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غشت20  غشت الداخلة20دار الشباب دار الشباب 
المركب التربوي الداخلةدار الشبابالمركب التربوي

حي السالم الداخلةدار الشبابحي السالم
حي األمل الداخلةدار الشبابحي االمل

شارع الحسن الثاني بن سليماندار الشبابالمــديــنــة(البلدية)بنسليمان 
 بوزنيقة74شارع عالل بن عبد هللا رقم دار الشباببــوزنيــقة(البلدية)بوزنيقة 
شارع موالي الحسن أزمور الجديدةدار الشباب1ازمـور (البلدية)أزمور 

شارع حمان الفطواكي الجديدةدار الشبابحمـان الفطـواكي
دار الشباب البريجة الجديدةدار الشبابالبـريـجـة

جماعة اوالد افرج اقليم الجديدةدار الشباباوالد افــرج
جماعة سيدي سماعيل اقليم الجديدةدار الشبابسيـدي اسـماعيـلسيدي اسماعيل

جماعة هشتوكة اقليم الجديدةدار الشباباشتـوكـة*شتوكة
الحي اإلداري البير الجديد اقليم الجديدةدار الشبابالبيــر الجـديـد

الجماعة القروية متوحدار الشبابخميس متوحمتوح
مقطع المسيرةدار الشبابموالي عبد هللاموالي عبد هللا

شارع أفغانستان الحي الحسنيدار الشبابالحـي الحسنــي
طريق الجديدة لساسفةدار الشبابلســـاسفــة

 حي األلفة14إقامة الفردوس بلوك دار الشباباأللفة
2             حي النسيم دار الشبابالنسيم

حي رياض األندلس ليساسفة العليا الحي الحسنيدار الشبابرياض األندلس
شارع عبد الهادي بوطالب حي النجمة الحي الحسنيدار الشبابالنجمة
تجزئة فرح سالم حي األلفة الحي الحسنيدار الشبابالفرح
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(المقاطعة)الحي الحسني 

(البلدية)الداخلة الداخلةوادي الذهب- الداخلة 

- الدار البيضاء الكبرى 

سطات

ابن سليمـان

الجـديـدة

(البلدية)الجديدة 

أوالد فرج

(البلدية)لبير الجديد 

الحي الحسني

رئيس الحكومة 
chef de gouvernement 

المملكة المغربية 



تجزئة الزهر حي األلفة امتداد الحي الحسنيدار الشباباألزهاري
تجزئة الوحدة طريق موالي التهامي الحي الحسنيدار الشبابالوحدة

حي ميسمي شارع أم الربيع األلفة الحي الحسنيدار الشبابأم الربيع*أم الربيع
شارع الفداء  حي الفداءدار الشبابالفداء(المقاطعة)الفداء 

 بوشنتوف10درب المتر زنقة دار الشباببوشنتــوف(المقاطعة)مرس السلطان 
جماعة الشالالت عين حرودةدار الشبابالشالالتالشالالت

شارع موالي يوسف المحمديةدار الشبابالعــــربــي
شارع الموناستير المحمديةدار الشباببن خلدون/العالية

ساحة الحسن الثاني بني يخلفدار الشباببني يخلف
الجماعة القروية سيدي موسى مجدوبدار الشبابسيدي موسى المجدوبسيدي موسى المجدوب

 عين حرودة17كلومتر دار الشبابعين حـرودة
جماعة أوالد صالحدار الشبابأوالد صالحأوالد صالح

دوار المكانسة النواصردار الشبابالمكانسة
جماعة عين الجمعة المركزدار الشبابعين الجمعة

جماعة أوالد مالكدار الشبابحمري أوالد مالك
تجزئة ازدهار بوسكورة بوسكورة المركز إقليم دار الشبابازدهار بوسكورة

شارع الداي ولد سيدي بابا درب غلفدار الشبابدرب غلــــف(المقاطعة)المعاريف 
شارع الزرقطوني الدار البيضاء381    دار الشبابالــزرقطــونـي

حي العنق أنفادار الشبابالعنق
جماعة الدروة  أوالد زيان إقليم برشيددار الشبابالدروة(البلدية)الدروة 

الحي اإلداري الكارةدار الشبابالكارة
جماعة أوالد عبو إقليم برشيددار الشباباوالد عبــو(البلدية)اوالد عبو 

مركب جمال الدين خليفة برشيددار الشبابمركب جمال الدين خليفة
حي وفيق برشيددار الشبابحي وفيق

 شارع الهراويين قرية الجماعة5بلوك دار الشبابقريـة الجمـاعـة
 سباتة89 زنقة 4حي جميلة دار الشبابمركز خدمات الشباب سباتة

حي محمد بلحسن الوزاني بنمسيكدار الشبابمركب الحسن الثاني
الحي اإلداري البروج إقليم سطاتدار الشبابالبــروج(البلدية)البروج 

الحي اإلداري ابن احمد إقليم سطاتدار الشبابابـن أحمــد
شارع الكولونيل صالح الدين سطاتدار الشبابالحي اإلداري/ المدينة

شارع عبد الرحمان سكيرج سطاتدار الشبابسـيدي عبد الكريمسيدي عبد الكريم
شارع أي در الغفاري سيدي البرنوصيدار الشبابسيدي البرنوصي

حي أنسي سيدي البرنوصيدار الشبابأهل الغالم
حي التشارك سيدي البرنوصيدار الشبابالتشارك
حي القدس سيدي البرنوصيدار الشبابالقدس

شارع الحسين السوسي سيدي مومندار الشبابسيدي مومن
حي جوهرة سيدي مومندار الشبابجوهـرة

سيدي البرنوصي

سيدي البرنوصي 

(المقاطعة)

(المقاطعة)سيدي مومن 

أنفا
(المقاطعة)أنفا 

برشيد
(البلدية)الكارة 

(البلدية)برشيد 

(المقاطعة)الحي الحسني 

الفداء مرس السلطان

المحمدية
(البلدية)المحمدية 

بني يخلف

(البلدية)عين حرودة 

- الدار البيضاء الكبرى 

سطات

الحي الحسني

(المقاطعة)بن امسيك بن امسيك

سطات
(البلدية)بن أحمد 
(البلدية)سطات 

النواصر
(البلدية)بوسكورة 



حي زرهون التشاركدار الشبابالحديقة
حي االزهر برنوصي زناتةدار الشبابحي األزهر

جماعة العونات اقليم الجديدةدار الشبابالـعــونـاتالعونات
جماعة الواليدية اقليم الجديدةدار الشبابمركز خدمات الشباب الوليديةالوليدية
جماعة مطل عمالة سيدي بنوردار الشبابمطلامطل

جماعة اوالد عمراندار الشباباوالد عمرانأوالد عمران
شارع بير انزران خميس زمامرة اقليم الجديدةدار الشبابخميـس زمـامـرة

شارع الحسن الثاني سيدي بنور الجديدةدار الشبابسيـدي بنــور
 الحي المحمدي6زنقة دار الشبابالحــي المحمـدي

