0535725572

0673267091 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد العزيز 
بن ملقدم رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
نزالت بني 

عامر 
0662673676 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول جواد دكايل عضو الخلية

0668113720 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الغفور 
عزمي حسني عضو الخلية

0535510859

0659884964 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الرحيم 
كرطاوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0654791099عني جمعة  ض ش ق م باالحداث املساعد براهيم مودن عضو الخلية

0660688885 ع ش ق  الرقيب أول عزيز غديوي عضو الخلية

0535520346

0661489594 قائد املركز الرتايب املساعد يونس غيالن رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

عني عرمة 
0661698922 ض ش ق م باالحداث املساعد حميد ضيف الله عضو الخلية

0677407905 ع ش ق  الرقيب أول محمد 
الحنصايل عضو الخلية

0535562022

0662478471 قائد املركز القضايئ  املساعد أول إسامعيل 
البوري رئيس الخلية 

0662842506رسية ازرو ض ش ق م باالحداث املساعد معطي الرازي  عضو الخلية

0623763545 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول هشام 
العطراجي عضو الخلية

0535562022

0659894229 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد السالم 
بومهدي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0622271954ازرو ض ش ق م باالحداث املساعد عزوز بوطالب عضو الخلية

0604760720 ع ش ق  الرقيب سمية فرغال عضو الخلية

0535569144

0659894413 قائد املركز الرتايب املساعد أول عزيز أمكيل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0682617770عني لوح  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سامعيل 
تفاحي عضو الخلية

0669281168 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عيل لغفريي عضو الخلية

0535560556

0659894418 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد الكيلة رئيس الخلية  املركز الرتايب 
حد واد 

افران 
0661954266 ض ش ق م باالحداث املساعد نور الدين أحنينة عضو الخلية

0662158408 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عادل جواد عضو الخلية

0535567335

0669979627 قائد املركز القضايئ  املساعد عبد الغني كركاس رئيس الخلية 

0638904155رسية افران ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سفيان 
بلعيساوي عضو الخلية

0603690147 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس زيان عضو الخلية

0535567335

0659894473 قائد املركز الرتايب املساعد أول جواد آيت 
شكبة  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0617716073افران ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سفيان قدوري عضو الخلية

0706893695 ع ش ق  الرقيب مريم أبو يعقوب عضو الخلية

0535560461

0659875919 قائد املركز الرتايب املساعد أول رشيد إييش  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0606033378تيمحضيت  ض ش ق م باالحداث املساعد لحسن أدردور عضو الخلية

0610846900 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ربيع حمداوي عضو الخلية
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0535663027

0659903210 قائد املركز الرتايب املساعد محمد لطفي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0653930784ضاية عواء  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يونس بن عبد 

الرحيم عضو الخلية

0601270529 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نبيل منيني عضو الخلية

0535543013

0697623457 قائد املركز القضايئ  املساعد سعيد هربايل رئيس الخلية 
رسية  

0650242868الحاجب ض ش ق م باالحداث الرقيب أول طريق ريقايص عضو الخلية

0660126856 ع ش ق  الرقيب أول أحمد بولعراب عضو الخلية

0535543013

0659894441 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الغني 
مستجاب رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0619118656الحاجب ض ش ق م باالحداث الرقيب اول منري الفان عضو الخلية

0680737070 ع ش ق  الرقيب مروى باقي عضو الخلية

0535540003

0659692310 قائد املركز الرتايب املساعد أول منري أكعبون رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0637779402بودربالة  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد جوال عضو الخلية

0667281459 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف غنمي عضو الخلية

0535546262

0659894461 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد انبي ربلة رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
سبع عيون 

0607071288 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد حبيش عضو الخلية

0661575095 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
مهاوي عضو الخلية

0535440033

0659894469 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد اللطيف 
اليحياوي رئيس الخلية  املركز 

الرتايب عني 
تاوجطات 

0662626432 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول كريم مشوشن عضو الخلية

0638589480 ع ش ق  الرقيب وفاء آيت لعالمة عضو الخلية

0535430381

0659894449 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد توراس رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0635255034اكوراي  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد سموين عضو الخلية

0625727021 ع ش ق  الرقيب محمد آيت صالح عضو الخلية

0535517404

0659894464 قائد املركز الرتايب املساعد أول حسن آيت 
لشكر رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0615925893ايت يازم  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نور الدين 

الدوكر عضو الخلية

0660059444 ع ش ق  الرقيب عبد العيل بن عمر عضو الخلية

0535525973

0659894460 قائد املركز الرتايب املساعد أول حميد تاين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سبت 
جحجوح  

0671356118 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول تهامي 
بوعجول عضو الخلية

0658328144 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الحكيم 
رصطيط عضو الخلية
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  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية بالناضور

0536607208

0672015351 رئيس الفصيلة القضائية املساعــد أول محمد 
بوزيان  رئيس الخلية 

0662540008جهوية  مساعدة اجتامعية املساعــد أول خالد 
بودومة     عضو الخلية

0615132613 ض ش ق م باالحداث الرقيب كوثر صديق عضو الخلية

0536607208

0669969399 قائد املركز القضايئ  املساعد عبد الرحيم املني رئيس الخلية 
رسية 

0662871380الناضور ض ش ق م باالحداث املساعد عبد العزيز 
مرنييس عضو الخلية

0696104161 ع ش ق  الرقيب سوسن ديناين عضو الخلية

0536607208

0671823870 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد الحسيني رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661473101الناضور ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل شاكور عضو الخلية

0607602712 ع ش ق  الرقيب هناء زوهري عضو الخلية

0536358598

0671824218 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الرحيم 
الشتيوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0633974730سلوان  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول أمني بكاري   عضو الخلية

0601581987 ع ش ق  الرقيب اول محمد العمراين عضو الخلية

0536350000

0671813436 قائد املركز الرتايب املساعد أول كريم بوقنطار رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0666289084زغانغن  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سفيان باعش عضو الخلية

0628486384 ع ش ق  الرقيب أحمد األطرش عضو الخلية

0536352685

0671813411 قائد املركز الرتايب املساعد حميد حرور رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0676105985ويكسن ض ش ق م باالحداث املساعد هشام السفح عضو الخلية

0665080404 ع ش ق  الرقيب حسن الفضالوي عضو الخلية

0536379993

0661703627 قائد املركز الرتايب املساعد أحمد لبيض رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0668048589بني شيكر ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سعد الله 
القاديري عضو الخلية

0611143519 ع ش ق  الرقيب نور الدين ملغيني عضو الخلية

0536338586

0662327302 قائد املركز القضايئ  املساعد أول محمد ساملي رئيس الخلية 

0662721853رسية زايو  ض ش ق م باالحداث املساعد لعريب جندارة  عضو الخلية

0643484652 ع ش ق  الرقيب أسامء عبداليل عضو الخلية

0536338586

0671813667 قائد املركز الرتايب املساعد يونس زكريي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0666590446زايو  ض ش ق م باالحداث املساعد يونس كالف عضو الخلية

0625540609 ع ش ق  الرقيب شيامء كاواش عضو الخلية
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0536640007

0671822793 قائد املركز الرتايب املساعد يونس جعفري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

كبدانة 
0661823770 ض ش ق م باالحداث املساعد مراد تساوي  عضو الخلية

0698115171 ع ش ق  الرقيب أول محمد 
الباحيثي عضو الخلية

0536360138

0661759824 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد بوبقرة رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661072620كبدانة  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد املتوكل عضو الخلية

0608947423 ع ش ق  الرقيب اول توفيق ستيتو عضو الخلية

0536362018

0671823835 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد ضعيف رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662792999العروي ض ش ق م باالحداث الرقيب اول صالح الدين 
بن خالوق عضو الخلية

0637519126 ع ش ق  الرقيب أول ياسني أمامي عضو الخلية

0536365940

0669968150 قائد املركز القضايئ  املساعد أول السعيد العبد رئيس الخلية 
رسية 

اعزيب 
ميدار

0679868332 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد بن 
نارص    عضو الخلية

0662236284 ع ش ق  الرقيب إميان بنلكرماز عضو الخلية

0536365940

0671813610 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد لكرايف  رئيس الخلية  املركز الرتايب 
اعزيب 

ميدار
0669894990 ض ش ق م باالحداث املساعد يونس حمويش عضو الخلية

0707665044 ع ش ق  الرقيب إميان املنصوري عضو الخلية

0536366021

0671822783 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
الحطايب رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661535697ادريوش ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الحكيم 

اللهيجي عضو الخلية

0600545012 ع ش ق  الرقيب يوسف بن حمو عضو الخلية

0536410221

0671821854 قائد املركز الرتايب املساعد يوسف شهبوين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661703266بني سعيد  ض ش ق م باالحداث املساعد إسامعيل لكدايش عضو الخلية

0695486013 ع ش ق  الرقيب عامد أنكوش عضو الخلية

0536406013

0671813614 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الجبار لعناية رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661991169بودينار ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى 
بوزازو عضو الخلية

0707202757 ع ش ق  الرقيب أيوب صالحي عضو الخلية

0536401888

0661916770 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد 
أوحبوط رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0666456133بني وليشك  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول فتاح أبولوافا عضو الخلية

0700728756 ع ش ق  الرقيب املصطفى أزرايا عضو الخلية

0536408094

0671813412 قائد املركز الرتايب املساعد أول لحسني إد 
لحسن رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0600615803تسافت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد لصفر عضو الخلية

0662597609 ع ش ق  الرقيب رشيد رمضاين عضو الخلية
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0536337398

0661748258 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد السالم 
جنايني رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0668901828عني الزوهرة  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد العفري  عضو الخلية

0654335014 ع ش ق  الرقيب يوسف الورييك عضو الخلية

  الهاتف 
التابت القيادة 

الجهوية 
بوجدة

الهاتف 

املحمول
الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بورزازات

0524882069

0661898935 رئيس الفصيلة القضائية املساعد أول عبد الرحيم 
نعيم رئيس الخلية 

جهوية 
0661176373 

0666898752
مساعدة اجتامعية املالزم أول هاجر بوملاين عضو الخلية

0690469449 ض ش ق م باالحداث املساعــد أحمد آيت 
العادل  عضو الخلية

0524882069

0639083209 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عزيز سبع رئيس الخلية 
رسية 

0608747078ورزازات  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول أحمد مرابط  عضو الخلية

0617230052 ع ش ق  الرقيب إلهام بخاري عضو الخلية

0524882069

0671823880 قائد املركز الرتايب املساعد أول أدردور محمد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

ورزازات 
0633756394 ض ش ق م باالحداث املساعد وردييش كامل عضو الخلية

0680894360 ع ش ق  الرقيب البحري فاطمة 
الزهراء عضو الخلية

0524890615

0664507588 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد الحديوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0666848170اغرم نوكدال  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حسن عكروش عضو الخلية

0660442865 ع ش ق  الرقيب رضوان طولب عضو الخلية

0524841016

0671824237 قائد املركز الرتايب املساعد لقرايف عبد الرحيم رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0663131548تزناخت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سلامن رشقي عضو الخلية

0662718426 ع ش ق  الرقيب مصطفى زاهر عضو الخلية

0524886183

0620000349 قائد املركز الرتايب املساعد محمد اللويل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0607644795امرزكان ض ش ق م باالحداث الرقيب اول كامل مزغة عضو الخلية

0606519048 ع ش ق  الرقيب أيوب سودين عضو الخلية

0524852383

0671822889 قائد املركز الرتايب املساعد عبد املجيد 
وابضات رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0762831964سكورة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الكبري 

بن زوغار عضو الخلية

0605175056 ع ش ق  الرقيب عزيز حميميضة عضو الخلية
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0524891291

0673268028 قائد املركز الرتايب املساعد شناوي خالد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

تلوات 
0697938359 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول آيت عيل عزيز عضو الخلية

0670476899 ع ش ق  الرقيب محمد مختار 
الخياطي عضو الخلية

0524894999

0661522289 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد الرضيس رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0645543591مغران  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عز الدين اعباز عضو الخلية

0772205290 ع ش ق  الرقيب عبد اللطيف علوان عضو الخلية

0524847137

0666177283 قائد املركز القضايئ  املساعد محمد بكور رئيس الخلية 
رسية 
0699553621زاكورة ض ش ق م باالحداث املساعد مراد كرومي عضو الخلية

0648969292 ع ش ق  الرقيب سهام نجاح عضو الخلية

0524847137

0671824373 قائد املركز الرتايب املساعد أول حسن ستي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0672200170زاكورة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عمر أوشن عضو الخلية

0669040977 ع ش ق  الرقيب أول محمد تناح عضو الخلية

0524840969

0661149557 قائد املركز الرتايب املساعد عز الدين ربحي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

متكروت
0656670658 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عز الدين منري عضو الخلية

