
ااسمم  االمجمووعة  ذذااتت  االنفع  ااإلقتصاددييااألصنافف  ااألكثرر  شيیووعااالووااحة

ضفة  ززيیززمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسليیخنن٬،  بووسكرريي٬،  االخلططأأررفوودد
االررئيیسس:  بلحسانن  عبدد  االبرر

غرريیسس  فرركلة  ااماغا  تيینجددااددمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسررددوونن٬،  ااززكززااوو٬،  االخلططفرركلة٬،  غرريیسس٬،  أأماغا
االررئيیسس:  ااددرريیسي  محمدد

مجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  تاررززووةة٬،  ااددموو٬،  بووسررددوونن٬،  نجددةة٬،  بووسكرريي٬،  أأووفووسس
االخلطط

تموورر  ووااحة  ااووفووسس
االررئيیسس:  بووصحابة  محمدد

ووااحة  االجررففمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسليیخنن٬،  االخلططاالجررفف
االررئيیسس:  باباخوويیا  عبدد  االغاني

مرركوونة  االرريیصانيمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسليیخنن٬،  االخلططاالرريیصاني
االررئيیسس:  قرروويي  محمدد

االنيیفف  تافررووتت  معيیددرر  مجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسليیخنن٬،  االخلططأألنيیفف  سيیدديي  علي
االررئيیسس:  لحمادديي  محندد

تموورر  وواادد  بووعناننبووفكووسس٬،  حفصص٬،  االخلططبووعنانن
االررئيیسس:  عبدداالقاددرر  بووززيیانن

تموورر  ووااحة  كيیررمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  االخلططبووددنيیبب
االررئيیسس:  كررجوو  حمادد

وواادديي  ززيیزز  للتنميیةمجهھوولل٬،  بووفكووسس٬،  بووسليیخنن٬،  بووسكرريي٬،  االخلططمددغررةة
االررئيیسس  ددررقاوويي  مم  االمصططفى

تموورر  وواادد  نوونن  بووفكووسس٬،  نجددةة٬،  جيیهھلل٬،  بووسكرريي٬،  سايیرركلميیمم
االررئيیسس:  بوبكر  االشركاوويي

الئحة  مجمووعاتت  ذذااتت  االنفع  ااالقتصادديي  بووااحاتت  االنخيیلل  االمغرربيیة



تموورر  ااسا  ززااككبووفكووسس٬،  بوويیططووبب٬،  سايیررااسا  ززااكك
االررئيیسس:  االغدداالل  محمدد

وواالتت  ددااتتجيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  بوويیططووببططاططا
االررئيیسس:  لمشيیشي  مم  عبددهللا

تامددوولتتجيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  بوويیططووببأأقا
االررئيیسس:  ااحمدد  ااترريیمم

ددررعة  االصغررىىاالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  نجددةة٬،  ررااسس  لحمرر٬،  ااكليیددتسيینتت
االررئيیسس:  اابووبكرر  ُحمادد

تززاارريینن٬،  االنقبب٬،  اايیتت  
معيیددرر  تززاارريینناالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووفكووسس٬،  نجددةةااووعاللل

االررئيیسس:  ااشعيیبب  ددااوودد

شعبة    شبباالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  نجددةة٬،  ررااسس  لحمرر٬،  ااكليیددفمم  ززكيیدد
االررئيیسس:  جلماسي  دمحم

مززكيیططا  ااكددزز  االخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  أأكليیدد٬،    مجهھوولل  ٬،نجددةةااكددزز
االررئيیسس:  االغاززيي  عبدداالررحمانن

تموورر  االمحاميیدداالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  إإكالنن٬،  نجددةةاالمحاميیدد
االررئيیسس:  االباللل  محمدد

تموورر  ااززغارر  االخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووسكرريي٬،  إإكالننتاكوونيیتت  كتاووةة
االررئيیسس:  ططهھ  موواليي  علي

ووااحة  فززووااططةاالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووسكرريي٬،  إإكالننتمكررووتت  فززووااططة
االررئيیسس:  االماكرريي  عبدد  االحقق

تمززمووتتاالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووسكرريي٬،  إإكالننتنززووليینن
االررئيیسس:  ماجدد  عبدد  االسالمم

االخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووفكووسس٬،  بووسكرريي٬،  ااكالنن٬،  أأكليیدد٬،  تررناتة
بوورراارر٬،  ااحررضانن٬،  نجددةة

تررناتة  االضفة  االيیمنى
االررئيیسس:  مجددوونن  عبدد  االقاددرر

ووااحة  ااووحميیدديي  االكبررىىاالخلطط٬،  جيیهھلل٬،  بووستحمي٬،  بووسكرريي٬،  إإكالننوويیسلساتت
االررئيیسس:  منصوورريي  محمدد

تموورر  ووااحاتت  تووددغة  تنغيیررااووططووقدديیمم٬،  حفصص٬،  االخلططتووددغة٬،  تنغيیرر
االررئيیسس:  مفليیح  محمدد

ووااحة  دداائررةة  فجيیجعصيیانن  ٬،  بووفكووسس٬،  ااززيیززةة٬،  فكووسس  غررااسسفجيیج
االررئيیسس:  عباسس  مصططفى





عدددد  االتعاوونيیاتت  تارريیخ  ااالنشاءمعلووماتت  حوولل  االمجمووعة
االمكوونة  للمجمووعة

06  61  22  46  07
oasistafilalet@gmail,com201231

06  76  99  03  64  /  06  67  01  80  12201211

  06  62  48  32  18
Email        :  gietwaoufous@gmail.com201217

06  66  11  17  08
Email:  gieoasisjorf@gmail.com201325

06  70  78  06  14
Email:  gie.mergouna@gmail.com201216

0666  22  15  93
Email:  gie.alnif.sa@gmail.com201710

06  61  85  48  41  
Email:  capaf.ksar.bouanane@gmail.com201214

  06  68  51  27  61
Email        :  gietog@gmail.com20116

                                              06  62  08  16  92
E-mail:  addarkaoui150662@gmail.com201514

06  30  74  17  58
nakhlat.taghjijt@gmail.com20147

الئحة  مجمووعاتت  ذذااتت  االنفع  ااالقتصادديي  بووااحاتت  االنخيیلل  االمغرربيیة



06  62  41  85  0420174

06  62  51  60  77201229

06  67  70  65  65
koman2010@hotmail.com201213

06  70  28  30  88
Email:  boubakkarbakkar@gmail.com201238

06  76  50  16  1520139

06  71  12  28  70
Email:gie.tomourfoumzguid@gmail.com201756

0661-841541201213

06  62  35  28  7020127

06  62  40  52  73201215

06  62  81  47  86  
Email:  magrihaki@gmail.com201213

06  61  43  18  97
Email:  majdsalam@gmail.com201216

06  62  08  51  39
Email:  wahattarnata14@gmail.com201217

06  61  22  46  07
Email:  mansouri_moha@yahoo.fr20169

0666  23  17  87
Email:  gie.tottinghir@gmail.com20126

06  67  77  41  09
Email:  am.abbas.mostafa@gmail.com  20127