إقامة األصيل الحي المحمديدار الشباباألصيــل
شارع العذراء المراكشي حي عادلدار الشبابحي عادل

حي موالي عبد هللا عين الشقدار الشبابعيـن الشــق
تجزئة الخير سيدي معروفدار الشباباوالد حــدو

دروار صبيح أوالد طالب مديونةدار الشبابالمجاطيةالمجاطية أوالد الطالب
جماعة الهراويين عمالة مديونةدار الشبابموالي الحسن

تيط مليل المركز مديونةدار الشبابتيـط مليــل(البلدية)تيط مليل 
الجماعة القروية سيدي حجاجدار الشبابالحارثسيدي حجاج واد حصار

شارع الزرقطوني مديونةدار الشبابمـديــونة
شارع الجوالن درب البلدية سيدي عثماندار الشبابالجوالن/ابن امسيك

حي الصدر الدار البيضاءدار الشبابحي الصدري
 مارس حي لال مريم10شارع دار الشبابحي لال مريم
شارع سعيد بوجمعة موالي رشيددار الشبابموالي رشيــد
شارع النيل سيدي عثماندار الشبابسيـدي عثمـان
5 بلوك 3حي السالمة دار الشباب3حي السالمة 
حي موالي رشيد الدار البيضاءدار الشباب 2موالي رشيد 

شارع باستور حي الليمون الرباطدار الشباباللـيمــون(المقاطعة)أكدال الرياض 
  الرباط13حي الفرح المقاطعة دار الشبابالـفـر ح
حي التقدم الرباطدار الشبابالـتـقــد م
حي الوحدة النهضة الرباطدار الشبابالــوحــدة

لقبيبات حي العكاريدار الشبابالقبيبات(المقاطعة)حسان 
شارع النور يعقوب المنصور الرباطدار الشبابالــنـــو ر
شارع الجيش يعقوب المنصور الرباطدار الشبابا آل  مــــل

 حي المسيرة الرباط5امل دار الشبابمركز خدمات الشباب الفتح
غشـت20   (البلدية)الخميسات  شارع حمان الفطواكي الخميساتدار الشباب 
الخميسات المركزدار الشبابمحمد الزرقطـونـى(البلدية)الخميسات 
حي السالم الخميساتدار الشبابمركز خدمات الشباب السالم(البلدية)الخميسات 
مركز الرماني اقليم الخميساتدار الشبابنونبر16/الرماني(البلدية)الرماني 

(المقاطعة)موالي رشيد موالي رشيد سيدي عثمان

القنيطرة- سال - الرباط 

الربـــاط 

(المقاطعة)اليوسفية 

يعقوب المنصور 

(المقاطعة)

الخميسات

مديونة
(البلدية)الهراويين 

(البلدية)مديونة 

سيدي البرنوصي

(المقاطعة)سيدي مومن 

سيدي بنور

(البلدية)زمامرة 
(البلدية)سيدي بنور 

(المقاطعة)الحي المحمدي عين السبع الحي المحمدي

(المقاطعة)عين الشق عين الشق

- الدار البيضاء الكبرى 

سطات



جماعة والماس اقليم الخميساتدار الشبابوالمــاسأولماس
جماعة عين مومن المركز اقليم الخميساتدار الشبابايت ميمونأيت ميمون
جماعة ايت يادين اقليم الخميساتدار الشبابايت ياديــن*أيت يدين
مركز حد البراشوة اقليم الخميساتدار الشباباحد براشوةبراشوة
مركز تيداس اقليم الخميساتدار الشبابتيــداستيداس

تيفلت المركز اقليم الخميساتدار الشبابالسالم المستاري القريشي.ع(البلدية)تيفلت 
تيفلت المركز اقليم الخميساتدار الشبابتيفلت/ يوليوز9(البلدية)تيفلت 

جماعة خميس سيدي يحيى أيت واحي إقليم دار الشبابخميس سيدي يحيىخميس سيدي يحيى
جماعة سيدي عالل البحراوي اقليم الخميساتدار الشبابعالل البحراويسيدي عالل البحراوي 

جماعة عبن سبيت اقليم الخميساتدار الشبابعيـن سبيـت*عين السبيت
جماعة امقام الطلبة اقليم الخميساتدار الشبابطلبة.م/ادريس بنعيسى*مقام الطلبة

دار الشباب الصخيرات المركزدار الشبابالصـخيـرات
حي العتاريس الصخيراتدار الشبابحي العتاريس

 طرق زعير المنزه20كلم دار الشبابالمنـزه
حي الهرهورة تمارةدار الشبابالهرهورة(البلدية)الهرهورة 

 تمارة1زنقة طرفاية المسيرة دار الشبابالمــســيرة
 تمارة2حي المسيرة دار الشبابالمغرب العربي

 تمارة2حي مسرور دار الشباب2حي مسرور 
حي الوفاق تمارةدار الشبابحي الوفاق

جماعة سيدي يحي ازعبردار الشبابسيدي يحيى زعير
جماعة الصباح عمالة الصخيرات تمارةدار الشبابالصبـــاحصباح

جماعة عين عودةدار الشبابعيــن عــودة
أوالد زعير بعين عودةدار الشبابأوالد زعير بعين عودة

بحي سيدي العربي عين عودةدار الشبابسيدي العربي
جماعة عين اعتيق تمارةدار الشبابعيـن عـتـيـق(البلدية)عين عتيق 

 مرس الخير1 قطاع 40ص ب دار الشبابمـرس الخيـرمرس الخير
جماعة الساكنية القنيطرةدار الشبابرحال المسكـنــي

بلوك ب أوالد أوجيه القنيطرةدار الشباباوالد وجيـه
جماعة أوالد امبارك القنيطرةدار الشبابأوالد مبارك

جماعة البحارة أوالد عياد القنيطرةدار الشبابالبحارة أوالد عياد*بحارة أوالد عياد
 سوق األربعاء الغرب241ص ب دار الشبابسـوق األربعـاء(البلدية)سوق االربعاء 

جماعة سيدي محمد لحمر القنيطرةدار الشبابسيدي محمد لحمر
جماعة عرباوة القنيطرةدار الشبابعرباوة*عرباوة

جماعة لال ميمونة إقليم القنيطرةدار الشبابلالميمونة
دوار الصبيح جماعة المناصرة القنيطرةدار الشبابالمناصـرة

جماعة المهدية القنيطرةدار الشبابالمهدية(البلدية)مهدية 
جماعة موالي بوسلهام القنيطرةدار الشبابموالي بوسلهام*موالي بوسلهام

*سيدي محمد لحمر

*لال ميمونة
مناصرة

القنيطرة- سال - الرباط 

الخميسات

الصخيرات تمارة

(البلدية)الصخيرات 

المنزه

(البلدية)تمارة 

سيدي يحيى زعير

(البلدية)عين العودة 

القنيطرة

(البلدية)القنيطرة 



جماعة السهول عمالة سالدار الشبابالسهول*السهول
 سكتور العيايدة5شارع محمددار الشباب2العيايدة
طريق القنيطرة العيايدةدار الشبابالعيايدة