0694143031 ع ش ق  الرقيب اول عبد الصمد 
زاوية عضو الخلية

0524843007

0661617530 قائد املركز الرتايب املساعد أول رشيد إكالفن رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

اكدز 
0632272243 ض ش ق م باالحداث املساعد رشف مجاهد عضو الخلية

0604143767 ع ش ق  الرقيب اول عز الدين 
حسني علوي عضو الخلية

0524897002

0664099515 قائد املركز الرتايب املساعد أنس بوحدوين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0667480895تكونيت ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سعد صمصار عضو الخلية

0660862667 ع ش ق  الرقيب اول محمد القصبة عضو الخلية

0524839280

0661140932 قائد املركز الرتايب املساعد خالد فريس رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0622752746نقوب  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول خالد زهيدي عضو الخلية

0662798882 ع ش ق  الرقيب اول محمد حيسو عضو الخلية

0524839029

0671813271 قائد املركز الرتايب املساعد أول بدر الدين 
غرايض رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0665981596تزرين  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مراد بودشيش عضو الخلية

0660015595 ع ش ق  الرقيب اول عبد الحق 
الحيمري عضو الخلية

0524848015

0634537799 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الرحيم ملويك رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

املحاميد 
الغزالن

0661498633 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول الحسن بقال عضو الخلية

0690347273 ع ش ق  الرقيب اول عبد العزيز 
فاريس عضو الخلية
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0524835872

0662064818 قائد املركز القضايئ  املساعد توفيق عالوي رئيس الخلية 

0669920219رسية تنغري ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الفتاح 
الرخامي  عضو الخلية

0708007908 ع ش ق  الرقيب أميمة لحضييل عضو الخلية

0524835872

0671813613 قائد املركز الرتايب املساعد أول بوعزة مهتة رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0693260088تنغري ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد اإلله 
رافعة عضو الخلية

0626106623 ع ش ق  الرقيب خولة دهبي ميل عضو الخلية

0524831942

0671823080 قائد املركز الرتايب املساعد الحسني املربيك رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

اميتار
0661436112 ض ش ق م باالحداث املساعد هشام ديان عضو الخلية

0663522185 ع ش ق  الرقيب إسامعيل إمايس 
ميل عضو الخلية

0524836397

0671813403 قائد املركز الرتايب املساعد أول سمري نافل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0672133001قلعة مكونة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول كامل بلمعطي عضو الخلية

0766504799 ع ش ق  الرقيب سامية جوحا عضو الخلية

0524830337

0671823838 قائد املركز الرتايب املساعد أول حسن كرميي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0669863676بوملندادس ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الكبري 

الهربي عضو الخلية

0667072496 ع ش ق  الرقيب هشام النمري عضو الخلية

0524830495

0671824240 قائد املركز الرتايب املساعد عزيز غرباوي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661933821امسمرير ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف وحكيم عضو الخلية

0661534639 ع ش ق  الرقيب اول محمد راي عضو الخلية

0535884285

0671824040 قائد املركز الرتايب املساعد إسامعيل الغزواين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0634420159النيف  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد بن 
وردية عضو الخلية

0660361538 ع ش ق  الرقيب اول رشيد لكتويب عضو الخلية

0535882970

0661585324 قائد املركز الرتايب املساعد عبد اللطيف 
الكورش رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0655155809اسول  ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الرحيم 

بوخميس عضو الخلية

0612602136 ع ش ق  الرقيب اول يونس سكيكرة 
ميل عضو الخلية

0524856943

0661382688 قائد املركز الرتايب املساعد نبيل الفخري رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0606700433تغزوت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد البوط عضو الخلية

0699186694 ع ش ق  الرقيب أرشيك أغشوي عضو الخلية



108

الهاتف التابت 
الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية بوجدة

0536682051

0536682052

0666897161 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول عمر زوات رئيس الخلية 
جهوية 
0620000172وجدة مساعدة اجتامعية املالزم أول هاجر خناويش عضو الخلية

0659145567 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حميد عرمي   عضو الخلية

 0536682051

0536682052

0661856503 قائد املركز القضايئ  املساعد رشيد لطيفي رئيس الخلية 
رسية 
06622578661وجدة ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الهادي لكحل عضو الخلية

0615235606 ع ش ق  الرقيب إحسان زاهوري عضو الخلية

 0536682051

0536682052

0666100495 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الصمد 
الزين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662638193وجدة ض ش ق م باالحداث املساعد عادل ضامر عضو الخلية

0669943992 ع ش ق  الرقيب رانيا ساغروشني عضو الخلية

0536696058

0623786722 قائد املركز الرتايب املساعد عبد اللطيف 
عكاوي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0641256971النعيمة  ض ش ق م باالحداث املساعد خالد رفاعي عضو الخلية

0661714803 ض ش ق م باالحداث املساعد لحسن إحيسو عضو الخلية

0536650006

0666100602 قائد املركز الرتايب املساعد هشام بوفال رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0603984711بني ادرار  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سفيان 
بوعطالوي عضو الخلية

0671526058 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نبيل الحاجي عضو الخلية

0536706037

0662778348 قائد املركز الرتايب املساعد حميد أوميا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

انكاد
0600596795 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رشيد العلوي عضو الخلية

0698873191 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بوشعيب 
محجودي عضو الخلية

0536711797

0673268043 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله مريضة رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
عني الصفاء

0676062106 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل عليلو عضو الخلية

0642149914 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف 
أبودراري عضو الخلية

0536699818

0536694025

0669955636 قائد املركز القضايئ  املساعد خالد مرابط رئيس الخلية 
رسية 

0608727504تاوريرت ع ش ق  الرقيب وفاء لبيض  عضو الخلية

0677888978 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد وادي عضو الخلية

0536699818

0536694025

0666100783 قائد املركز الرتايب املساعد أول لحسن كازو رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660588202تاوريرت ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد محرايش عضو الخلية

0604366886 ع ش ق  الرقيب مريم بن غشوة عضو الخلية
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0536693018

0666100895 قائد املركز الرتايب املساعد حاتم ملتوين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0660784949العيون  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد اللطيف 
لغريب عضو الخلية

0657437356 ع ش ق  الرقيب هشام أمفريق عضو الخلية

0536673099

0666100911 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد العزيز 
الكراب رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0656387584دبدو  ض ش ق م باالحداث املساعد هشام مراوي عضو الخلية

0689308834 ع ش ق  الرقيب أول حميد عكيوي عضو الخلية

0536822739

0536822743

0662231423 قائد املركز القضايئ  املساعد أول عبد الحكيم 
زهيد رئيس الخلية 

رسية 
0664294454اجرادة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول بوشعيب كامل عضو الخلية

0666815482 ع ش ق  الرقيب أمال عكا عضو الخلية

0536822739

0536822743

0666682183 قائد املركز الرتايب املساعد أول دريس زازي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0664292577اجرادة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول فؤاد جمعي عضو الخلية

0762908754 ع ش ق  الرقيب أميمة أغنيش عضو الخلية

0536654015

0670240042 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد بشاين رئيس الخلية  املركز الرتايب  
تويست 

بوبكر 
0659038870 ض ش ق م باالحداث املساعد كريم عمراوي عضو الخلية

0659038870 ع ش ق  املساعد كريم العمراوي عضو الخلية

0536659028

0666100422 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الرحيم 
عداين رئيس الخلية  املركز الرتايب  

عني بني 
مطهر 

0662246021 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام الحبيش عضو الخلية

0661896463 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مصطفى مديح عضو الخلية

 0535200913

0535676015

0669956053 قائد املركز القضايئ  املساعد أول حميد صربي  رئيس الخلية 
رسية 

0690986339كرسيف  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول براهيم فركع 
نفاري عضو الخلية

0665460149 ع ش ق  الرقيب إميان مرسيس عضو الخلية

0535200913

0535676015

0661997864 قائد املركز الرتايب املساعد لحسن خربيد رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661444865كرسيف  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يونس 
بلمصطفى عضو الخلية

0608949610 ع ش ق  الرقيب مليكة كنايك عضو الخلية

0535676598

0661680063 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العيل أفاقري رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0662879300تدارت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول أحمد العرجاين عضو الخلية

0667858292 ع ش ق  الرقيب محمد حجري عضو الخلية

0535200604

0667912230 قائد املركز الرتايب املساعد منري ماناه رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0693717998الصاكة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حميد آيت 
عمرية عضو الخلية

0672344096 ض ش ق  الرقيب عادل حامين عضو الخلية
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0535218390

0661919063 قائد املركز الرتايب املساعد عمراين يوسف رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0676372478مزكيتم  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد 
بوعرسية عضو الخلية

0639274292 ع ش ق  الرقيب سامعيل أنزول عضو الخلية

0535218002

0661919226 قائد املركز الرتايب املساعد دريس أسنايف رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0663848946املرجة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف نصري عضو الخلية

0625424949 ع ش ق  الرقيب عبد الله هندي عضو الخلية

0535200516

0659885847 قائد املركز الرتايب املساعد كامل لعديدي رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

بركني 
0623787991 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رشيد سامين عضو الخلية

0665771026 ض ش ق  الرقيب اول يوسف 
بوسطول عضو الخلية

0536612706

0536612707

0669955326 قائد املركز القضايئ  املساعد أول رشيد الخامر رئيس الخلية 

0669955326رسية بركان  ض ش ق م باالحداث املساعد خالد ملواين عضو الخلية

0655650754 ع ش ق  الرقيب فاطمة معراض عضو الخلية

0536612706

0536612707

0666100032 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد الصمد 
رجراجي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661741185بركان  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول جامل عبيد عضو الخلية

0617803971 ع ش ق  الرقيب سلمى صنهاجي عضو الخلية

0536637025

0666100133 قائد املركز الرتايب املساعد سيدي أحمد 
مجدي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661627879تفوغالت  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول نور الدين 

عزدود عضو الخلية

0622592981 ع ش ق  الرقيب هشام شهيد عضو الخلية

0536625109

0666100165 قائد املركز الرتايب املساعد أول عيل آيت 
سيدي حو رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0770077608السعيدية ع ش ق  الرقيب كنزة الطويل عضو الخلية

0627101272 ض ش ق م باالحداث املساعد محمد بوقرن عضو الخلية

0536635569

0661284703 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الحي جبيلو رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0675004699اكليم  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول هشام 
السعيدي عضو الخلية

0632599447 ع ش ق  الرقيب طه آيت سعيد عضو الخلية

0536628116

0666100165 قائد املركز الرتايب املساعد أول البشري 
بوطاهر رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0670071237أحفري ض ش ق م باالحداث املساعد محمد إدرييس عضو الخلية

0614325090 ع ش ق  الرقيب حسام غبور عضو الخلية
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  الهاتف 

التابت 

الهاتف 

املحمول
الصفة االسم والنسب الوظيفة

الخلية 
الالمالقيادة 

الجهوية 
بسطات

القيادة الجهوية بالرباط

0537216480

0537727501

0537727502

0661577236 رئيس الفصيلة القضائية الرائد ابراهيم لزهر  رئيس الخلية 
جهوية   

الرباط
0664285520 مساعدة اجتامعية املقدم  مريم املعطار  عضو الخلية

0663694303 ض ش ق م باالحداث املساعــد اول   الكودير  
محمد   عضو الخلية

0537216480

0537727501

0537727502

0662010741 قائد املركز القضايئ  املساعــد اول حسن 
الكرشال رئيس الخلية 

رسية  
0632868649الرباط ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  عبداملنعم 

أشمرار  عضو الخلية

0674371662 ع ش ق  الرقيب  سارة موجهيد عضو الخلية

0537216480

0537727501

0537727502

0659885951 قائد املركز الرتايب املساعد اول بنارص زبري رئيس الخلية 
املركز الرتايب   

0661698869الرباط ض ش ق م باالحداث الرقيب اول البوكييل 
مخوخي عضو الخلية

0608904161 ع ش ق  الرقيب صفاء مختاري عضو الخلية

0537741267

0537741359

0668688725 قائد املركز القضايئ  املساعد اول لحسن كرو رئيس الخلية 

0667238487رسية  متارة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول   مراد العروي عضو الخلية

0607265551 ع ش ق  الرقيب هاجر أجوري عضو الخلية

0537641715

0767375570 قائد املركز الرتايب املساعد اول عيل أوريك رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0688950802متارة  ض ش ق م باالحداث املساعد مختار االدرييس عضو الخلية

0767698147 ع ش ق  الرقيب أمينة فتح عضو الخلية

0537744071

0671823289 قائد املركز الرتايب املساعد اول جامل أوشن  رئيس الخلية  املركز 
الرتايب  متارة 

