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 الھندسة – الھندسة المعمارية
 

 ا�سم العنوان الھاتف الفاكس

- مراكش  –زنقة فاطمة الفھرية جليز  13 05-24-44-83-40   إبراھيم لعبادي 

- مراكش  –ي إقامة إمليل شارع الشھداء الحي الشتو 05-24-44-72-43 05-24-44-80-65  احمد اسرموح 

- مراكش  –مكرر شارع محمد الخامس جليز  31 05-24-44-88-50 05-24-43-65-27  سعاد بلقزيز 

- مراكش  –زنقة  محمد البقال  119 05-24-44-83-08 05-24-44-83-08  عبد الرحمان الخليفة 

05-24-40-04-43 05-24-43-04-40 
 –2رقم - س–ل شارع الحسن الثاني عمارة ا6حباس مدخ

 مراكش
 ع>ل بن عبد الرازق

 
05-24-43-44-21/05-24-43-64-00 

cabinet .berdai1@yahoo.fr 
- مراكش  –شارع محمد الخامس  245  محمد الحبيب بردعي 

- مراكش  – 33في> رقم 2الرويضات  05-24-30-75-82   محمد العايب 

العمارة   "F مراكش - يشارع ع>ل الفاس 2الحمراء  82رقم "  05-24-33-12-51   محمد جرير 

مراكش 13الشقة  5الطابق  شارع الزرقطوني 84    محمد زين العابدين بشرة 

05-24-43-94-79 
05-24-44-65-98 

06-63-05-15-30 
زنقة إبن عائشة جليز مراكش 2  محمد عليكوض 

05-24-43-86-42 
05-24-43-47-60 

05-24-43-52-43 
ا6طلس جليز مراكششارع الزرقطوني عمارة  43  محمد نجيب البوقفاوي 

شارع عبد الكريم الخطابي إقامة جواد مراكش 109 06-62-60-83-75   نجيب لزرق 

 

 الھندسة – مسح ا�م�ك العقارية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
قلعة السراغنة –مكرر شارع محمد الخامس  69 05-24-41-26-20 05-24-22-01-22 ويإدريس حمد   

 

 الھندسة – الھندسة المدنية
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

 
05-24-49-45-02 

06-61-20-91-90 

إقامة النسيم المسيرة  72المركزية للمشاريع و ا�نجازات رقم 

شارع شماس بن عمرو مراكش 3  
 السقاط الزاكي

 05-24-43-63-44 
–ني شارع الحسن الثا 6رقم " م"بلوك  عما)رة ا'حباس 

 مراكش
 بنعبد الرزاق زكرياء

  
جليز  – 68شارع ا'مير مو)ي عبد / إقامة الصفاء رقم 

 مراكش
 توفيق الحمامي

تجزئة الروحي تاركة مراكش  32    سعاد العيساوي 

 
05-24-43-62-17  

06-61-24-06-14 
- مراكش  –شارع عبد الكريم  الخطابي  48  

عبد اللطيف إو)د المعلم 
 ع

تجزئة السعادة طريق المنارة عين مزوار مراكش 74 05-24-43-88-12   
خبير مسجل (علي جنفي 

)بالجدول الوطني   

 محمد ابوع5لة زنقة الحرية عمارة مو)ي يوسف مراكش 05-24-43-16-16 43-11-17- 05-24
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 الھندسة – ا�شغال العمومية و البناء 
 

 ا�سم العنوان الھاتف الفاكس

-مراكش  –حي اسييل  68زنقة عمرو ابن س5مة  05-24-30-03-64    أحمد بنسودة  

 

  الھندسة – القيس بالمترو العبر 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
زنقة الحرية عمارة المامون جليز مراكش 70 05-24-43-53-45   عبد الرحيم الخليفة 

ا'حباس باب دكالة مدخل س شارع الحسن الثاني عمارة 05-24-43-04-40 05-24-43-04-40  ع5ل بن عبد الرزاق 

2رقم  1عمارة الدباغ زنقة فاطمة الفھرية ط  05-24-44-72-74 05-24-44-72-85  
خبير مسجل (علي اوحميد 

)بالجدول الوطني   

 