سيدي موسى سالدار الشباب2سيدي موسى
حي السالم سالدار الشبابحي السالم 

حي بطانة سالدار الشباببطانة 
شارع اللة أمينة تابريكت سالدار الشبابتـابـريـكــت(المقاطعة)تابريكت 

سال الجديدةدار الشبابسال الجديدة
الجماعة الحضرية حصين قرية والد موسىدار الشبابالفضاء السوسيو تربوي بئر أنزران

والد موسىدار الشبابقرية والد موسى
تجزئة االنصار شارع اوجادة سيدي موسى سالدار الشبابسيدي موسىسيدي موسى

جماعة أزغار القنيطرةدار الشبابأزغار*ازغار
جماعة أوالد ين حمادي القنيطرةدار الشبابأوالد بن حماديأوالد بن حمادي

جماعة بومعيز القنيطرةدار الشباببومعيزبومعيز
دار بلعامري المركز القنيطرةدار الشبابدار بـالعـمري

شارع بئر أنزران الحي اإلداري سيدي سليماندار الشبابسيـدي سليمـان(البلدية)سيدي سليمان 
سيدي يحيى الغرب المركزدار الشبابيحيى الغـرب.سسيدي يحيى الغرب 

جماعة المساعدة القنيطرةدار الشبابالمساعدةمساعدة
حد كورت المركز سيدي قاسمدار الشباباحــد كــورت

جرف الملحة إقليم سيدي قاسمدار الشبابجرف الملحة(البلدية)جرف الملحة 
جماعة دار الكداري إقليم سيدي قاسمدار الشبابدار الكداري(البلدية)دار الكداري 

جماعة زيرارة المركزدار الشبابزيرارةزيرارة
الحي الجديد سيدي قاسمدار الشبابالمـــديــنة

شارع محمد الخامس بلقصيريدار الشباببلقــصيــري
مركز الجماعة القروية قاسيطةدار الشبابقاسيطةاتصافت

جماعة الدريوش  إقليم الناظوردار الشبابادريـوش
الجماعة الحضرية لبن الطيبدار الشباببن الطيب(البلدية)بن الطيب 
 جماعة ميضار إقليم الناظور317ب ,صدار الشبابميـضـار(البلدية)ميضار 

الجماعة الحضرية للعرويدار الشبابجبـل عـروي
مركز فرخانةدار الشبابفرخانة(البلدية)بني انصار 

الجماعة الحضرية رأس الماءدار الشبابمركز سوسيو تربوي رأس الماء
جماعة زايو  إقليم الناظوردار الشبابزايـــو(البلدية)زايو 
دار الشباب احفيردار الشبابأحفير(البلدية)احفير 

الجماعة الحضرية سعيديةدار الشبابالسعيدية(البلدية)السعيدية 
حي المجد بركاندار الشبابالمجد(البلدية)بركان 
دار الشباب بركاندار الشباببركان(البلدية)بركان 

دار الشباب تافوغالتدار الشبابتافوغالتتافوغالت
بركان

الشرق

سيدي قاسم

(البلدية)احد كورت 

(البلدية)سيدي قاسم 
(البلدية)مشرع بلقصيري 

الدريوش
(البلدية)الدريوش 

الناظور

(البلدية)العروي 

(البلدية)رأس الماء 

القنيطرة- سال - الرباط 

سال

(المقاطعة)العيايدة 

(المقاطعة)باب المريسة 

(المقاطعة)بطانة 

(المقاطعة)حصين 

دار بلعامريسيدي سليمان



الجماعةالقروية سيدي بوهلرية بركاندار الشبابسيدي بوهريةسيدي بوهرية
حي السعادة،سيدي سليمان شراعةدار الشبابسيدي سليمان شراعةالشراعة - سيدي سليمان 

حي السالم تاوريرتدار الشبابتاوريـرت(البلدية)تاوريرت تاوريرت

حي العيون حاس بالل اجرادةدار الشبابعالل بن عبد هللا
دار الشباب جرادةدار الشباب2جــرادة

جماعة بني مظهر اقليم جرادةدار الشبابعين بني مطهر(البلدية)عين بني مطهر 
جماعة اكفايت جرادةدار الشبابكفايت  كفايت

زنقة الدار البيضاء كرسيف اقليم تازةدار الشبابجــرسيـف
جماعة غياطة جرسيف إقيم تازةدار الشبابغياطة جرسيف

جماعة حمرية عمالة كرسيفدار الشبابحمرية
جماعة جرسيفدار الشبابحموسة

الحي اإلداري بني تاجيت المركزدار الشباببـنـي تاجـيـت
جماعة بومريمدار الشباببومريم

الجماعة القروية لبوشاوندار الشباببوشاون*بوشاوون
شارع محمد السادس بوعرفةدار الشباببوعرفة/ نونبر    16 

جماعة بوعناندار الشباببـوعـنـان
جماعة تالسينت اقليم فكيكدار الشبابتالسينت
جماعة تندرارةدار الشبابتنــدرارة

المركب الثقافي فكيكدار الشبابالمـركـزيـة
شارع محمد الخامس زناقة فكيكدار الشبابزنــاقـة

مركز مستفركيدار الشبابلمستفركيمستفركي
ظهر لمحلة الزري وجدةدار الشبابظـــهـــر المحلـة

شارع ابن سينا وجدةدار الشبابابـن سيــــنـا
حي التقدم وجدةدار الشبابابـن خلـدون

حي حكو وجدةدار الشبابحكو
حي اللوز وجدةدار الشبابحي اللوز

الجماعة الحضرية سيدي معافةدار الشبابسيدي معافة
حي السكيكردار الشبابسكيكر
حي الوفاقدار الشبابالوفاق

حي الضيف البكايدار الشبابالضيف البكاي
حي غار البارود وجدةدار الشبابغار البارود

شارع أحمد حمادي السمارةدار الشبابالسمارة
دار الشباب المسيرة الخضراء السمارةدار الشبابالمسيرة الخضراء

حي العودة بالملحقة اإلدارية لحي السالمدار الشبابمركز خدمات الشباب العودة
المقاطعة الحضرية الرابعة حي موالي إدريس األولدار الشبابموالي إدريس األول

شارع عبد الكريم الخطابي العيوندار الشبابالمسـيـرة
 العيون24حي السعادة زنقة دار الشبابام الســعـد

الساقية الحمراء-  العيون 

بركان

(البلدية)فجيج 

وجدة
(البلدية)وجدة 

(البلدية)السمارة السمارة

العيون
(البلدية)العيون 

الشرق

جرادة
(البلدية)جرادة 

(البلدية)جرسيف جرسيف

فجيج

بني تادجيت
*بو مريم

(البلدية)بوعرفة 
بوعنان
تالسينت
*تندرارة



 حي الفرح العيون1زنقة أسامة بن زيد رقم دار الشبابالقـدس
المركب التربوي العيوندار الشبابالمركب التربوي

حي القسم العيوندار الشبابحي القسم
 مارس25حي دار الشبابمارس 25
حي الوفاق العيوندار الشبابحي الوفاق