الشاطئ 
0661133448 ض ش ق م باالحداث عبدالله حمرين عضو الخلية

0605535833 ع ش ق  الرقيب إميان قرمادي عضو الخلية

0537628245

0662176023 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الرزاق 
فضول  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0664386961مرس الخري  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد إيكيل عضو الخلية

0694929270 ع ش ق  الرقيب نرسين خاملدين عضو الخلية

0537642693
0659886194 قائد املركز الرتايب املساعد عبداللطيف 

عمراين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661687186هرهورة ض ش ق م باالحداث املساعد عبدالله نصريي عضو الخلية
0639469474 ع ش ق  الرقيب أسامء بوسادة عضو الخلية

0537620589

0537742602

0661875040 قائد املركز القضايئ  املساعد اول محمد بن 
عدي رئيس الخلية 

رسية 
0662217716الصخريات ض ش ق م باالحداث الرقيب أول   رشيد 

الصمود عضو الخلية

0687006180 ع ش ق  الرقيب خولة الدوش عضو الخلية
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0537620589

0537742602

0662167213 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
كردمي رئيس الخلية  املركز الرتايب  

الصخريات 
املركز 

0666471039 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بدر املسالك عضو الخلية
0640196257 ع ش ق  الرقيب نجوى صديري عضو الخلية

0537749127
0662188317 قائد املركز الرتايب املساعد اول حميد بارا رئيس الخلية  املركز الرتايب 

صخريات 
الشاطئ 

0665761467 ع ش ق  الرقيب اول احمد أوزحنا عضو الخلية
0626690911 ع ش ق  الرقيب زينب مازاين عضو الخلية

0537628036
0667630340 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد بنحمو رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0641284555صباح  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول يوسف الفتحي عضو الخلية

0642227457 ع ش ق  الرقيب فدوى ملويك عضو الخلية

0537742555

0642946259 قائد املركز الرتايب املساعد اول رحال لكمييل رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0613500105لغوازي ض ش ق م باالحداث الرقيب اول صلحي بن 
لحسن عضو الخلية

0670343526 ع ش ق  الرقيب سامية البحاري عضو الخلية

0537620994
0615964579 قائد املركز الرتايب املساعد اول احمد بن غزو رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0625342423عني الحياة ض ش ق م باالحداث الرقيب اول زكرياء رشيد عضو الخلية

0661649972 ع ش ق  الرقيب سهام أعراب عضو الخلية

0537814217

0537808879

0658157768 قائد املركز القضايئ  املساعد اول محمد بن 
عيل رئيس الخلية 

0626271712رسية  سال  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  هشام سقاوي   عضو الخلية
0659055784 ع ش ق  الرقيب شيامء صمري عضو الخلية

0537814217

0537808879

0659885986 قائد املركز الرتايب املساعد اول السعيد برضي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0611686317سال  ض ش ق م باالحداث املساعد احمد ايت 
الجديدة عضو الخلية

0651498088 ع ش ق  الرقيب صفية املرواين عضو الخلية

0537829712

0659886061 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد املنعم 
أبويش رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0663522854السهول ض ش ق م باالحداث الرقيب اول اناس حمو عضو الخلية

0625730131 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
خلوقي عضو الخلية

0537875218

0661386732 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
شوقي رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0610564948العيايدة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد االله 

الصالحي  عضو الخلية

0652075605 ع ش ق  الرقيب سكينة العوين عضو الخلية

0537822036
0659886078 قائد املركز الرتايب املساعد اول يوسف بقال رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0628775035بوقنادل  ض ش ق م باالحداث املساعد كامل كموش عضو الخلية

0699425802 ع ش ق  الرقيب مها ملزايب عضو الخلية

0537746005

0537746006

0669971995 قائد املركز القضايئ  املساعد اول لحسن فرياط رئيس الخلية 
رسية عني 

0777313539عودة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول  مصطفى 
السعيدي  عضو الخلية

0653221869 ع ش ق  الرقيب سهام البهايل عضو الخلية
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0537746005

0537746006

0662151966 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الفتاح 
ريوج رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0673192665عني عودة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الرحيم 

بلقاص عضو الخلية

0600319479 ع ش ق  الرقيب سناء صديق عضو الخلية

0537619216
0659886138 قائد املركز الرتايب املساعد اول الحسن ثناف رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي 
يحيى زعري 

0661559530 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول حمزة أنور عضو الخلية
0663607305 ع ش ق  الرقيب زينب بلمكول عضو الخلية

0537666511

0671183023 قائد املركز الرتايب املساعد اول خليد أكعبون رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0622884307املنزه  ض ش ق م باالحداث املساعد عبدالصمد 
الذهبي عضو الخلية

0699901594 ع ش ق  الرقيب فاطنة صبري عضو الخلية

0537619517

0659886092 قائد املركز الرتايب املساعد اول ناجم التجاين رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0629886591تامسنة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الرحيم 
قبال عضو الخلية

0665852788 ع ش ق  الرقيب إميان عبدالالوي عضو الخلية

الهاتف التابت 
الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية باسفي

0524622222

0665912338 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول اسامعيل حداد رئيس الخلية 
جهوية 
629398782اسفي  مساعدة اجتامعية عضو الخلية املالزم أول اسامء اللواح

0644572474 ض ش ق م باالحداث املساعــد   بورسحان نبيلة عضو الخلية

0524622222

0662078393 قائد املركز القضايئ  املساعد رشيد لقنيدري  رئيس الخلية 
رسية 
0670655962اسفي  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول   سعيد ختار عضو الخلية

0630550442 ع ش ق  الرقيب هدى ملراحي عضو الخلية

0524622222

0659885225 قائد املركز الرتايب املساعد اول السعيد دعيل  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0676949270اسفي  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول اسامعيل 

أسطيط عضو الخلية

0613097254 ع ش ق  الرقيب نوال جوليد عضو الخلية

0524623557

0661237656 قائد املركز الرتايب املساعد خليد موقاص رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

الصويرية 
القدمية  

0766671991 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد مونصري عضو الخلية

0677035361 ض ش ق الرقيب اول يونس 
التوهامي عضو الخلية

0524640055

0659903759 قائد املركز الرتايب املساعد اول املصطفى 
موجنيبة رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661829268سبت كزولة  ض ش ق م باالحداث املساعد  ياسني حيمر عضو الخلية

0676470604 ض ش ق م  املساعد حوسني بالودحى عضو الخلية
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0524644033

0659885231 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العزيز الرايض رئيس الخلية  املركز 
الرتايب ثالت 

بوكدرة  
0661423883 ض ش ق م باالحداث املساعد امبارك إيكو عضو الخلية

0700738026 ع ش ق  الرقيب إميان الكرشاين عضو الخلية

0524642042

0659885236 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبدالله 
لعمش رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
جمعة 
اسحيم 

0662616079 ض ش ق  املساعد اول عبد املنعم 
أوجرو عضو الخلية

0662145265 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عبد الواحد 
ويفقي عضو الخلية

0524642540

0667360524 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
علوي ملراين رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0626170598مول الربيك  ض ش ق  املساعد اول ادريس فرخ عضو الخلية

0666793177 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بدر معقول عضو الخلية

0524624967

0659903764 قائد املركز الرتايب املساعد املصطفى عرطيب  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661049927بدوزة ض ش ق م باالحداث املساعد محمد التايه عضو الخلية

0637829499 ض ش ق  الرقيب اول يونس بوناكة عضو الخلية

0524649255

0662616207 قائد املركز القضايئ  املساعد اول موالي 
عبدالحفيظ الدرييس فتح رئيس الخلية 

رسية 
0691994375اليوسفية  ض ش ق م باالحداث املساعد مراد زايد عضو الخلية

0660045753 ع ش ق  الرقيب فاطمة قجيه عضو الخلية

0524649255

0659903766 قائد املركز الرتايب املساعد اول عزيز رزوق رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0620036488اليوسفية  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عثامن براق عضو الخلية

0681788058 ع ش ق  الرقيب آسية جوهري عضو الخلية

0524468026

0659903768 قائد املركز الرتايب املساعد اول امحمد ديدي رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0679757979الشامعية  ض ش ق م باالحداث املساعد محمد الطاهري  عضو الخلية

0700333008 ع ش ق  الرقيب ميلودة علويل عضو الخلية

0524468862

0661690804 قائد املركز الرتايب املساعد جواد دكري رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 
شيكر 

0614837318 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول خليد رحايل عضو الخلية

0600632803 ض ش ق  الرقيب اول محمد بونيف عضو الخلية

0524468899

0661858959 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الجليل 
نزيه رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0600713975راس العني ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد شيمييل عضو الخلية

0671412089 ض ش ق  الرقيب اول  هشام بلحولة عضو الخلية
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  الهاتف 
التابت

الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية بسطات

0523402196

 14 62 06

 78 51
رئيس الفصيلة القضائية  املساعد االول ماهريي 

عبدالنبي رئيس الخلية 

جهوية   
سطات

 08 61 06

 28 27
مساعدة اجتامعية عضو الخلية املالزم اول  دعاء حيان

0662613827 ض ش ق م باالحداث عضو الخلية املساعد خالد بدري

0523402196

0666218918 قائد املركز القضايئ  املساعد اول مصطفى نباح  رئيس الخلية 
رسية 

0662613827سطات  ض ش ق م باالحداث املساعد خالد بدري  عضو الخلية

0655355044 ع ش ق  الرقيب فرح مجيدي عضو الخلية

0523402196

0667182304 املساعد اول مصطفى بويج قائد املركز الرتايب رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0673787182سطات  ع ش ق  الرقيب رضوان الكمراوي   عضو الخلية

0638140049 ع ش ق  الرقيب فوزية الجرياري عضو الخلية

0524230280

0697008810 قائد املركز الرتايب املساعد اول  هشام 
توييات  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662853582الربوج   ض ش ق م باالحداث املساعد طارق الزعيم  عضو الخلية

0663034324 ع ش ق  الرقيب حمزة اخيار عضو الخلية

0523723914

0662134082 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد اسفيو  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0611269206املرشع  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعيد سبيل  عضو الخلية

0660666941 ع ش ق  الرقيب نبيل سحيمي عضو الخلية

0523723421

0662033324 قائد املركز الرتايب املساعد اول ملود القاطف   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0654841700اوالد سعيد  ض ش ق م باالحداث املساعد سعيد قاف  عضو الخلية

0669104402 ع ش ق  الرقيب زكرياء سهيل عضو الخلية

0523713994

0662724962 قائد املركز الرتايب املساعد جابر العيايش  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0670253589اوالد فريحة  ع ش ق  الرقيب ادريس بنعائشة   عضو الخلية

0616174675 ع ش ق  الرقيب امني كاوزي عضو الخلية

0523401644

0661831765 قائد املركز الرتايب املساعد اول  مراد بالخا  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0675630179كيرس  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الفتاح 
الرامي   عضو الخلية

0660360661 ع ش ق  الرقيب خالد كيزول  عضو الخلية

0523408021

0661063148 قائد املركز الرتايب املساعد اول مصطفى 
فخران  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661549027ابن احمد ض ش ق م باالحداث املساعد محمد روشدي   عضو الخلية

0609114257 ع ش ق  الرقيب حسناء ادريوش عضو الخلية
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0523715141

0654304178 قائد املركز الرتايب املساعد يوسف قطبي رئيس الخلية  املركز الرتايب 
سيدي 
حجاج 

0644395921 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ياسني العزاب   عضو الخلية

0701199191 ع ش ق  الرقيب زينب ايكن  عضو الخلية

0523590465

0671822237 قائد املركز الرتايب املساعد اول البهجة  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0661849953ثالتاء لوالد  ض ش ق م باالحداث املساعد نبيل الغوات  عضو الخلية

0641254808 ع ش ق  الرقيب حمزة لفاراجي  عضو الخلية

0523717181

0667277547 قائد املركز الرتايب املساعد مصطفى النحري  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0662207203راس العني  املساعد عبد السالم الوردي  ض ش ق م باالحداث عضو الخلية

0660219387 ع ش ق  الرقيب عبد الصمد عليتي عضو الخلية

0522516373

0522516093

0669967373 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الرحيم 
اسينات  رئيس الخلية 

رسية 
0689634414برشيد   ض ش ق م باالحداث املساعد موىس بومتيالت  عضو الخلية

0634234581 ع ش ق  الرقيب وفاء الياس عضو الخلية

0522516373

0522516093

0659885451 قائد املركز الرتايب املساعد اول توهامي 
الحسناوي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0670440801برشيد  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد وحيد    عضو الخلية

0607330310 ع ش ق  الرقيب وجدان حنايف   عضو الخلية

0522539819

0659875609 قائد املركز الرتايب املساعد اول نور الدين 
اوبلقاس رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0600862032الدروة  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول عادل الخامر   عضو الخلية