 العقار – الشؤون العقارية
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

راكشطريق الحسن بن مبارك م 34 50- 43-84- 05-24  اة العزيزيدحمودة بر   

جليز 8شقة  33شارع يوغوس5فية عمارة سيدني  60- 44-75- 05-24   محمد اكار 

زنقة ا'بناك القنارية مراكش 34 24- 44-22- 05-24   محمد بن رحال بن صالح 

ياسين الحي المحمدي شارع فلسطين  مراكش77 07- 37-16- 06-61   محمد خالد المريني 

 مصطفى اكرانا في5 ھيليدا زنقة سبو مراكش جليز 19- 44-69- 05-24 19- 44-69- 05-24
 

 العقار – المعاينات العقارية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
شارع ع5ل الفاسي مراكش  26   32- 30-63- 05-24  لحسن   إبراھيم ايت   

 06-61 -24-91 -66 
مراكش  3حرف س المسيرة 481 خبير  –الھاشمي التھامي  

بالجدول الوطني مسجل   

 حسن فطاس     39زنقة عقية بن نافع قيسارية الزرقطوني رقم  38- 49-41- 05-24 

مراكش  302السم5لية زنقة وادي الذھب رقم  78- 43-83- 05-24   عبد الرحمان الصبان  

مراكش 314ة الخامسة رقم دالوحالحي المحمدي  22-98- 61-34- 82/06- 30-44- 05-24  يدعبد الرحيم السع   

تجزئة اسيل مراكش  463زنقة عمرو وابن س5مة رقم  04- 30-72- 05-24   عبد اللطيف الشراط  

 05-24 -43-95 -12 
قرب المحكمة التجارية المنارة  42 تجزئة السعادة في5 رقم

شمراك -  
 عبد اللطيف سليم

ةقلعة السراغن  -فندق الزاوية  49-71- 63-72- 21/06- 41-27- 05-24 67- 41-02- 05-24  غاليم محمد 

الحي المحمدي الجنوبي مراكش 117الوحدة ا'ولى رقم  44- 30-66- 05-24   لطيفة الدقاقي 

مكرر مراكش 11عرصة المعاش زنقة عقبة بن نافع رقم  71- 38-44- 05-24  أو منصور يمحمد أيت عل   

شارع  فاطمة الزھراء الرميلة مراكش 37 30- 38-65- 05-24 05-24-38-67-07 ركة البوزيديمحمد الب   

جليز مراكش 1ط  2زنقة الحرية عمارة مو)ي يوسف   29- 43-87- 05-24 29- 43-87- 05-24  محمد الحصيني 

مراكش" س"حرف  1المسيرة  169 46- 39-50- 05-24   محمد الدبياني 

مراكش –عمارة ا'حباس  6الجناح أ الشقة  80- 43-30- 05-24   

محمد عز الدين بنعبد 
ل خبير مسج –الرزاق 

 بالجدول الوطني

مراكش 489رقم " ب"حرف  1المسيرة  74-74- 71-08- 02/06- 44-50- 05-24   مصطفى بن عباد 

الوحدة الرابعة الحي المحمدي الداوديات مراكش 224 83- 30-58- 05-24   نور الدين صالح 
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 الميكانيك  العام
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  –زاوية أسفي و يعقوب المنصور  58- 34- 60-54- 61/06- 0524-43-11  خبير مسجل  - عدنان ملوك  

 بالجدول الوطني

 مبارك فرضي  شركة البناء وضع المواد ا)سمنتية أزلي طريق الصويرة  21- 34-20- 05-24 45- 34-44- 05-24

رواق المنارة  18المحل رقم  58زنقة محمد البقال رقم  97- 12-37- 06-62 

 مراكش المنارة 

د البوعمري محم  

مكرر مراكش  11الذھبي رقم  رشارع المنصو    مو)ي مصطفى الودغيري  

 

 

 الميكانيك  السيارات (الميكانيك)
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
شارع عبد  الكريم الخطابي مراكش 113 05-24-43-08-36 05-24-43-09-30  احمد الجكاني 

مراكش –الدوديات  53رقم  4دة الوح 05-24-30-04-82 05-24-31-15-40  عبد الرحمان البوريامي 