جماعة المرسى العيوندار الشبابالمرسى(البلدية)المرسى 
حي العودة بوجدوردار الشبابحي العودة
دار الشباب المدينة بوجدوردار الشبابالمــديـنة

حي التنمية بوجدوردار الشبابحي التنمية
جماعة أخفنير إقليم العيوندار الشبابأخفنيراخفنير
جماعة الطاح إقليم العيوندار الشبابطاحطاح

شارع الشيخ محمد المامون طرفايةدار الشبابطرفاية
الحي االداري مدخل مدينة طرفايةدار الشباب1طرفاية 

شارع الحسن الثاني ازياللدار الشبابزرقطوني/ ازيالل
الحي اإلداري افورار اقليم ازياللدار الشبابافـورار
دار الشباب بزو اقليم ازياللدار الشباببـــزو
جماعة أنزو إقليم أزياللدار الشبابأنزو

جماعة أيت امحمد قرب مقر قيادة أيت امحمددار الشبابأيت امحمدأيت امحمد
مركز تاكلفتدار الشبابتاكلفت

جماعة تنانت عمالة ازياللدار الشبابتنانتتنانت
جماعة تيفرن نايت حمزة اقليم ازياللدار الشبابتيفرت نايت حمزةتيفرت نايت حمزة

حي إيرير دمنات اقليم ازياللدار الشبابدمـنـات
جماعة فم الجمعة إقليم أزياللدار الشبابفم الجمعةفم الجمعة

دوار ابدو ايت اعتاب اقليم ازياللدار الشبابايـت اعتـابموالي عيسى بن إدريس
شارع الحسن الثاني واويزغت اقليم ازياللدار الشبابواويـزغـت

الحي اإلداري ساحة العلويين الفقيه بنصالحدار الشبابالفقيـه بنصـالح(البلدية)الفقيه بن صالح 
جماعة أوالد بورحموندار الشبابأوالد بورحمونأوالد بورحمون

دار الشباب اوالد زيدوح اقليم بني ماللدار الشباباوالد زيـدوح
الحي اإلداري شارع سيدي محمد سوق السبتدار الشبابسـوق السبـتسوق السبت أوالد النمة 
جماعة سيدي عيسى اقليم بني ماللدار الشبابعيسى.س/  مارس3سيدي عيسى بن علي

حي تاسفلوت غبالة اقليم بني ماللدار الشباباغـبـالــةاغبالة
شارع بير انزران لقصيبة اقليم بني ماللدار الشبابالزرقطوني/القصيـبـة

جماعة اوالد اميارك اقليم بني ماللدار الشبابأوالد امبارك/ مـارس8
           جماعة بني ام البختدار الشبابأم البحتأيت أم البخث

الحي اإلداري بني ماللدار الشبابالمغرب العربي
جماعة تزي نسلي اقليم بني ماللدار الشبابتزي نسليتيزي نيسلي

شارع المسيرة زاوية الشيخ اقليم بني ماللدار الشبابزاويـة الـشيـخ(البلدية)زاوية الشيخ 

الساقية الحمراء-  العيون 

خنيفرة- بني مالل 

واويزغت

دار ولد زيدوحالفقيه بن صالح

بني مالل

(البلدية)القصيبة 
أوالد امبارك

(البلدية)بني مالل 

(البلدية)بوجدور بوجدور

طرفاية
(البلدية)طرفاية 

أزيالل

(البلدية)أزيالل 
افورار

انزو

تاكلفت

(البلدية)دمنات 

العيون
(البلدية)العيون 



الحي اإلداري سيدي جابر اقليم بني ماللدار الشبابسيـدي جــابــر
حي بام فم العنصر اقليم بني ماللدار الشبابفم العنصر فم العنصر
جماعة فم اودي اقليم بني ماللدار الشبابفـم اوديفم اودي

وسط المدينة قصبة تادلةدار الشبابقصبة تـادلة
قصبة الثلث بني ماللدار الشبابآيت التلث

درب سيدي الحفيان أبي الجعددار الشبابابـي الجعــد
الحي اإلداري بالجماعة الحضرية لبجعددار الشبابالحي اإلداري

جماعة أوالد عبدون إقليم خريبكةدار الشبابمركز خدمات الشباب اوالد عبدونأوالد عبدون
جماعة أوالد فنان إقليم خريبكةدار الشبابمركز خدمات الشباب أوالد فنانأوالد فنان

الجماعة القروية أوالد كواوشدار الشباباوالد كواوشأوالد كواوش
مركز الجماعة القروية بني بتاودار الشباببني بتاوبني بتاو

الجماعة القروية بني زرنتلدار الشبابمركز في خدمة الشباب بني زرنتلبني زرنتل
حي الداخلة بوجنيبةدار الشباببــوجنيـبة
شارع محمد الخامس خريبكةدار الشبابحطــــا ن
شارع الزالقة  خريبكةدار الشبابالمــديـنة

جماعة الكناديز إقليم خريبكةدار الشبابمركز خدمات الشباب الكنادبز*لكناديز
الجماعة القروية المفاسيسدار الشبابالمفاسيسمفاسيس

غشت لقريعة وادي زم20دار الشبابوادي زم
جماعة اكلموس اقليم خنيفرةدار الشبابأكلموساكلموس
الحي اإلداري لقباب اقليم خنيفرةدار الشبابالقــبـابالقباب

حي المسيرة تيغسالين اقلبم خنيفرةدار الشبابتيغســـالينتيغسالين
شارع محمد السادس خنيفرةدار الشبابام الـربيــع

 خنيفرة1شارع الزرقطوني رقم دار الشبابمركزخدمات الشباب خنيفرة
 عمالة خنيفرة2جماعة الحسندار الشبابحي الحسن الثاني

جماعة سبت ايت رحو عمالة خنيفرةدار الشبابسبت ايت رحوسبت ايت رحو
جماعة كهف النسور اقليم خنيفرةدار الشبابكهف النسورسيدي المين

جماعة امريرة اقليم خنيفرةدار الشبابامريــرت(البلدية)مريرت 
شارع الزرقطوني موالي بوعزة اقليم خنيفرةدار الشباببوحســـــوسموالي بوعزة

دار الشباب ارفوددار الشبابارفـــود
جماعة الجرف اقليم الراشيديةدار الشبابالجرف(البلدية)الجرف 

وسط المدينة الراشيديةدار الشبابالمديـنة
وسط الريصاني اقليم الراشيديةدار الشبابالـريــصــانـي

جماعة اوفوس اقليم الراشيديةدار الشبابأوفوس
مدينة بودنيب المركزدار الشباببـوذنيـب
فركلة العليا تنجداد اقليم الراشيديةدار الشبابتنـجــداد

الجماعة القروية مذغرةدار الشبابمدغرةشرفاء مدغرة
جماعة فركلة العليا اقليم الراشيديةدار الشبابالوحدة/فركلة العليافركلة العليا