0632636915 ع ش ق  الرقيب نهيلة الرشقاوي  عضو الخلية

0522333012

0659885560 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد القادر 
الكارن  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0606259359الكارة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 

الصحراوي  عضو الخلية

0693536939 ع ش ق  الرقيب يوسف زدعا  عضو الخلية

0522969567

0667021683 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد االلطيف 
الطاهريي  رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي رحال 
الشاطيء 

0643356339 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول طارق حمداين   عضو الخلية

0630511406 ع ش ق  الرقيب خديجة بناملك  عضو الخلية

0523710194

0659885487 قائد املركز الرتايب املساعد اول سعيد 
بوشالكمي  رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سوق جمعة 
اوالد عبو 

0661228982 ض ش ق م باالحداث املساعد خالد خلفي   عضو الخلية

0642049589 ع ش ق  الرقيب ياسني باحسني  عضو الخلية

0522964018

0659885504 قائد املركز الرتايب املساعد اول هشام بنكبور  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0642165200حد السوامل   ض ش ق م باالحداث املساعد طارق متوكل   عضو الخلية

0623838703 ع ش ق  الرقيب حفيظة مرزاق  عضو الخلية
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0523290783

0523298551

0669974561 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الحق 
حسوين  رئيس الخلية 

رسية 
0626807535بنسليامن  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول مصطفى 

العاوين  عضو الخلية

0666163777 ع ش ق  الرقيب ليىل عبيد  عضو الخلية

0523290783

0523298551

0659885348 قائد املركز الرتايب املساعد رشيد الحفيظي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0699311013بنسليامن  ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد سماليل   عضو الخلية

0663705613 ع ش ق  الرقيب زينب عبيدي  عضو الخلية

0523298374

0670931658 قائد املركز الرتايب املساعد اول هشام 
الدراوي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0673521389فضالت  ض ش ق م باالحداث املساعد عبد الرزاق حاجي  عضو الخلية

0679271869 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول فريد اغزان  عضو الخلية

0523292882

0697439600 قائد املركز الرتايب املساعد اول مشهوري  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0661573015مليلة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول منري تفجويت   عضو الخلية

0636575870 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول مراد منوار  عضو الخلية

0523292030

0677294272 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد خروبة   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سيدي 
بطاش  

0638065441 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ربيع اكار   عضو الخلية

0675004518 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول احمد 
املعطاوي  عضو الخلية

0537745198

0537743006

0537743111

0661716868 قائد املركز القضايئ  املساعد اول عبد الجليل 
تيجي  رئيس الخلية 

رسية 
0663154396بوزنيقة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعيد ويدادي  عضو الخلية

0777171291 ع ش ق  الرقيب كوتر عادل  عضو الخلية

0537745198

0537743006

0537743111

0659885605 قائد املركز الرتايب املساعد اول لحسن املعنا  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
بوزنيقة 

0607692636 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عثامن 
العمراين  عضو الخلية

0663009019 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
عياش  عضو الخلية

0523330986

0671813186 قائد املركز الرتايب املساعد اول حسن مساس رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0677976518املنصورية  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول البشري الغازي  عضو الخلية

0688196154 ع ش ق  الرقيب صربينا بنعبي عضو الخلية

 الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية بسيدي قاسم 

0537597920

0537593237

0665903361 رئيس الفصيلة القضائية املساعد اول محمد املنجال  رئيس الخلية  جهوية 
سيدي 
قاسم  

0661368793 مساعدة اجتامعية املالزم أول سلوى موعفي  عضو الخلية

0606976605 ض ش ق م باالحداث املساعد منري عوام  عضو الخلية
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0537597920

0537593237

0661095622 قائد املركز القضايئ  املساعد محمد صبري  رئيس الخلية  رسية 
سيدي 
قاسم 

0655130110 ض ش ق م باالحداث املساعد صالح الشطايبي عضو الخلية

0687239243 ع ش ق  الرقيب مونية البحري  عضو الخلية

0537597920 

0537593237

0659893727 قائد املركز الرتايب املساعد اول رشيد البقايل  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سيدي 
قاسم 

0667288669 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس جبال  عضو الخلية

0679220671 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
الحيمر  عضو الخلية

0537597003

0659893737 قائد املركز الرتايب املساعد سمري الحديس   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

زكوطة 
0606209825 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد اليويب  عضو الخلية

0707745355 الرقيب اول عبد الرحيم  ض ش ق 
الدرقاوي  عضو الخلية

0537998296

0659903124 قائد املركز الرتايب املساعد عبد االله بلحمرا  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
الخنيشات 

0662424382 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عادل خوجا  عضو الخلية

0661389133 ض ش ق  الرقيب اول محمد رضا 
ملغاري  عضو الخلية

0537438063

0659893744 قائد املركز الرتايب املساعد يونس ملزوري  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0643605483الحوفات  ض ش ق م باالحداث املساعد نور الدين 
مصطفى  عضو الخلية

0654642247 ض ش ق  الرقيب اول ايت عقا  عضو الخلية

0537906007

0659903133 قائد املركز الرتايب املساعد عامر العزاوي   رئيس الخلية  املركز الرتايب 
مرشع 

بلقصريي 
0600375560 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول محمد اوهرا  عضو الخلية

0697242533 ع ش ق  الرقيب خديجة لعرج  عضو الخلية

0537310074

0659893876 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله ادويب  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0671288400دار الكداري  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول منصف 

بنرشاق   عضو الخلية

0675860766 ع ش ق  الرقيب هناء خاثري  عضو الخلية

0537990148

0659893730 قائد املركز الرتايب املساعد اول  حسن عبد 
الحميد  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0672985544جرف امللحة  ض ش ق  املساعد ادريس الراشيدي  عضو الخلية

0662038321 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد الحنون  عضو الخلية

0537899804

0659903135 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
الديامي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0611885989حد كورت  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد بنتاجا  عضو الخلية

0771456999 ع ش ق  الرقيب فاطمة الزهراء 
خياطي  عضو الخلية

0537463746

0661917870 قائد املركز الرتايب املساعد عبد السالم ملرابط  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0617272626عني الدفايل  ض ش ق  الرقيب أول ابراهيم 

حامدي  عضو الخلية

0635702332 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول احمد بسبايس  عضو الخلية
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0537444021

0661713870 قائد املركز الرتايب املساعد يوسف املوتقي  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0671752623املختار  ض ش ق الرقيب أول توفيق امزرو  عضو الخلية 

0629239041 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول ادريس نعناع  عضو الخلية 

0537463766

0659893820 قائد املركز الرتايب املساعد اول نوفل االوسا رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
سيدي عامر 

الهادي  
0605326346 ض ش ق  املساعد عبد السالم 

معجون   عضو الخلية

0662749621 ض ش ق م باالحداث املساعد جالل براد   عضو الخلية

0537502664 

0537503824

0669885348 قائد املركز القضايئ  املساعد اول التهامي 
الكرش  رئيس الخلية  رسية 

سيدي 
سليامن 

0664350988 ض ش ق م باالحداث املساعد منري بكراوي  عضو الخلية

0658628771 الرقيب وفاء داود ادرييس  ع ش ق  عضو الخلية

0537502664

0537503824

0659903159 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الله 
الصالحي  رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي 
سليامن 

0618104543 ض ش ق م باالحداث املساعد احمد ادريدو  عضو الخلية

0642165037 ع ش ق  الرقيب خديجة املحمود  عضو الخلية

0537597171

0659894632 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الواحد الغريب رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

امساعدة 
0707077474 ض ش ق  املساعد موىس الكداري   عضو الخلية

0618535479 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول بدر اتلدين 
شنكيطي  عضو الخلية

0537314739

0659876185 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الكبري نور 
الدين  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662458248دار بلعمري  ض ش ق  املساعد رحال موفتي   عضو الخلية

0661893076 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رضوان اخوزان  عضو الخلية

0537502323

0659894631 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الله لعدول  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

القصيبية 
0602067885 ض ش ق  املساعد حميد حليمي   عضو الخلية

0663108551 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول سليامن 
العلوي  عضو الخلية

0537300047

0659894634 قائد املركز الرتايب املساعد اول خالد 
مستغفري  رئيس الخلية  املركز الرتايب 

سيدي يحي 
الغرب  

0661374449 ض ش ق م باالحداث الرقيب اول رشيد الشبيهي  عضو الخلية

0616338095 ع ش ق  الرقيب حليمة منياين  عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية  بطنجـة

0539940695

0661719208 رئيس الفصيلة القضائية املساعد أول مصطفى 
إدرييس  رئيس الخلية 

جهوية 
0661421430طنجـــــة مساعدة اجتامعية املالزم أول سلمى أمالل  عضو الخلية

0600118667 ض ش ق م باالحداث املساعد رضوان عقيدي عضو الخلية
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0539940695

0661699192 قائد املركز القضايئ  املساعد أول نورالدين 
الصادقي رئيس الخلية 

رسية 
0600118667طنجــــــة ض ش ق م باالحداث املساعد عمربراي عضو الخلية

0708067877 ع ش ق  الرقيب سعاد إشو عضو الخلية

0539940695

0659875551 قائد املركز الرتايب املساعد أول عزالدين 
علمي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
طنجـــــــة

0660344686 

0700778047
ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 

حسناوي عضو الخلية

0700778047 ع ش ق  الرقيب زينب موغري عضو الخلية

0539993118

0661936453 قائد املركز الرتايب املساعد عبداملجيد صفاري   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0698545526ملوســة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
الحمراوي   عضو الخلية

0661328402 ع ش ق  الرقيب سكينة مخلوطي عضو الخلية

0539390127

0659893962 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد العمراين    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

القرص 
الصغري 

0667100905 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الصمد 
غناوي عضو الخلية

0681326991 ع ش ق  الرقيب شيامء قاصمي عضو الخلية

0539993795

0766102835 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبد النارص 
شعطيطي رئيس الخلية  املركز الرتايب 

خميس 
انجرة 

0661330814 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محا أوحنني عضو الخلية

0661445356 ض ش ق  الرقيب أول محمد أمسكني عضو الخلية

0539417973

0661745715 قائد املركز الرتايب املساعد هشام بوشبوش    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
حد الغربية 

0662735135 ض ش ق م باالحداث املساعد  فريد نادي عضو الخلية

0658195762 ع ش ق  الرقيب سامية بوحالجي 
إشو عضو الخلية

0539993804

0659903895 قائد املركز الرتايب املساعد محمد بنشطو رئيس الخلية 
املركز الرتايب  
0662644733دار الشاوي  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد حاميطي   عضو الخلية

0662654025 ض ش ق  الرقيب أول لعليج  عضو الخلية

0539417190

0659903890 قائد املركز الرتايب املساعد أول ادريس 
رشقاوي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661769755اصيــــلة  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول زكريا فريخي   عضو الخلية

0695510897 ع ش ق  الرقيب فاطمة سنوين عضو الخلية

0539913308

0539913330

0669905861 قائد املركز القضايئ  املساعد رشيد العطفات رئيس الخلية 
رسية 

0659769784العرائـــش  ض ش ق م باالحداث الرقيب عبد الخليل قبال  عضو الخلية

0635172690 ع ش ق  الرقيب فاطمة بوقنطار عضو الخلية

0539913308

0539913330

0659885609 قائد املركز الرتايب املساعد أول عمر لحرش  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0648666540العرائــش  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول منري الصبوري عضو الخلية

0697475195 ع ش ق  الرقيب خديجة بالحرشة عضو الخلية
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0539529119

0659894836 قائد املركز الرتايب املساعد مصطفى شميس رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

خميس 
الساحل 

0628499142 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
املسعودي عضو الخلية

0700796765 ع ش ق  الرقيب مريم بوعالم عضو الخلية

0539900134

0659894774 قائد املركز الرتايب املساعد ميلود الرحموين   رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0661706603تطوفت  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد خشاين  عضو الخلية

0676446375 ض ش ق  املساعد هشلم قطاين عضو الخلية

0539900812

0659894817 قائد املركز الرتايب املساعد عبدالفتاح الصغري  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0678345460العوامرة ض ش ق م باالحداث املساعد محمد الراشيدي عضو الخلية

0700548633 ع ش ق  الرقيب إكرام الزوين عضو الخلية

0539918257

0667492182 قائد املركز الرتايب املساعد أحمد حربشال  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0678471975القرص الكبري  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 

ملقرطف عضو الخلية

0603832382 ع ش ق  الرقيب وئام اسامعييل عضو الخلية

0539505206

0661526149 قائد املركز الرتايب املساعد أول عبداملجيد 
زيزي رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0622712833بني كرفط  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد أوبريوك عضو الخلية

0771794169 ع ش ق  الرقيب عبدالحفيظ 
الطويل عضو الخلية

0539505192

0659894872 قائد املركز الرتايب املساعد أول محمد 
السليامين   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0690380100بني عروس  ض ش ق م باالحداث املساعد أحمد اليوسفي عضو الخلية