05-24-43-04-40 05-24-43-04-40 
شارع محمد الخامس عمارة السوق المركزي جليز 

 مراكش
 عبد اللطيف ططيف

مراكش 237رقم " س" أسيف 05-24-30-40-14 05-24-30-65-86  
خبير مسجل  - محمد الناصري 
 بالجدول الوطني

 
05-24-44-74-89/05-24-30-82-71 

06-61-57-43-28 
مراكش 1شارع يعقوب المنصور رقم  غريمدمو)ي ھاشم ال   

   

 الميكانيك  السيارات (الھياكل)
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

شارع محمد الخامس مراكش  213 43-28-57- 05-24  05-24-44-70-20  
خبير مسجل  -جمال الدين بنجلون 
 بالجدول الوطني

طريق الصويرية الحي الصناعي أزلي مراكش  5 05-24-49-41-79   عبد الرزاق دمناتي  

مراكش  الداوديات  53الوحدة الرابعة  رقم  05-24-30-04-82   محمد بوبكري  

مراكش ) رونو(طريق الدار البيضاء  05-24-30-10-08/05-24-30-10-87 05-24-30-43-72  مو)ي المصطفى الودغيري  

 

 الف�حة – الزراعة
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
05-24-44-93-66 

06-61-22-07-22 

06-61-34-05-48/05-24-31-06-31 

05-24-44-93-66 
مراكش  1سيدي عياد  208- ا�نتاج الف5حي -  الجاملي مو)ي إدريس 

 
05-24-43-12-66 

06-79-98-67-52 

قرب  15 رقم  شقة 30شارع يعقوب المنصور عمارة رقم 

 إقامة ماجوريل مراكش
 توفيق الصبان

شارع ا�مام مالك 13العيادة البيطرية رقم  05-24-15-24-41 05-24-41-17-38  عبد الرحيم الناصري 

مراكش –باب الدكالة  21عرصة الحامض  05-24-38-73-51   عبد الكريم بنعدي 

 05-24-30-87-00/06-68-42-02-84 
طريق الدار  116لقصور رقم تجزئة ا –الھندسة القروية  -

مراكش 3564.ب.البيضاء ص  
 عبد الكريم السم5لي

إقامة ا)طلس شارع ع5ل الفاسي مراكش "E" عمارة 12 05-24-43-05-95 05-24-43-06-11  محمد الشادلي 

9زنقة الشھداء عمارة الدشار الشقة  - وقاية النباتات  - 05-24-44-88-46   محمد بنعبد الرازق 

 

 



4 

 الف�حة – ا�نتاج النباتي 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
05-24-30-82-20 05-24-30-82- مراكش  4تجزئة بكار عمارة ج شقة  06-61-24-98-93 / 20  أكحل العيون الحبيب 

 حسن بوقدير  شارع محمد الخامس في5 لبوسنير جليز مراكش   

امرشيش مراكش  2عمارة س الدالية  6رقم    باعزيزي محمد    

مراكش  2المسيرة  2عملية الرجاء  64 06-61-20-64-19 / 05-24-49-29-84 05-24-49-29-84  محمد كريم إدريسي القيطوني  

في5 ا'شغال العمومية الحي الحسني مراكش  1    معاد الورزازي  

 

 الف�حة – التجھيز القروي 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
شارع ع5ل الفاسي ) سين(تجزئة 14رقم  9عمارة     الطاھر الحرموش  

شطريق الدار البيضاء مراك 115تجزئة رياض الس5م رقم  06-66-77-95-49   عبد الجليل كوزرو  

الحي المحمدي   1569ب . النخيل ص 9زنقة غرنطة رقم   

 مراكش 

 محمد أبو فراس 

قلعة السراغنة  209بلوك أمليل رقم  06-74-71-35-90   محمد ايت الفقيه  

 

 الف�حة – الصناعات الف�حة و الغذائية
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
طريق فاس مراكش   88رقم  1برج النخيل  2523ب .ص 05-24-32-87-78/06-63-89-15-43   أحمد لغريب  

راكش عرصة السباعي السم5لية م 112رقم  05-24-43-86-98/06-70-95-73-53 05-24-43-86-98  إبراھيم فائق  
 

 الف�حة – ا�نتاج الحيواني 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

تجزئة حدائق تاركة مراكش  49    شكيب النماوي  

مراكش   –فرب نادي الحوز  3جردة الرحامنة رقم     عبد القادر عسال  

 