(البلدية)خنيفرة 

تافياللت- درعة 

الرشيدية

(البلدية)ارفود 

(البلدية)الرشيدية 
الريصاني
اوفوس

(البلدية)بوذنيب 
(البلدية)تنجداد 

خنيفرة- بني مالل 

خريبكة

(البلدية)ابي الجعد 

(البلدية)بوجنيبة 
(البلدية)حطان 
(البلدية)خريبكة 

(البلدية)وادي زم 

خنيفرة

بني مالل

سيدي جابر

(البلدية)قصبة تادلة 



وسط كلميمة اقليم الراشيديةدار الشبابكلـمــيــمــة
قيادة النيف اقليم تنغيردار الشبابالنيف

جماعة امضر عمالة تنغيردار الشبابإميضراميضر
جماعة أيت سدرات السهل الغربيةدار الشبابأيت سدرات السهل الغربيةأيت  سدرات السهل 

جماعة بومالن دادس زاكورةدار الشباببومالن دادس(البلدية)بو مالن دادس 
جماعة تغزوت نايت عطة عمالة تنغيردار الشبابتغزوت نايت عطىتغزوت نايت عطى

جماعة تنغير ورزازاتدار الشبابتنغـيــر(البلدية)تنغير 
قلعة مكونة المدينةدار الشبابقلعة مكـونة

جماعة افالندرادار الشبابأفالندراافالندرا
أكدز المركز زاكورةدار الشباباكــدز
جماعة أكدزدار الشباب2أكدز

مدينة محاميد الغزالن المركزدار الشبابمحاميد الغزالنامحاميد الغزالن
جماعة النقوب المركزدار الشبابالنقوبانقوب

الجماعة القروية أوالد يحي لكاريردار الشبابأوالد يحي لكاريرأوالد يحيى لكراير
جماعة بني زولي المركزدار الشباببني زولي بني زولي
جماعة تزارين إقليم زاكورةدار الشبابتزارينتازارين

جماعة تاكونيتدار الشبابتاكونيت
جماعة تمزموط المركزدار الشبابتمزموطتامزموت
جماعة تمكروت إقليم زاكورةدار الشبابتامكروتتامكروت
جماعة تاغبالت المركزدار الشبابتغبالتتغبالت

جماعة تنزوليندار الشبابتنزولينتينزولين
زاكورة المركزدار الشبابزاكـــورة

جماعة مزكيطة المركزدار الشبابمزكيطة مزكيطة
جماعة الريش اقليم ميدلتدار الشبابالــريــش

جماعة إيتزر اقلبم ميدلتدار الشبابايتزر
جماعة بومية اقليم خنيفرةدار الشباببوميةبومية

جماعة تونفيت اقلبم خنيفرةدار الشبابتونفيت
جماعة كرامة اقليم الراشيديةدار الشبابكـرامـة

شارع موالي ادريس ميدلتدار الشبابابن خلدون
جماعة تازناخت ورزازاتدار الشبابتازنــاخـت(البلدية)تازناخت 

جماعة سكورةدار الشبابسكــورةسكورة أهل الوسط
شارع الحسن الثاني ورزازاتدار الشبابشارع الحسن الثاني

حـي المقاومة ورزازاتدار الشبابحـي المقاومة
جماعة ايت عميرة عمالة شتوكةدار الشبابايت عميرةأيت عميرة

جماعة بيوكري إقليم اشتوكة أيت باهادار الشبابمحمد بوردو/ بيوكرة
جماعة سيدي بيبيدار الشبابسيدي بيبيسيدي بيبي
جماعة أغبالو سيدي واساي ماسةدار الشبابسيدي واساي/ أغبالوسيدي وساي

(البلدية)زاكورة 

ماسة- سوس 

اشتوكة آيت باها
(البلدية)بيوكرة 

تافياللت- درعة 

الرشيدية

(البلدية)كلميمة 

ورزازات
(البلدية)ورزازات 

(البلدية)الريش 

ميدلت

ايتزر

تونفيت
كرامة

(البلدية)ميدلت 

النيف

تنغير

(البلدية)قلعة مكونة 

زاكورة

(البلدية)اكدز 

تاكونيت



حي الخارج إقليم اشتوكة أيت باهادار الشبابمـــاســةماسة
شارع المقاومة أكاديردار الشبابالحي الحسني

الحي الغداري تكوين إقليم أكاديردار الشبابسوس العالمة/ تكوين
       جماعة اورير عمالة اكاديردار الشبابأوريرأورير

جماعة القليعة إنزكاندار الشبابالقليعة(البلدية)القليعة 
حي تاغازولت إنزكان إقليم أكاديردار الشبابانـزكان(البلدية)انزكان 

دوار علي ابراهيم جماعة أوالد داحوإقليم أكاديردار الشباباوالد داحـواوالد دحو
جماعة التمسية إقليم أكاديردار الشبابالتمسيةتمسية
دوار إخربان جماعة التمسية إقليم أكاديردار الشبابإخربانتمسية

جماعة سبت الكردان إقليم تارودانتدار الشبابسبت الكردان
طريق تلوين أوالد برحيل إقليم تارودانتدار الشباب اوالد بـورحيـل

الحي اإلداري أوالد تايمة إقليم تارودانتدار الشباباوالد تايمــة
حي بوخريص أوالد تايمةدار الشبابحي بوخريص

جماعة أيت إيعزة إقليم تارودانتدار الشبابأيت إيعزة(البلدية)أيت ايعزة 
حي أقنيس تارودانتدار الشبابالمديــنة

الحي اإلداري تارودانتدار الشبابش تارودانت,خ,م
الحي اإلداري الكفيفات إقليم تارودانتدار الشبابالكفيفاتلكفيفات
جماعة انزي عمالة تزنيتدار الشبابأنزيانزي

تافراوت المركزدار الشبابغشت20/تافراوت
شارع المقاومة الحي اإلداري تزنيتدار الشبابالمقــاومة(البلدية)تزنيت 

جماعة أقا المركز إقليم طاطادار الشباباقــا
جماعة أقا يغان إقليم طاطادار الشبابأقـا يغـاناقا ايغان
جماعة إسافن إقليم طاطادار الشبابإيسافنايسافن
جماعة تيسنت إقليم طاطادار الشبابتيــسنــتتيسينت

شارع محمد الخامس طاطادار الشبابطـــاطـــا(البلدية)طاطا 
بلدية فم زكيددار الشبابفم زكيد(البلدية)فم  زكيد 

الجماعة الحضرية لفم الحصندار الشبابفم الحصن(البلدية)فم الحصن 
جماعة اساكن كتامة اقليم الحسيمةدار الشباباساكن*اساكن

شارع محمد حسن الوزاني الحسيمةدار الشبابعبد الكريم الخطابي/المدينة
جماعة إمرابطن اقليم الحسيمةدار الشبابامرابطين/تمسيــنتامرابطن

جماعة بني بوفراح اقليم الحسيمةدار الشباب يناير11/بني بوفراح
جماعة بني جميل مسطاسةدار الشباببني جميل مسطاسة*بني جميل
جماعة بني حديفة اقليم الحسيمةدار الشباببني حديفةبني حذيفة