0628342517 ع ش ق  الرقيب  عبد الله عصام عضو الخلية

الهاتف التابت  الهاتف 
املحمول الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 

الالممركزة

القيادة الجهوية  بتازة

0535289200

668399526 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول عبد العزيز 
السايغ رئيس الخلية 

0668399526جهوية  تازة ض ش ق م باالحداث املالزم أول ندى سميح عضو الخلية

0698059841 ض ش ق م باالحداث املساعد أمني حمداوي  عضو الخلية

0535289200

0662071554 قائد املركز القضايئ  املساعد أول خليل محمد  رئيس الخلية 

0662777049رسية تازة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد عشيبة عضو الخلية

0772863029 ع ش ق  الرقيب فردوس عليلو عضو الخلية

0535289200

0659903713 قائد املركز الرتايب املساعد محسن بوخوخ    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0670727179تازة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول رضوان 
كريديش عضو الخلية

0642990008 ع ش ق  الرقيب نسيمة العالم عضو الخلية
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0535214993

0661693174 قائد املركز الرتايب املساعد رشف  حواص   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0619699842تيزي أوسيل ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ياسني الروح عضو الخلية

0621729352 ع ش ق  الرقيب فدوى باملقدم عضو الخلية

0535218243

0659903752 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عبد اللطيف 
عبويش  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0654032052تاينست  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد املهدي 

عبدالالوي عضو الخلية

0661046889 ض ش ق  الرقيب محمد فوهام عضو الخلية

0535672838

0659903749 قائد املركز الرتايب املساعد ابراهيم بنعلوان  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0655237257مسيلة  ض ش ق م باالحداث املساعد نورالدين لغريب عضو الخلية

0677943437 ض ش ق  الرقيب أول ميلود لعوج عضو الخلية

0535284678

0641753140 قائد املركز الرتايب املساعد مصطفى 
تيمجيشط   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0664723551مغراوة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حيل محمد عضو الخلية

0618393939 ع ش ق  الرقيب مصطفى الصقييل عضو الخلية

0535218652

0661032578 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الحكيم 
الزوين   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0667991097كهف الغار  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول طارق زباق عضو الخلية

0668805310 ض ش ق  الرقيب يونس نافعة عضو الخلية

0535277015

0659903757 قائد املركز الرتايب املساعد اول  حميد نفيس  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0676683008اكنول  ض ش ق م باالحداث املساعد رشيد القاسمي عضو الخلية

0652122058 ض ش ق  الرقيب أول هشام جمران عضو الخلية

0535207086

0659903719 قائد املركز الرتايب املساعد موالي امحمد 
شوكري   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0633604285اجديــــــر  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول كريم بيشت  عضو الخلية

0627470639 ع ش ق  الرقيب إلياس املجواط عضو الخلية

0535275490

0535275491

0662067629 قائد املركز القضايئ  املساعد أول محمد 
مجاهيد  رئيس الخلية 

رسية واد 
0665626226امليل  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حكيم حزيم عضو الخلية

0631922447 ع ش ق  الرقيب سكينة خدام الله عضو الخلية

0535275490

0535275491

0659903729 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد 
الحازدي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662551173واد امليل  ض ش ق  املساعد يونس مجاهيد عضو الخلية

0662400565 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد مريزق عضو الخلية

0535678101

0659885907 قائد املركز الرتايب املساعد اول  عمر مورس  رئيس الخلية 
املركز الرتايب  

0606880667تاهلـــة ض ش ق م باالحداث املساعد بوسلهام حجي  عضو الخلية

0678135198 ض ش ق  الرقيب أول ياسني بارامو عضو الخلية
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0535677013

0659301945 قائد املركز الرتايب املساعد اول سمري الفاريس   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0600338360مطامطة  ض ش ق م باالحداث الرقيب عبد الكريم 
العتباوي عضو الخلية

0639567025 ض ش ق  الرقيب أول عبد املنعم بال عضو الخلية

0535218376

0661405591 قائد املركز الرتايب املساعد اول   أحمد 
املتوكل رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0661239167بني فراسن  ض ش ق م باالحداث املساعد عزيز أفتايت عضو الخلية

0662243145 ض ش ق  الرقيب أول الحوسني عبود عضو الخلية

  الهاتف 
التابت 

الهاتف 
املحمول

الصفة االسم والنسب الوظيفة الخلية 
الالممركزة

القيادة الجهوية بتطوان

0539996630

0539993678

0665795251 رئيس الفصيلة القضائية املالزم أول طارق الزهيدي  رئيس الخلية 

جهوية 
0666709327تطوان ض ش ق م باالحداث املساعد أول سعيد بن 

قاووس  عضو الخلية

0662883779 مساعدة اجتامعية املساعد سهام بورضعة عضو الخلية

0539996630

0539993678

0669937935 قائد املركز القضايئ  املساعد أول ادريس بامي رئيس الخلية 

رسية  
0662172314تطوان  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول حميد بن 

امبارك عضو الخلية

0610346044 ع ش ق  الرقيب نهال بودزاخت عضو الخلية

0539996630

0539993678

0666709327 قائد املركز الرتايب املساعد اول سعيد 
بنقاووس   رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0662838943تطوان ض ش ق م باالحداث الرقيب أول اسامعيل 

الزهراوي  عضو الخلية

0666380388 ع ش ق  الرقيب أميمة لغفريي عضو الخلية

0539670993

0659894721 قائد املركز الرتايب املساعد اول  محمد بني 
هشام  رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0667583205واد الو  ض ش ق م باالحداث املساعد أنور السحيمي  عضو الخلية

0661999234 ع ش ق  الرقيب أمل صياد عضو الخلية



124

0539707422

0662789966 قائد املركز الرتايب املساعد اول   عبد الرحيم 
شينبو رئيس الخلية 

املركز 
الرتايب  جبل 

الحبيب 
0661370629 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الله 

الراصفي عضو الخلية

0629920452 ع ش ق  الرقيب أول فؤاد رحال عضو الخلية

0539976108

0659875700 قائد املركز الرتايب املساعد اول رشيد مومن   رئيس الخلية 

املركز الرتايب  
0660828619الفنيدق  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول ابراهيم 

الطيبي عضو الخلية

0607374774 ع ش ق  الرقيب أمينة الشوهبايل عضو الخلية

0539969181

0666645064 قائد املركز الرتايب املساعد اول  شوكري 
طاوزري  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0700155072بن كريش  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عزيز أمالح عضو الخلية

0663420373 ع ش ق  الرقيب عبد الرحيم حمزة عضو الخلية

0539707660

0659894772 قائد املركز الرتايب املساعد عبد العزيز عراوي    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0641332847بني حسان  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد أوشن  عضو الخلية

0641974543 ع ش ق  الرقيب محمد العلوي  عضو الخلية

0539707281

0659615463 قائد املركز الرتايب املساعد اول رداد الجرموين   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0670489452ازال  ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد رشو عضو الخلية

0762669484 ع ش ق  الرقيب أحمد مسعودي عضو الخلية

0537460235

0669938186 قائد املركز القضايئ  املساعد أول الحسن 
املصباحي رئيس الخلية 

0665061976رسية وزان ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس عز عضو الخلية

0687814822 ع ش ق  الرقيب نبيلة الشلح عضو الخلية

0537460235

0659895272 قائد املركز الرتايب املساعد اول نورالدين فهري    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0641234855وزان ض ش ق  املساعد عزيز بنالصالح عضو الخلية

0690081547 ع ش ق  الرقيب حنان باسعيد عضو الخلية

0537909970

0662765780 قائد املركز الرتايب املساعد حسن ليزول   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

سيدي 
رضوان

0673947337 ض ش ق م باالحداث املساعد املصطفى الجريف عضو الخلية

0661544829 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محمد 
العريفي عضو الخلية

0539890014

0659894645 قائد املركز الرتايب املساعد عبد الهادي 
اليوسفي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0629553202زومي ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عادل 

ياحيمدي   عضو الخلية

0661343192 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول محسن اجناين عضو الخلية



125

0539882879

0659885974 قائد املركز الرتايب املساعد سعيد عبد الفاضل   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0654050898مقريسات ض ش ق م باالحداث الرقيب أول أمني ملعيرسي عضو الخلية

0660138998 ع ش ق  الرقيب أمني الغاملي عضو الخلية

0537907442

0659885960 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد القادر 
عبد الدين    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0670526089ملجاعرة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول طريق أكومي عضو الخلية

0611938337 ض ش ق الرقيب أول يوسف أمزيل عضو الخلية

0539969181

0666186553 قائد املركز الرتايب املساعد اول عبد الرحامن 
خويا     رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0672999370بريكشة ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبد الغني 

موناديري  عضو الخلية

0654020226 ع ش ق  الرقيب ياسني بوقطيف عضو الخلية

0537909124

0620000446 قائد املركز الرتايب املساعد فيصل عبدوح    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 
0650569439عني دوريج ض ش ق م باالحداث الرقيب أول يونس باعام عضو الخلية

0660005493 ع ش ق  الرقيب محمد بوشعفار عضو الخلية

0539986389

0539980389

0669938229 قائد املركز القضايئ  املساعد أول محمد  
الجديد رئيس الخلية 

رسية 

شفشاون
0677616393 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول عبدالعزيز  

فتحي عضو الخلية

0661356789 ع ش ق  الرقيب سكينة الصابري عضو الخلية

0539986389

0539980389

0668298028 قائد املركز الرتايب املساعد اول رحال الحراز  رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

شفشاون
0650821645 ض ش ق  املساعد عبد العزيزالعالوي عضو الخلية

0700175023 ع ش ق  الرقيب زينب مالك عضو الخلية

0539987890

0661087635 قائد املركز الرتايب املساعدجواد البنطريي   رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

جبهة
0669611213 ض ش ق م باالحداث الرقيب حليم الطالبي عضو الخلية

0661586996 ض ش ق  الرقيب أول محمد صالبي عضو الخلية

0539988951

0659886254 قائد املركز الرتايب املساعد اول بوعبيد 
الخلفي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
حد غدير 

لكروش
0662873952 ض ش ق  املساعد عبد الحق 

العبدويس   عضو الخلية

0661489935 ض ش ق  الرقيب أول الرايس زكريا عضو الخلية

0539987807

0659886263 قائد املركز الرتايب املساعد اول محمد كرومي    رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
سطيحات

0608997377 ض ش ق  الرقيب أول رشيدغيور عضو الخلية

0667447588 ض ش ق الرقيب أول محمد 
لحرايفي عضو الخلية
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0539987766

0659895249 قائد املركز الرتايب املساعد اول  ادريس 
قرزازي  رئيس الخلية 

املركز الرتايب 
0671729633بني احمد ض ش ق  املساعد محمد أمني بكار عضو الخلية

0634759388 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول سعيد أمزان  عضو الخلية

0539892011

0659886244 قائد املركز الرتايب املساعد اول كامل خليل    رئيس الخلية 
املركز الرتايب 

0659098972باب برد ض ش ق م باالحداث الرقيب أول لحسن أزال عضو الخلية

0669691873 ض ش ق م باالحداث الرقيب أول جالل جرابة عضو الخلية
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اللجـــان الجهويـــة والمحليـــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا العنــف

بني  التنسيق  لتعزيز  العنف  بالنساء ضحايا  للتكفل  واملحلية  الجهوية  اللجان  إحداث  يأيت سياق 

املتدخلني يف سلسلة خدمات التكفل بالنساء وفق منظور تشاريك مندمج بغية تحقيق حامية شاملة 

بأبعاد ثالث، قبلية، آنية، والحقة. وقد خص القانون 103.13 املتعلق مبحاربة العنف ضد النساء 

هذه اللجان بجملة من املهام قوامها توحيد الرؤى وانسجام املامرسات، وانخراط كافة مكوناتها 

يف العمل عىل تحديد وحرص املعيقات وإيجاد السبل الكفيلة بتذليلها خالل االجتامعات الدورية، 

وإعداد تقارير دورية حول سري عملها.

بالنســاء  للتكفــل  الجهويــة  اللجــن  تأليــف 
العنــف: ضحايــا 

الوكيل العام للملك أو نائبه رئيسا؛

قاض للتحقيق ومستشار للحكم ومستشار 
مكلف باألحداث، يعينهم الرئيس األول 

ملحكمة االستئناف؛

رئيس كتابة النيابة العامة أو من ميثله؛

رئيس كتابة الضبط أو من ميثله؛

املساعد أو املساعدة االجتامعية باملحكمة 
املذكورة؛

ممثيل اإلدارة؛

ممثل مجلس الجهة؛

محام؛ يعينه نقيب هيئة املحامني بالدائرة 
القضائية االستئنافية؛

مفوض قضايئ، يعينه رئيس املجلس الجهوي 

للمفوضني القضائيني.