جماعة بني عمارة اقليم الحسيمةدار الشباببني عمارتبني عمارت
جماعة تارجيست اقليم الحسيمةدار الشباب غشت20/تارجيست(البلدية)تارجيست 

زاوية سيدي عبد القادر عمالة الحسيمة,جدار الشبابزاوية سيدي عبد القادر*زاوية سيدي عبد القادر
جماعة اسنادة اقليم الحسيمةدار الشبابسنادةسنادة

الحسيمة- تطوان - طنجة 

الحسيمة

(البلدية)الحسيمة 

بني بوفراح

إنزكان آيت ملول

ماسة- سوس 

تارودانت

(البلدية)الكردان 
(البلدية)أوالد برحيل 

(البلدية)أوالد تايمة 

(البلدية)تارودانت 

(البلدية)تافراوت تزنيت

(البلدية)اقا 

طاطا

اشتوكة آيت باها

أكادير إداوتنان
(البلدية)اكادير 



جماعة سيدي بوزينب إقليم الحسيمةدار الشبابسيدي بوزينبسيدي بوزينب
مركز الساحلدار الشبابالساحلالساحل

 العرائش12زنقة السعديين رقم دار الشبابالراشدي/العرائش
مركز العوامرةدار الشبابالعوامرةالعوامرة

زنقة سيدي يعقوب  القصر الكبيردار الشبابالقصــر الكبير
جماعة قصر ابجير اقليم العرائشدار الشبابقصرأبجيرقصر بجير
جماعة الجوامعةدار الشبابنونبر16/الجوامعةاجوامعة

جماعة البحراوييندار الشبابالبحراويينالبحراويين
الجماعةالقروية ملوسة فحص انجرةدار الشبابملوسةملوسة

موالي رشيد حي بيسة طريق رأس اللوطة تطواندار الشبابالفنيدق(البلدية)الفنيدق 
 تطوان21زنقة القايد احمد رقم دار الشبابالخالق الطريس.ع

وسط المدينة تطواندار الشبابمركز خدمات الشباب تطوان 
شارع محمد داوود حي السكنة والتنمية تطواندار الشبابمحمد داود/الطوابـل

حي درسةدار الشبابالسالم 
حي طابولةدار الشبابأحمد التركي

حي اللوزييندار الشبابمحمد الوهراني
حي العليين تطواندار الشبابالعليين

حي درسة تطواندار الشبابحي درسة
حي جمعة مزواكدار الشبابحي جمعة مزواك

جماعة صدينةدار الشبابمركز خدمات الشباب صدينةصدينة
الجماعة الحضرية مارتيلدار الشبابمارتيل(البلدية)مرتيل 
جماعة واد لودار الشبابواد لو(البلدية)واد لو 

جماعة امتار اقليم شفشاوندار الشبابأمتارامتار
جماعة باب برد اقليم شفشاوندار الشباببـاب بـردباب برد
الجماعة الحضرية لباب تازةدار الشباببــاب تـازةباب تازة

جماعة بني أحمد اقليم شفشاوندار الشباببني أحمد الشرقيةبني أحمد  الشرقية
جماعة بني رزين اقليم شفشاوندار الشباببني رزينبني رزين
جماعة بني صالح اقليم شفشاوندار الشباببني صالحبني صالح
جماعة بني فغلوم اقليم شفشاوندار الشباببني فغلومبني فغلوم

شارع عالل الفاسي طريق تطوان شفشاوندار الشبابالمـدينـــــة(البلدية)شفشاون 
جماعة امتيوة اقليم شفشاوندار الشبابامتيوة*متيوة

 اصيلة219شارع ابن تومرت ص ب دار الشباباصيـلة
مدشر عين الدالية لكبيرة جماعة العوامةدار الشبابالعـوامةالعوامة

حي المجد يني مكلدة طنجةدار الشبابمركز خدمات الشباب المجد
تجزئة الوهابي الزموري بني مكادة طنجةدار الشباببني مكـادة

جماعة الخلوة عمالة طنجةدار الشبابالخلوة- حد الغربيةحد الغربية
جمتعة سيدي اليمني اصيلةدار الشبابسيدي اليمانيسيدي اليمني

(البلدية)تطوان 

شفشـــاون

طنجــة أصيلة

(البلدية)اصيلة 

(المقاطعة)بني مكادة 

الحسيمة- تطوان - طنجة 

الحسيمة

العرائش

الفحص أنجرة

(البلدية)العرائش 

(البلدية)القصر الكبير 

تطوان



 طنجة1شارع الحسن الثاني رقم دار الشبابحسنـونـة(المقاطعة)طنجة المدينة 
جماعة زومي اقليم شقشاوندار الشبابزومـــــي

الجماعة القروية سيدي أحمد الشريفدار الشبابسيدي أحمد الشريفسيدي أحمد الشريف
الجماعة القروية سيدي رضواندار الشبابسيدي رضوانسيدي رضوان

الجماعة القروية قلعة بوقرةدار الشبابقلعة بوقرةقلعة بوقرة
جماعة عين الدريج سيدي قاسمدار الشبابعين دريجلمجاعرة
جماعة مصمودة إقليم سيدي قاسمدار الشبابمصمودة*مصمودة

جماعة مقريصات اقليم شفشاوندار الشبابمقـريــصاتمقريصات
شارع المسيرة الخضراء حي عين أبو فارس وزاندار الشبابوازان

حي القشرييندار الشبابالقشريين
طريق ميدلت أزرودار الشبابازرو
حي أحداف ازرودار الشبابأحداف

 افران وسط المدينةدار الشبابالمـديـنـة(البلدية)إفران 
جماعة مزكيطة اقليم افراندار الشبابزاوية سيدي عبد السالم*تيزكيت

الجماعة القروية واد إفراندار الشبابوادي إفرانواد إفران
جماعة اكوراي إقليم الحاجبدار الشبابأكوراي

الحاجب المركزدار الشبابالحــاجــب
حي بام الحاجب األسفلدار الشبابحي بام

جماعة بودربالة الحاجبدار الشباببودربالةأيت بوبيدمان
جماعة بطيط  الحاجبدار الشباببطيطبطيط

جماعة سبع عيون اقليم الحاجبدار الشبابسبع عيون
جماعة عين تاوجطات المركزدار الشبابعيـن تاوجـطــات(البلدية)عين تاوجطات 
جماعة القروية العرجان بولماندار الشبابالعرجانالعرجان

جماعة لقصابي ملويةدار الشبابلقصابي
اوطاط الحاج افليم ميسوردار الشباباوطــاط الحــاج(البلدية)أوطاط الحاج 

ايمزار مرموشة اقليم ميسوردار الشبابمــرمــوشـة
وسط تامدينة بولماندار الشباببــولمــان

 جماعة سكورة عمالة بولماندار الشبابسكورةسكورة مداز
جماعة كيكو عمالة بولماندار الشبابكيكو