ــا  ــاء ضحاي ــل بالنس ــة للتكف ــن املحلي ــف اللج تألي

ــف: العن

وكيل للملك أو نائبه رئيسا؛

قاض للتحقيق وقاض للحكم وقاض األحداث، 

يعينهم رئيس املحكمة؛

رئيس كتابة النيابة العامة أو من ميثله؛

املساعد أو املساعدة االجتامعية باملحكمة 

املذكورة؛

ممثيل اإلدارة؛

ممثل املجلس اإلقليمي؛

محام، يعينه نقيب هيئة املحامني بالدائرة 

القضائية االستئنافية؛

مفوض قضايئ، يعينه رئيس املجلس الجهوي 

للمفوضني القضائيني؛
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بالنســاء  للتكفــل  الجهويــة  اللجــان  مهــام 

العنــف: ضحايــا 

إعداد خطط عمل جهوية يف إطار 

االختصاصات املوكولة لها؛

ضامن التواصل والتنسيق بني السلطة القضائية 

وباقي القطاعات واإلدارات املعنية بقضايا 

التكفل بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى 

الجهوي؛

التواصل والتنسيق مع جمعيات املجتمع املدين 

العاملة يف هذا املجال؛

العمل عىل توحيد كيفيات اشتغال الخاليا 

واللجن املحلية، مبا يكفل تجانس وتكامل 

الخدمات عىل مستوى الدوائر القضائية التابعة 

لنفوذ محكمة االستئناف وباقي القطاعات 

واإلدارات املعنية؛

رصد اإلكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات 

التكفل بالنساء ضحايا العنف واقرتاح 

الحلول املناسبة لها بشكل تشاريك ويف حدود 

صالحيات وإمكانيات كل قطاع؛

رصد اإلكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات 

التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتيض 

تدخال عىل الصعيد املركزي؛

ترصيد مختلف الخربات والتجارب الناجحة 

وتعميمها عىل مختلف اآلليات املحلية؛

إعداد تقارير دورية وتقرير سنوي حول سري 

وحصيلة عملها وعمل اللجان املحلية وكذا 

خاليا التكفل بالنساء ضحايا العنف.

مهــام اللجــان املحليــة للتكفــل بالنســاء ضحايــا 

العنــف:

إعداد خطط عمل محلية يف إطار االختصاصات 

املوكولة لها؛

ضامن التواصل والتنسيق بني السلطة القضائية 

وباقي القطاعات واإلدارات املعنية بقضايا 

التكفل بالنساء ضحايا العنف وجمعيات املجتمع 

العاملة يف املجال؛

رصد اإلكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات 

التكفل بالنساء ضحايا العنف واقرتاح الحلول 

املناسبة لها بشكل تشاريك ويف حدود صالحيات 

وإمكانيات كل قطاع؛

رصد اإلكراهات واملعيقات املرتبطة بعمليات 

التكفل بالنساء ضحايا العنف التي تقتيض تدخال 

عىل الصعيد الجهوي أو املركزي؛

إعداد تقارير دورية.



129

معطيات حول اللجان الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف

الدائرة االستئنافية الرباط

محكمة االستئناف بالرباط

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06670434780537564196ذة. ملياء بنسالمةرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالرباط

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613858330537726841ذة. فاتن الشنتوفرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسال

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06618143380537811299ذة. فدوى الفياليلرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية الخميسات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617526820537552929ذة. صفاء السعيديرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية متارة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06646744060537643462ذة. فتيحة غمييضرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية الرماين

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06220698990537516015ذة. مريم بندحورئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية تيفلت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

0660080337053751180336ذ. يونس شلويشرئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية القنيطرة
محكمة االستئناف بالقنيطرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617708340537370154ذ. مرزويك محمدرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610577840537374782ذ. وديع العيساويرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسوق األربعاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06607116670537902324ذة. لبنى الدوارئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06689150010537592798ذ. جواد مغناويرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي سليامن

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذة. فتطمة الزهراء 

زيراري
06533268950537500037

املحكمة اإلبتدائية بلقصريي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06306205840537905809ذ. أيوب نعامنرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية الدار البيضاء
محكمة االستئناف بالدار البيضاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06615975780622308769ذة. إلهام بنعامررئيس اللجنة الجهوية
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املحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدار البيضاء

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06616557560522673606ذة. رابحة فتح النوررئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية ببنسليامن

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06664000990523291558ذة. فاطمة املومنرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611151130523301895ذ.عبد اللطيف مرسيلرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية فاس

محكمة االستئناف بفاس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610890710535652688ذ.  بوزيان فهميرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بفاس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610625810535642720ذ.  محمد زوايكرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بصفرو

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذ.  سيدي محمد 

العلوي
06610630710535660044

املحكمة اإلبتدائية بتاونات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ.  أحمد العلوي رئيس اللجنة املحلية
اإلسامعييل

06614895090535627448
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املحكمة اإلبتدائية مبيسور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614473400535684577ذ.  عمر البكاريرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية مراكش

محكمة االستئناف مبراكش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة الجهوية
ذ.موالي الحسن 

السويدي
06611319060524449904

املحكمة اإلبتدائية مبراكش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610630540524387106ذ. خالد الركيكرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بنجرير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06656296290524383787ذ.هشام الربديرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بقلعة رساغنة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06049786590524410866ذ. وديع بوزاهررئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بامنتانوت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06650657630524451523ذ. محمد الحلورئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية آسفي

محكمة االستئناف بآسفي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611897600524620008ذ. عبد الرزاق فتاحرئيس اللجنة الجهوية
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املحكمة اإلبتدائية بآسفي

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610624680524622426ذ. عبد املوىل زهريرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية الصويرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06687158990524784728ذ. رشيد دوهايبرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية اليوسفية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06663557230524649221ذة. مريم ديواينرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية مكناس

محكمة االستئناف مبكناس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06586313090535512188ذة. نعيمة أبيداقرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية مبكناس

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610630830535531729ذ. عبد الكبري شاكررئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بآزرو

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06620604040535562218ذ. أناس الخامسرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية بأكادير

محكمة االستئناف بأكادير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614879660528221182ذ. عبد الكريم الشافعيرئيس اللجنة الجهوية
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املحكمة اإلبتدائية بأكادير

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06621890810528822027ذ. لحسن أيت فارسرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613038240528833311ذ. حسن تايسريرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610782510528862522ذ. جامل اليامينرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613467000528851103ذ. عبد الكبري البازرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بكلميم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610631630528871488ذ. كامل محرررئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بطاطا

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06672026570528802077ذ. عبد اللطيف الذيكرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بطانطان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613455510528877506ذ. هشام الحسنيرئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية العيون

محكمة االستئناف بالعيون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06688257960528892200ذ. صالح التزاريرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالعيون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610531170528894135ذ. صالح هيدوررئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بالداخلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06661758040528897308ذ. عبد الله أحمنرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بالسامرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

ذ.  عبد الحليم رئيس اللجنة املحلية
06610630890528899121الرحيمي

الدائرة االستئنافية طنجة

محكمة االستئناف بطنجة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة الجهوية
ذ. السيد إدريس 

الرفاعي
06612261080539944470

املحكمة اإلبتدائية بطنجة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذ. السيد بالل 

بورباب
06714120750539946568
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املحكمة اإلبتدائية أصيلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06664306950539417778ذ.حمزة محمد العريبرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية العرائش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية

ذ. السيد حمزة محمد 
العريب

0661476630
0539521327

0668748366ذ. محمد زهران

املحكمة اإلبتدائية القرص الكبري

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذ. السيد التهامي 

الرشيفة
06593690010539905302

الدائرة االستئنافية بتطوان

محكمة االستئناف بتطوان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

05399708330539970876ذ. رشيد حيزرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بتطوان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06615356180539701788ذ. كريم بنموىسرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بشفشاون

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06183547350539986401ذة. نادية بن يحيارئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بوزان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06706543910537907402ذ. ياسني رايضرئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية بالحسيمة

محكمة االستئناف بالحسيمة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06612211300539984886ذ.  عبد الرزاق نجيرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06110144020539982461ذ. محمد الركوينرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بتارجيست

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06641542900539808373ذ. حميد صباحيرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية سطات

محكمة االستئناف بسطات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610778860523403226ذ. محمد تاغرةرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بسطات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

07626136690523720420ذ. البشري بوكطيفةرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بربشيد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06106631220522327686ذة. سناء ديهيرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بنب أحمد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06627837460523408174ذة. كرمية جبايلرئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية الجديدة

محكمة االستئناف بالجديدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614122940523387561ذ. محمد الدكرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06618134970523720420ذ. زعري نوريرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06106631220523359151ذ. عبد الله املفضلرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية بني مالل

محكمة االستئناف ببني مالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06234821290523486469ذة. حكيمة طريقيرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06765809970523482041ذة فتيحة ورضانرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية الفقيه بنصالح

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06628749130523435410ذ عادل هتوفرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06765802420523418133ذة نعيمة أمانرئيس اللجنة املحلية
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املحكمة اإلبتدائية بأزيالل

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06714100970523482041ذ عبد الخالق حيمودرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بسوق السبت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

05234307690523430769رئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بخنيفرة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614949760535586132ذ مروان فالحرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية بوجدة

محكمة االستئناف وجدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06681846630536690831ذ. محمد أقويررئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية وجدة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613610420536683153ذ. خالد خراجيرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بتاوريرت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06667210090536695426ذ. أحمد نوبتيرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بربكان

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610624620536612634ذ. حميد قريشرئيس اللجنة املحلية
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املحكمة اإلبتدائية ببوعرفة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614278310536799732ذ.   حسن عابديرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية جرسيف

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذ. عبد الهادي 

بويحياوي
06615110840535676250

املحكمة اإلبتدائية بالناظور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610624570536605462ذ. محمد اإلدرييسرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية الناظور
محكمة االستئناف بالناظور

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611077560536331405ذ. عبد الحكيم العويفرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالدريوش

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611017560536366107ذ. حميد الرحاويرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية تازة
محكمة االستئناف بتازة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06614946530535212884ذ. عبد الرحامن خلويفرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بتازة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06015140730535285995ذ. محمد الزياينرئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية بورزازات

محكمة االستئناف بورزازات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06611911870524882678ذ. عبد اللطيف بلحميدرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بورزازات

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06613029500524888124ذ.هشام فؤادرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بزاكورة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06714803180524847685ذ.نور الدين الشباينرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بتينغري

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06617586310524887702ذ. مروان الرواسرئيس اللجنة املحلية

الدائرة االستئنافية الراشيدية

محكمة االستئناف بالرشيدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06799503330535572233ذ. وديع بغداديرئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بالرشيدية

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06799503330535572148ذ. حسن حمداويرئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية مبيدلت

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06616149670535582509د. أحمد صابررئيس اللجنة املحلية
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الدائرة االستئنافية خريبكة

محكمة االستئناف بخريبكة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06610624850523561755ذ. عبد السال أعدجورئيس اللجنة الجهوية

املحكمة اإلبتدائية بخريبكة

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06677828880523562702ذ. يوسف باجارئيس اللجنة املحلية

املحكمة اإلبتدائية بواد زم

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

رئيس اللجنة املحلية
ذ. عبد الهادي 

مستغفر
06195808880523416418

املحكمة اإلبتدائية بأيب الجعد

الفاكسالهاتفاإلسمالنيابة العامة

06622009130523414129د. عبد العزيز البعيلرئيس اللجنة املحلية
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معطيات المنصات الرقمية للتبليغ عن حاالت العنف ضد النساء

الدائرة االستئنافية الرباط

محكمة االستئناف بالرباط

carabat@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالرباط

tpirabat@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بسال

tpisale@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية الخميسات

tpikhemisset@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية متارة

tpitemara@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية الرماين

tpirommani@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية تيفلت

tiflet.niyaba@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية القنيطرة
محكمة االستئناف بالقنيطرة

PG.CAKenitra@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالقنيطرة

tpikenitra@justice.gov.maاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية بسوق األربعاء

tpisouklarbaa@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي قاسم

tpisidikacem@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي سليامن

tpisidislimane@justice.gov.maاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية الدار البيضاء

محكمة االستئناف بالدارالبيضاء

casa.ma.pg@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية الزجرية بالدار البيضاء

tpenalainsbaa@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية ببنسليامن

ppibenslimane@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية باملحمدية

moussalikhalid@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية فاس

محكمة االستئناف بفاس

cafes.pg2015@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بفاس

stat.tpifes@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بصفرو

parquet.tpi.sefrou@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية بتاونات

kitabakhassatpitaounate@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية مبيسور

niyabamissour@hotmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية مراكش

محكمة اإلستئناف مبراكش

camarrakech@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية مبراكش

tpimarrakch@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بنجرير

tpibenguerir@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بقلعة رساغنة

kitabakhassatpitaounate@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بامنتانوت

tpiimintanoute@justice.gov.maاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية آسفي