شار المسيرة الخضراء ميسوردار الشبابميــسـور
جماعة اكنول اقليم تازةدار الشبابأكنول(البلدية)اكنول 

جماعة الربع الفوقي تازةدار الشبابالربع الفوقي*الربع الفوقي
جماعة الزراردة اقليم تازةدار الشبابالزراردةالزراردة
جماعة مسيلة اقليم تازةدار الشبابمسيلةامسيلة

جماعة اوالد ازباير اقليم تازةدار الشبابأوالد زباير/نونبر18   
جماعة القروية باب مرزوكة تازةدار الشبابمرزوقةباب مرزوقة

جماعة بورد اقليم تازةدار الشباببورد*بورد

مكناس- فاس 

إفران

(البلدية)ازرو 

(البلدية)بولمان 

*كيكو
(البلدية)ميسور 

تـازة

*أوالد ازباير

الحاجب

(البلدية)اكوراي 

(البلدية)الحاجب 

(البلدية)سبع عيون 

بولمان

القصابي  ملوية

(البلدية)ايموزار مرموشة 

طنجــة أصيلة

وزان

زومي

(البلدية)وزان 

الحسيمة- تطوان - طنجة 



دار الشباب انوال تازة الجديدةدار الشبابانــوال
 تازة الجدبدة2حي المسيرة دار الشبابحي المسيرة
حي النهضةدار الشبابحي النهضة
حي الجيارين تازة الجديدةدار الشبابالجيارين
جماعة تاهلة اقليم تازةدار الشبابتاهلــة

جماعة تيزي وسلي اقليم تازةدار الشبابتيزي وسليتيزي وسلي
الحي االداري واد امليل اقليم الحسيمةدار الشبابوادي املـيـل

جماعة أقاللفة طريق توارطةدار الشباباقاللفة
عين المرج حي الرميلة جماعة تاوناتدار الشبابالرميلةالرميلة

القرية اقليم تاوناتدار الشبابالقــرية
الحي االداري تاوناتدار الشبابالمـدينـة
تاونات المركزدار الشبابالوحدة
الحي االداري تيست اقليم تاوناتدار الشبابتيـسـة

جماعة طهر السوق إقليم تاوناتدار الشبابطهر السوق(البلدية)طهر السوق 
شارع الحسن الثاني غفساي اقليم تاوناتدار الشبابغفساي(البلدية)غفساي 

جماعة كالز إقليم تاوناتدار الشبابكالزكالز
جماعة أغبالو أقوراردار الشبابأغبالو أقوراراغبالو اقورار

 البهاليل صفرو71ص ب دار الشبابالبهــاليــل(البلدية)البهاليل 
الجماعة القروية العنوصر إقليم صفرودار الشبابالعنوصر*العنوصر

الجماعة الحضرية للمنزلدار الشبابالمنـزل(البلدية)المنزل 
الجماعة القروية أوالد امكودو إقليم صفرودار الشبابأوالد امكودوأوالد امكودو

الجماعة القروية أيت السبع إقليم صفرودار الشبابأيت السبعأيت السبع لجرف
ايموزار كندر اقليم صفرودار الشبابايـمــوزار

بجماعة بئر طم طمدار الشباببئر طم طمبئر طم طم
جماعة تازوطةدار الشبابتازوطةتازوطة
جماعة رباط الخير اقليم صفرودار الشبابربــاط الخيــر(البلدية)رباط الخير 

سيدي يوسف بن أحمد صفرودار الشبابسيدي يوسف بن أحمدسيدي يوسف بن أحمد
طريق بولمان صفرودار الشبابطـارق بن زيـاد
حي ادريس االول صفرودار الشبابادريـس األول

جماعة عين الشكاك اقليم صفرودار الشبابعيــن اشكــا كعين الشكاك
 بمركز زاوية بوكرين 504الطريق اإلقليمية رقم دار الشبابعين تمكنايعين تمكناي

حي بن دباب فاسدار الشبابابـن دبــاب
مقاطعة المرينيين فاسدار الشبابظهر الخميس

مقاطعة المرنيين فاسدار الشبابواد فاس
ظهور لحوانت فاس الجديد فاسدار الشبابظهـورلحـوانتالمشور فاس الجديد 

جماعة اوالد الطيب فاسدار الشبابأوالد الطيبأوالد الطيب
مقاطعة جنان الورد فاسدار الشبابجنان الورد

(المقاطعة)المرينيين 

(المقاطعة)جنان الورد 

فاس

تاونات

اخاللفة

(البلدية)تاونات 

(البلدية)تيسة 

صفرو
(البلدية)إيموزار كندر 

مكناس- فاس 

(البلدية)صفرو 

تـازة

(البلدية)تازة 

(البلدية)تاهلة 

(البلدية)واد امليل 



مقاطعة جنان الورد باب فتحدار الشبابعين النقبي
الحضرية زواغة, حي النسيم المسيرة مدار الشبابالنسيم
حي بنسودة فاسدار الشباب 2بنسودة

مقاطعة ازواغة فاسدار الشبابازواغة السفلى
حي ليراك عوينة الحجاج فاسدار الشبابالمرينيين

مقاطعة سايس قرب المدرسة الفندقيةدار الشبابعين أعمير
السخينات جماعة سيدي حرازم فاسدار الشبابحرازم.س/ السخيناتسيدي حرازم

الجماعة القروية عين بضة فاسدار الشبابعين بيضة
شارع فاسطين فاسدار الشبابالقــدس

واد فيجالين البطحاء فاسدار الشبابالبـطـحــاء
 سايس فاس2شارع اإلسماعيلية الزهور دار الشبابحي الزهور سايس 

حي البوعنانية فاس المدينةدار الشبابدرب العامر
جماعة عبن أم السلطان عمالة مكناسدار الشبابعين أم السلطاندار أم السلطان

جماعة عين الجمعة المركزدار الشبابعين الجمعـة*عين جمعة
جماعة مجاط إقليم مكناسدار الشبابمجاطمجاط

حي بوعماير مكناسدار الشبابالكريم الخطابي.ع
شارع محمد الخامس حمرية مكناسدار الشبابمحمـد الخامــس

 حي بلير مكناس12زنقة التجارة رقم دار الشباببــليــر
جماعة لمهاية عمالة مكناسدار الشبابالمهايةمهاية

دار الشباب موالي إدريس زرهوندار الشبابادريس زرهـون.م
جماعة نزالة بني عمار عمالة مكناسدار الشبابنزالة بني عمارنزالة بني عمار

جماعة ويسالن عمالة مكناسدار الشبابالمجمع التربوي ويسالن
جماعة اعين هللا موالي يعقوبدار الشبابعين هللا

جماعة عبن الشقف موالي يعقوبدار الشبابعين الشقف
جماعة رأس الماء موالي يعقوبدار الشبابرأس الماء

جماعة عين بوعلي موالي يعقوبدار الشبابعين بوعلي*عين بوعلي
جماعة اعين قنصرة موالي يعقوبدار الشبابعين قنصرة

جماعة العجاجرة موالي يعقوبدار الشبابالعجاجرةلعجاجرة
مركز جماعة موالي يعقوبدار الشبابموالي يعقوب

جماعة مكس موالي يعقوبدار الشبابمكسميكس
ساحة محمد السادس وسط المدينةدار الشباباســـــــــا

ساحة محمد السادس وسط المدينةدار الشباب2أسا 
حي المركز الزاكدار الشبابالزاك(البلدية)الزاك 

جماعة عوينة لهنا إقليم أسا الزاكدار الشبابعوينة لهناعوينة لهنا
 جماعة عوينة ايغماندار الشبابعوينة ايغمانعوينة يغمان

جماعة الخصاص إقليم سيـدي ايفنــيدار الشبابلخصاص
 سيدي إفني19شارع الحسن الثاني رقم دار الشبابسيـدي ايفنــي(البلدية)سيدي إفني 

(المقاطعة)جنان الورد 

فاس
(المقاطعة)زواغة 

(المقاطعة)سايس 

عين البيضاء

(المقاطعة)فاس المدينة 

سبع رواضي

عين الشقف

(البلدية)أسا 

(البلدية)االخصاص 

(البلدية)ويسالن 

موالي يعقوب

أسا الزاك

(البلدية)موالي يعقوب 

عين قنصرة

واد نون- كلميم 

سيدي إفني

مكناس
(البلدية)مكناس 

موالي ادريس زرهون 

مكناس- فاس 



جماعة مير اللفتدار الشبابمير لفتمير لفت
 غشت الوطية طانطان20شارع دار الشبابالوطيـة

جماعة تلمزون إقليم طانطاندار الشبابتيلمزونتيلمزون
شارع الشاطئ الحي اإلداري طانطاندار الشبابالمسـيرة

حي الرحمة طانطاندار الشبابعين الرحمة
الجماعة القروية الداي كلميمدار الشبابأداياداي

دوار تغمرت إقليم كلميمدار الشبابتيـغـمـرتاسرير
جماعة يفرن األطلس الصغيردار الشبابافران أطلس الصغيرافران أطلس الصغير

شارع محمد السادس طريق طاطا إقليم كلميمدار الشباببـويـزكارن
شارع الحسن الثاني تغجيجت إقليم كلميمدار الشبابتيـغجيـجـت

تغجيجت المركزدار الشبابمركز في خدمة الشباب تغجيجت
جماعة تكانت إقليم كلميمدار الشبابتكانتتكانت
الجماعة القروية تيمواليدار الشبابتيمواليتموالي

شارع يوسف بن تاشفين زنقة تارودانت إقليم كلميمدار الشبابكلميم
الجماعة الحضرية لكلميم وسط المدينةدار الشبابالمسيرة

حي القدس كلميمدار الشبابمركز في خدمة الشباب حي القدس
العطاوية المركز قلعة السراغنةدار الشبابالعطـاويـة(البلدية)العطاوية 
تماللت المركز قلعة السراغنةدار الشبابتمــاللـت(البلدية)تماللت 

الحي اإلداري سيدي رحال قلعة السراغنةدار الشبابسيدي رحـال(البلدية)سيدي رحال 
الحي اإلداري قلعة السراغنةدار الشبابحمان الفطواكي

بلوك الحرشة قلعة السراغنةدار الشبابمارس3/السراغنة.ق
 أسفي2حي اوريدة دار الشبابالحي العمالي
حي الجريفات أسفيدار الشبابالجريفـات

زاوية سيدي واصل قلعية اقليم أسفيدار الشبابسيـدي واصل
المدينة العتيقة أسفيدار الشبابالمدينة العتيقة

حي جنان اسفيدار الشبابجنان 
حي بياضة أسفيدار الشباببيـاضة

الحي اإلداري جمعة اسحيم اقليم أسفيدار الشبابجمعة اسحيـم
جماعة دار السي عيسىدار الشبابالسي عيسىدار سي عيسى

سبت جزولة اقليم أسفيدار الشبابسبـت جـزولـة
جماعة البخاتي اقليم أسفيدار الشبابالبخاتيلبخاتي

جماعة نكادار الشبابنكانكا
درع السوق أمزميز إقليم الحوزدار الشبابرحال بن احمد/ امـزميـز(البلدية)أمزميز 

الحي اإلداري أيت أورير إقليم الحوزدار الشبابايـت اوريـر(البلدية)أيت أورير 
الحي اإلداري تحناوت إقليم الحوزدار الشبابتحنــاوت(البلدية)تحناوت 

الجماعة القروية تمصلوحت إلقليم الحوزدار الشبابتمصلوحتتمصلوحت
ابن جريردار الشبابابن جريـر(البلدية)ابن جرير 

(البلدية)قلعة السراغنة 

(البلدية)آسفي 

(البلدية)جماعة سحيم 

(البلدية)سبت كزولة 

آسفي- مراكش 

(البلدية)الوطية 

(البلدية)طانطان 

(البلدية)بويز كارن 

تغجيجت

   قلعة السراغنة

آسفي

الحوز

الرحامنة

واد نون- كلميم 

سيدي إفني

طانطان

كلميم

(البلدية)كلميم 



سيدي بوعثمان المركز قلعة السراغنةدار الشبابسيدي بو عثمان(البلدية)سيدي بوعثمان 
جماعة الحنشان المركز الصويرةدار الشبابالحنشــان(البلدية)الحنشان 

زنقة ميكر دوبري الصويرةدار الشبابالمــدينــة
حي المسيرة تالمست الصويرةدار الشبابتــالمســت(البلدية)تالمست 

جماعة بن حميدة الصويرةدار الشبابزاوية بن احميدةزاوية بن احميدة
الجماعة الحضرية الشماعيةدار الشبابالشمـاعيـة
جماعة سيدي الكنتور اقليم أسفيدار الشبابالكنتور
حي لكدير اليوسفيةدار الشباب2اليوسفية

اليوسفيةدار الشباباليوسفيـة
حي بوكراع اليوسفيةدار الشبابالفتح
جماعة إيغود اقليم أسفيدار الشبابإيغود

إمنتانوت المدينةدار الشبابإيمنتانوت(البلدية)امنتانوت 
جماعة مجاط إقليم شيشاوةدار الشبابمجاطمجاط

       حي القصبة المشور مراكشدار الشبابالقصبة(البلدية)القصبة -المشور
جماعة المنابهة  مراكشدار الشبابالمنابهةالمنابهة

عرصة الحامض باب دكالة مراكشدار الشبابعـرصـة الحـامض(المقاطعة)النخيل 
جماعة الويدان مراكشدار الشبابأوالد حسونأوالد حسون
درب سالم سيدي الزوين مراكشدار الشبابسيدي الزوينسيدي الزوين

شارع المدارس سيدي يوسف بنعليدار الشبابيوسف بنعلي.سسيدي يوسف بن علي 

الكنتور

(البلدية)اليوسفية 

*إيغود

(البلدية)الصويرة 

(البلدية)الشماعية 

آسفي- مراكش 

مراكش

الرحامنة

الصويرة

اليوسفية

شيشاوة