محكمة االستئناف بآسفي

capgsafi@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بآسفي

1instance.safi@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية الصويرة

parquetplessaouira@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية اليوسفية

parquet.youssoufia@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية مكناس
محكمة االستئناف مبكناس

cameknes.parquet.sec@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية مبكناس

tpimeknes@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بآزرو

tpiazrou2@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بأكادير

محكمة االستئناف بأكادير

ca.agadir.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بأكادير

parquetagad.1inst@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بإنزكان

tpi.inzegane.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتيزنيت

tpi.tiznit.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتارودانت

tpi.taroudant.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بكلميم

tpi-guielmim@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية بطاطا

tpi.tata.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بطانطان

tpi.tantan.prq@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية العيون

محكمة االستئناف بالعيون

caplaayoun2015@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالعيون

tpipglaayoun@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالداخلة

parquetdakhla@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالسامرة

parquet.essemara@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية طنجة

محكمة االستئناف بطنجة

chikaya.catanger@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بطنجة

parquet.tpi.tanger@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية أصيلة

parquet.assilah@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية العرائش

tpilarache.mp@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية القرص الكبري

abdulghanialabadi71@gamil.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بتطوان

محكمة االستئناف بتطوان

catetouan@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتطوان

tpitetouan@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بشفشاون

tpichefchaouen@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بوزان

tpiouazzane@justice.gov.maاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بالحسيمة

محكمة االستئناف بالحسيمة

parquet.g.alhoceima@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالحسيمة

tpiparquetalhoceima@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتارجيست

tpitarguist@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية سطات

محكمة اإلستئناف بسطات

casettatpg@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بسطات

tpisettatparquet@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية بربشيد

procureur.secretariat@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بنب أحمد

parquet.benhmed@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية الجديدة

محكمة االستئناف بالجديدة

parquetgeneraljadida@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالجديدة

tpieljadidasp@gamil.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بسيدي بنور

trib.sidibennour@gamil.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بني مالل

محكمة االستئناف ببني مالل

parquetbm@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية ببني مالل

parquetttpibencov19@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية الفقيه بنصالح

parquetfbs@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بقصبة تادلة

parquet.tadla@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بأزيالل

parquetttpibencov19@gmail.comاملنصة الرقمية
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املحكمة اإلبتدائية بسوق السبت

parquet.tpisouksebt@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بخنيفرة

parquettpkhenifra@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بوجدة

محكمة االستئناف وجدة

caoujdasp@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية وجدة

tpioujdaparquet@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتاوريرت

tpitaourirt@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بربكان

o.haddouyat@justice.gov.maاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية جرسيف

tpiguercifp@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية ببوعرفة

tpifiguig@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية الناظور

محكمة اإلستئناف بالناظور

parquet.general.canador@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالناظور

parquettpinador@gmail.comاملنصة الرقمية
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الدائرة االستئنافية تازة

محكمة االستئناف بتازة

pgtqza@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتازة

tpitaza@justice.gov.maاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية بورزازات

محكمة االستئناف بورزازات

pgouarzazate1@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بورزازات

tpiouarzazate1@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بزاكورة

tpzagora@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بتينغري

tpitinrhir@gmail.comاملنصة الرقمية

الدائرة االستئنافية الراشيدية

محكمة اإلستئناف بالراشيدية

pgcarrachidia@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بالراشيدية

parquettpierrachidia@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية مبيدلت

procureurmidelt@gmail.comاملنصة الرقمية
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الدائرة االستئنافية خريبكة

محكمة االستئناف بخريبكة

cakhouribgapg1@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بخريبكة

tpikhouribgaparquet@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بواد زم

parquetgeneralouedzem1@gmail.comاملنصة الرقمية

املحكمة اإلبتدائية بأيب الجعد

tpibejaadtpibejaad@gmail.comاملنصة الرقمية
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المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء ضحايا العنف

والتنمية  التضامن  وزارة  العنف، عملت  بالنساء ضحايا  بالتكفل  الخاصة  البنيات  تعزيز  إطار  يف 

االجتامعية واملساواة واالرسة برشاكة مع مؤسسة التعاون الوطني عىل إحداث مؤسسات متعدد 

الوظائف للتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل املستوى الجهوي واملحيل. وتعد هذه املراكز بنيات 

اجتامعية للقرب متعددة الخدمات يف مجال إدماج مبادئ املساواة بني الجنسني ومكافحة التمييز 

والتكفل بالنساء ضحايا العنف، حيث تعترب فضاءات للتكفل متعددة الخدمات ومدمجة للنساء يف 

وضعية صعبة، وهي تشكل كذلك فضاء للتنسيق والتعاون بني مختلف الفاعلني املحليني املتدخلني 

يف هذا املجال.

الخدمات املقدمة عىل مستوى هذه الفضاءات:

1. التكفل:

ضامن االستقبال، اإلنصات، واإليواء املؤقت للنساء ضحايا العنف؛	 

توجيه النساء نحو املتدخلني املختصني )قضاة، أطباء، األطباء النفسيني وأطباء رشعيني ..(؛	 

توفري الدعم الطبي والنفيس للنساء ضحايا العنف؛	 

تقييم خدمات الوساطة األرسية واالجتامعية.	 

2. تقوية قدرات النساء:

تأطري اجتامعي ومهني للنساء خاصة اللوايت يعشن يف وظروف صعبة؛	 

3. التحسيس واإلعالم بحقوق النساء:

اإلعالم والتحسيس من أجل تغيري بعض السلوكات اتجاه النساء؛	 

القيام بأنشطة التوعية التحسيس؛	 

برامجهم 	  يف  الفرص  وتكافؤ  املساواة  ملبادئ  جيد  استحضار  من  املحليني  الفاعلني  دعم 

وإجراءاتهم.
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معطيات حول المؤسسات متعددة الوظائف الخاصة بالنساء

عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

طنجة-تطوان- 

الحسيمة

الفضاء شفشاون

املتعدد 

الوظائف 

للنساء 

شارع املشييش  

الحي اإلداري 

االستقبال، االستامع 

التوجيه، املواكبة 

والتمكني االقتصادي

 الهاتف:

06- 68 -51- 83 -75     

 

الفضاء العرائش

املتعدد 

التخصصات 

للنساء

االستقبال االستامع، شارع أبا حنيني

التوجيه، واملواكبة 

الهاتف:

06-000-59-171

06-000-76-440

دار الكرامة طنجة

إلدماج النساء 

يف وضعية 

صعبة

زنقة موالي 

إدريس 8

إيواء، تغدية، رعاية، 

تربية

الهاتف:

06-87-27-56-62

الفضاء طنجة

املتعدد 

الوظائف 

للمرأة

حي الربانص 2، 

طنجة

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، التكوين 

الهاتف:

06-61-40-71-77 

فضاء متعدد وزان

الوظائف 

لفائدة النساء 

بوزان

حي القرشيني 

وزان

 االستقبال االستامع، 

التوجيه،

الهاتف:

06-000-59-185

 06-000-76-445

املركب الحسيمة

االجتامعي 

النسوي 

بالحسيمة

شارع متسامن 

باريو حدو

االستقبال، اإليواء، 

التتبع النفيس 

والرتبوي، التكوين 

الحريف واملهني+ 

التتبع الطبي والشبه 

الطبي,

الهاتف:

05-39-98-33-55                         

 

فضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء يف 

وضعية صعبة

شارع أنكوال 

الحسيمة

االستقبال االستامع 

التوجيه -التمكني 

االقتصادي والقانوين 

للنساء-املواكبة

-التكوين والتأطري

الهاتف: 

06-66-29-67-77                           
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

فضاء متعدد تطوان

الوظائف 

 للنساء 

يف وضعية 

صعبة – جامع 

القصبة-

 شارع موالي 

 يوسف 

تطوان 

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، الدعم 

واملواكبة، التمكني 

االقتصادي والتعليم 

االويل لألطفال

الهاتف:

0670305240

الرباط- سال- 

القنيطرة

الفضاء متعدد متارة

الوظائف 

للمرأة 

الصخريات

طريق عني الروز 

الصخريات 

الدعم، الوساطة 

االرسية، التحسيس 

والتوعية، تقوية 

القدرات واالدماج 

االقتصادي

   الهاتف:

                           0638912583 

املؤسسة تامسنا

املتعددة 

الوظائف 

للنساء – 

تامسنا- فضاء 

التمكني

شارع محمد 

الخامس تامسنا

االستقبال االستامع 

التوجيه، التأهيل 

املهني، التوعية 

والتحسيس، فضاء 

األطفال، اإليواء 

املؤقت واالستعجايل

الهاتف: 

06-000-59-217

مركز دار سال

األمان للمرأة 

والطفل 

شارع محمد 

الخامس تابريكت 

سال

االستقبال واالطعام، 

العالجات الشبه 

الطبية والتتبع 

الرتبوي واالجتامعي,

الهاتف:

05.37.85.12.51 

0661290299

الفضاء متعدد الرباط

الوظائف 

للمرأة أيب 

رقراق

حي أيب رقراق، 

اليوسفية

االستقبال، االستامع 

والتوجيه، املواكبة، 

الوساطة األرسية، 

التكوين الحريف 

والتعليم األويل

الهاتف: 

     06.50.66.32.44 

الفضاء متعدد القنيطرة

الوظائف 

للنساء- سوق 

السبت

تجزئة الوفاء1 

مركز الرتبية 

والتكوين سوق 

السبت

االستقبال واالستامع 

والتوجيه واملواكبة- 

التحسيس والتوعية،  

التكوين – التمكني 

االقتصادي

الهاتف:

                                        0673530326 



156

عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

سيدي 

سليامن

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للمرأة سيدي 

يحيى الغرب

حي الوحدة 

سيدي يحيى  
الغرب

االستامع والتوجيه، 

التحسيس و التوعية، 

محو االمية، التمكني 

االقتصادي، الدعم 

املدريس

الهاتف:

 0666104617

 0666101771

 0537353597

سيدي 

قاسم

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للمرأة 

 االستقبال، االستامع، صحراوة

التوجيه، الدعم 

النفيس والقانوين 

واملواكبة والتتبع

 الهاتف:

 05-37-59-69-34

 06-62-39-16-29

الفضاء متعدد بوملانفاس-مكناس

الوظائف 

للنساء ميسور

حي النجاح 

ميسور

االستقبال، االستامع 

التوجيه، املواكبة 

والتكوين 

 الهاتف:

   0654998711 

إيفران-

أزرو

املركز متعدد 

الوظائف 

للنساء أزرو

حي تيزي وريبان، 

طريق خنيفرة 

ازرو

االستامع والتوجيه، 

االيواء املؤقت، الدعم 

النفيس واملواكبة، 

محاربة االمية، 

التكوين، وتقوية 

القدرات 

 الهاتف:

0669828182

0619373728 

مركز تأهيل تازة

وتكوين املرأة

حي املسرية 

1 تازة

 االستقبال وااليواء؛ 

االستامع والتوجيه 

واملواكبة؛ الدعم  

واالدماج االقتصادي 

الهاتف:

05-35-21-00-28

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء 

الحي الصناعي 

التقليدي املسرية 

1 طريق أكنول 

تازة

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، الدعم،  

املواكبة والوساطة 

االرسية

الهاتف: 
 0661563700

الفضاء متعدد الحاجب

الوظائف 

للنساء

بلدية الحاجب 

املركب االجتامعي 

ابتسامة- شارع 

محمد الخامس 

إقليم الحاجب

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، املواكبة 

 الهاتف:

    0660136789

                        0535542456
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

املركب مكناس

االجتامعي 

ابتسامة

املركب االجتامعي 

ابتسامة البساتني

االستقبال، اإليواء 

املواكبة النفسية؛ 

التتبع الطبي والشبه 

الطبي,

الهاتف:

06-61-29-54-08 

مركز سايس فاس

متعدد 

االختصاصات 

إلدماج النساء

128 تجزئة 

املرينيني عوينات 

الحجاج - فاس

االستامع والتوجيه 

اإليواء املؤقت؛ 

املواكبة و التكوين - 

التمكني االقتصادي

الهاتف: 

                                   05-35-64-03-51

مركز البطحاء 

املتعدد 

االختصاصات 

لتمكني النساء

شارع عالل 

الفايس، البطحاء 

- فاس

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، اإليواء، 

املواكبة واالجتامعية، 

التمكني االقتصادي

الهاتف:

   0535944276

0600059121

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء مركز 

األمل فاس

شارع محمد 

الكغاط

االستقبال، 

االستامع،التوجيه، 

املواكبة، االرشاد 

القانوين والتمكني 

االقتصادي

الهاتف:

 0661202632  

موالي 

يعقوب

املركز متعدد 

االختصاصات 

للنساء يف 

وضعية صعبة

جامعة الوادين 

مركز حمرية، 

اقليم موالي 

يعقوب

االستامع والتوجيه، 

املواكبة، محو االمية، 

التأهيل الحريف، 

الدعم املدريس، 

التنشيط الثقايف 

 والريايض

ورياض االطفال

الهاتف:

06-70-03-28-12 

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء

املركز املتعدد 

االختصاصات 

للنساء يف وضعية 

 صعبة 

 - مركز حمرية 

-جامعة الوادين 

االستقبال - االستامع 

- التوجيه - الدعم 

واملواكبة والوساطة 

االرسية 

الهاتف:

                              0613369569 
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

الفضاء متعدد وجدةالرشق

الوظائف 

للمرأة

تجزئة النجد 

سيدس يحيى 

وجدة 

املواكبة  والتتبع  –

التوجيه– التوعية 

والتحسيس– الوساطة 

األرسية

الهاتف:

0630759556

الفضاء متعدد وجدة

الوظائف 

للنساء الزهور

حي الزهور، 

وجدة

االستقبال، االستامع، 

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

06-00-07-65-38

06-00-05-91-13

املركز 

االجتامعي 

للمرأة

ظهر ملحلة الزاري 

وجدة

 استقبال، االيواء، 

التتبع الطبي 

واالجتامعي والرتبوي

الهاتف:

05-36-74-47-12 

الفضاء متعدد فجيج

الوظائف 

للنساء 

شارع موالي 

هشام رقم 21 

الحي االقتصادي 

بوعرفة 

 االستقبال، االستامع، 

التوجيه، املواكبة،  

الدعم النفيس، 

التكوين الحريف 

والتوعية والتحسيس 

والتمكني االقتصادي 

الهاتف:

0625309623 

الفضاء متعدد تاوريرت

الوظائف 

 للنساء 

يف وضعية 

صعبة - جامع 

القصبة-

 املركب االجتامعي

 موالي عيل 

الرشيف

 االستقبال وااليواء 

العالجات الشبه 

الطبية، والتتبع 

االجتامعي والرتبوي

الهاتف:

 0661734175 

مركز املرأة يف بركان

وضعية صعبة

شارع محمد 

الدرة حي املجد 

بركان

االستامع، التكوين، 

 التوجيه واملواكبة

االدماج االقتصادي

الهاتف:

0536618802

فضاء متعدد جرادة

الخدمات 

جرادة

شارع ابن بن 

سينا جرادة

 االستقبال، االستامع، 

التوجيه و املواكبة

الهاتف:

0666255242 
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

مركز اإلنصات الرشيديةدرعة تافياللت

والتوجيه 

الخاص باملرأة 

والطفل 

بالرشيدية

شارع اإلنارة 

تجزئة الواد 

األحمر الرشيدية

االستقبال،اإلستامع، 

التوجيه واإلرشاد 

القانوين،الوساطة 

األرسية  و املواكبة 

واملصاحبة القانونية

الهاتف:

 06 62 02 51 26

05 35 57 48 08 

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء

زنقة ابن بطوطة 

الواد لحمر دار 

املواطن الرشيدية 

االستقبال، االستامع، 

التوجيه واإلرشاد 

القانوين-الوساطة 

األرسية  واملواكبة 

واملصاحبة القانونية

الهاتف :

0661210968

الفضاء متعدد ورزازات

الوظائف 

للنساء 

ورزازات

ملتقى شارع 

موالي رشيد 

وشارع املغري 

العريب

االستقبال االستامع،

التوجيه واإليواء 

االستعجايل

الهاتف:

 0611838585 

الفضاء متعدد زاكورة

الوظائف 

للنساء زاكورة

شارع الحسن 

الثاين زاكورة

االستقبال، االستامع، 
التوجيه، املواكبة، 
التحسيس والدعم 

القانوين والنفيس

الهاتف:

0672823016
         0690233823

مركز استقبال تنغري

وتكوين 

النساء يف 

وضعية صعبة  

تنغري

شارع محمد 

الخامس تنغري

االستقبال، االستامع، 

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

0524835036

الداخلة واد 

الذهب

الفضاء متعدد الداخلة

الوظائف 

للنساء 

الداخلة

حي أم التونيس 

بجوار دار 

األطفال سابقا

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، التحسيس 

و املواكبة والدعم 

النفيس والتمكني 

االقتصادي

الهاتف:

0666145606

0656146606

0528935871

 الدار البيضاء

-سطات

الفضاء متعدد سيدي بنور

الوظائف 

للنساء حي 

القرية 2 

بسيدي بنور

حي القرية 2 

سيدي بنور

االستقبال،االستامع،

التوجيه و املواكبة

الهاتف:

0661435540



160

عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

الفضاء مديونة
املتعدد 

الوظائف 
للنساء 
مبديونة

املركز الصاعد 

املجاطية اوالد 

الطالب تجزئة 

العمران

االستقبال االستامع،

التوجيه الدعم 
للنساء، اإليواء 

التمكني، حضانة 
األطفال، 

الهاتف:

  0614283499

املركز متعدد برشيد

الوظائف 

للنساء برشيد

زنقة اصيال الحي 

الحسني برشيد

االستقبال، االستامع، 

التوجيه و املواكبة 

الهاتف:

   0600301316

عني السبع-

الحي 

املحمدي

مؤسسة 

إنصاف

زنقة 5 حي عادل 

الصخور السوداء 

البيضاء

املواكبة اإلدارية 

والقانونية - املواكبة 

الطبية والنفسية 

لألمهات العزيات  

والتكوين واإلدماج 

املهني

الهاتف:  

0522907430

0522906843

موالي 

رشيد

400 شارع مركز بسمة

الجوالن  عاملة  

مقاطعة موالي 

رشيد 400

االستقبال، االيواء 

التوجيه، املواكبة 

والدعم 

الهاتف:

05-22-37-55-96 

املركز املحمدية

االجتامعي 

لألم والطفل

حي الفرح، 

العالية - 

املحمدية

االستقبال، االستامع 
والتوجيه،

 االيواء املؤقت 

واالدماج السوسيو 

اقتصادي؛

الهاتف:

05-23-32-43-15 

الحي 

الحسني

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء 

السيال زنقة 

جبل صاغرو حي 

السالم الحي 

الحسني 

االستقبال االستامع 

والتوجيه 

الهاتف:  

0522995168

                            0666393193

0663483034

الفضاء متعدد طاطاسوس ماسة

الوظائف 

للنساء  اكادير 

الهناء

دوار اكادير الهناء 

طاطا

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، املواكبة 

والتمكني االقتصادي

الهاتف: 

                0652224906

 

الفضاء متعدد تارودانت

الوظائف 

للنساء 

شارع سيدي 

محمد ص,ب رقم 

9 تارودانت 

االستقبال، االستامع، 

التوجيه، املواكبة 

والتمكني االقتصادي

الهاتف:

                           0635489934
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

الفضاء متعدد كلميمكلميم واد نون

الوظائف 

للنساء كلميم

طريق أسا قرب 

املستشفى 

اإلقليمي كلميم

 الهاتف:

0666331364 

0528773674 

سيدي 

إفني

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء سيدي 

إفني

شارع محمد 

الخامس إفني 1

االستقبال، االستامع، 

التوجيه واملواكبة 

والتكوين وروض 

األطفال

الهاتف:

                           0667199056 

الفضاء متعدد أسا

الوظائف 

للنساء يف 

وضعية صعبة 

اسا

حي تيحونة 

الرشقية 

االستقبال، االستامع-

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

06-000-59-124

06-000-76-561

املركز متعدد طانطان

االختصاصات 

الحي الجديد

زنقة 16 الحي 

الجديد طانطان

 االستقبال واالستامع 

والتوجيه - املواكبة  

-الوساطة االجتامعية 

-اإليواء االستعجايل 

-التكوين والتوعية 

والتحسيس

الهاتف:

0661456225

0633114366

العيون- الساقية 

الحمراء

املركب طرفاية

االجتامعي  

طرفاية 

النواة الحرضية 

الجديدة ، طرفاية

االستقبال- االستامع- 

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

 061907790  

الفضاء متعدد السامرة

الوظائف

زنقة الكيحل 

املقاطعة 

الحرضية الثالثة 

السامرة

التكوين والتأهيل، 

استقبال النساء 

املعنفات واملساعدة 

االجتامعية

الهاتف:

  0661465722  

الفضاء متعدد بوجدور

الوظائف

شارع املرحوم 

بايب بوجدور

االستقبال- االستامع- 

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

 06-000-59-130

الفضاء متعدد العيون

الوظائف 

الوحدة

شارع الحزام 

العيون

االستقبال واالستامع 

والتوجيه - التكوين 

التوعية والتحسيس

الهاتف:

           0668248436

 

الفضاء متعدد 

الوظائف 

الوفاق

حي الوفاق 

العيون العليا

االستقبال واالستامع 

والتوجيه - التكوين 

التوعية والتحسيس

الهاتف:

                               0663349433 
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

مركز إنصات بني ماللبني مالل -خنيفرة

إليواء األمهات 

العازبات 

ورضعهن

املركز االجتامعي 

املتعدد 

االختصاصات 

القدس شارع 

محمد الخامس 

طريق تادلة

االستقبال ،االيواء، 

االطعام العالجات 

 الشبه الطبية، املواكبة

التتبع االجتامعي 

والدعم النفيس

الهاتف:

05234-21341

الفقيه بن 

صالح

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للمرأة حي 

التقدم 

حي التقدم 

الفقيه بن صالح 

االستقبال- االستامع- 

التوجيه واملواكبة

الهاتف:

0697684471

حي الحارة باب مركز أماينمراكشمراكش-آسفي

دكالة درب زريبة 

العرب رقم 2

 االستقبال و االيواء -

الدعم-  التوعية 

والتحسيس- املواكبة 

والتمكني االقتصادي

الهاتف:

0524438357

0633200247

قلعة 

الرساغنة

مركز النساء 

يف وضعية 

صعبة

الحي االداري 

مركز متاللت قرب 

باشوية متاللت

االستقبال وااليواء- 

الدعم النفيس التوعية 

والتحسيس املواكبة 

الطبية و التمكني 

االقتصادي

الهاتف:

 0662054064 

مركز إيواء 

النساء يف 

وضعية صعبة

حي عواطف 

قلعة الرساغنة

االستقبال و االيواء- 

الدعم النفيس التوعية 

والتحسيس املواكبة  

والتمكني االقتصادي

الربيد االلكرتوين:  

hananeyassaa97@

gmail.com

مركز تأهيل شيشاوة

وإدماج النساء 

يف وضعية 

صعبة

شارع محمد 

السادس شيشاوة 

االستامع والتوجيه 

 واالرشاد، 

االيواء االستعجايل، 

التكوين الحريف، 

التمكني االقتصادي، 

التحسيس والتوعية

 الهاتف: 

0666590016

        0524352860 

املركب الصويرة

االجتامعي 

ابتسامة 

الصويرة- 

الفضاء متعدد 

الوظائف 

للنساء

ساحة 11 يناير 

تجزئة ازلف 

الصويرة

االستقبال، اإليواء، 

التتبع املواكبة 

الهاتف : 

  05-24-47-69-33

06.61.58.48.90
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عنوان املركزاملركزاالقليمالجهة
الخدمات 

املقدمة
الهاتف

حضانة اليوسفية

اليوسفية 

لألطفال 

املتخىل عنهم 

والنساء ضحايا 

العنف

حي النهضة 

بالقرب من 

املندوبية 

اإلقليمية للتعاون 

الوطني

االستقبال والتكفل 

وااليواء الكيل لألطفال 

 املتخىل عنهم؛

االيواء املؤقت 

لألطفال املتخىل عنهم 

 من 12-08؛

االيواء املؤقت 

االستعجايل للنساء 

 ضحايا العنف؛

االستقبال واالستامع 

 واالنصات والتوجيه؛

املواكبة النفسية 

والحية والقانونية 

 للنساء ضحايا العنف

التمكني االقتصاد 

للنساء يف وضعية 

صعبة,

الهاتف: 

06-61-90-83-017

مركز الرشوق الرحامنة

إلدماج النساء 

يف وضعية 

صعبة 

الحي االداري, ابن 

جرير

االستقبال، االستامع، 

التوجيه،  اإليواء 

االستعجايل، الدعم 

النفيس والقانوين 

تقوية القدرات 

واإلدماج االقتصادي،  

الوساطة االرسية,

 الهاتف:

0667963445 
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