 

 الف�حة – الطب البيطري
  

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  40000الحي المحمدي  1767ب . ص 06-61-43-50-05   المصطفى بن نجار 

الحي المحمدي مراكش 234تجزئة الحمراء رقم  06-61-67-53-33   عبد الجليل المنصوري 

السم5لية مراكش 44زنقة ابن حزم الرقم  06-64-72-06-04   محمد اعسيلة 
 

 

 

 الكھرباء – الكھرباء ا�لية 
 

لعنوان ا الھاتف الفاكس   ا�سم 

مراكشإقامة ياقوت شارع مو)ي علي جليز  06-64-77-39-11 05-24-43-97-27 سعداني ل ا علي   

 

 الكھرباء – الكھرباء التقنية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
أمرشيش مراكش  40002,  3845ب .ص 06-68-94-32-64   محمد نور الدين لحبابي 
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 الكھرباء – الكھرباء الميكانيكية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
أمرشيش مراكش  A 48شقة  1البديع     صالح مفلح  

 

 الصناعة المعدنية – الجيولوجيا 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

05-24-43-92-60 
06-61 -34-25 -20/05 -24-30 -12-33 

-05 -24-43 -39-24 
فبراير محطة إفريقيا مراكش  11 علويمو)ي إدريس ال   

 

 

 ا�ع�ميات 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش 110الداوديات الحي المحمدي تجزئة الحبوس رقم  06-61-36-95-99/05-24-30-35-63   عبد الصادق تكنونين  

أسيل مراكش  450زنقة ميسرة رقم  05-24-43-46-49/05-24-43-74-07   عز الدين لزرق  

 
 

 

 الشؤون التجارية
 

كس الفا  ا�سم العنوان  الھاتف 
جليز  مراكش 6شارع عبد الكريم الخطابي الشقة  158 06-61-13-67-09/05-24-43-95-38 05-24-43-95-38  المحجوب نشور 

مكرر جليز 3شارع الحرية  6مكتب الخبرة التجارية  06-15-29-54-66   خالد أغداش  

 

 

 

 

 المحاسبة
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

  
تجزئة السعادة  4الطابق الثالث الشقة  K – 29عمارة )كاريل 

 مراكش
 عادل عبد اللطيف

شارع عبد الكريم الخطابي إقامة الھندوز مدخل أ مراكش 113 05-24-43-66-21  السميجعبد اللطيف    

أ شارع الزرقطوني  مراكش 4الشقة  55عمارة جكار رقم  05-24-44-88-92 97- 44-85- 05-24 الجزوليعمر    

شارع لزرقطوني77 05-24-43-57-88 88- 43-57- 05-24  محمد السوسي 

  
  7شارع عبد الكريم الخطابي عمارة المھندس شقة  113رقم 

 جليز مراكش
 محمد الطبراني

05-24 -45-86 -28 05-24 -43-18 -27/06 -61-60 -70-97 
عمارة البستان شارع مو)ي عبد / طريق  8س  – 34رقم 

شأسفي مراك  
 محمد بوسالم

 

 

 المحاسبة  ( تدقيق الحسابات و مراقبتھا و المصادقة عليھا ) 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

مراكش  – 13. ش. شارع محمد الخامس زنقة ابن حبوس  05-24-43-16-38 05-24-43-83-44  عبد الواحد بنسينان  

عبد الكريم الخطابي جليز مراكش شارع 4الشقة  60عمارة  05-24-43-29-25 05-24-43-64-75  مبارك زعكون  
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 العمليات و التقنيات البنكية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
شارع ع5ل الفاسي مراكش 3شقة  6عمارة ب  1إقامة نفيس  06-69-12-58-31   إبراھيم جعيفي 

مراكش 96رقم  2امرشيش  تجزئة تالوجت     الطيب بنتباع 

مراكش  396حي أزلي الجنوبي رقم  05-24-34-62-90/06-61-18-80-83   حسن يوس 

النجمة مراكش –تجزئة صوفيا  95رقم     عبد اللطيف عنترة 

الطابق ا'ول شقة  D 1يناير عمارة  11عمارة ا'طلسي شارع  06-63-04-45-02 05-24-43-34-75

باب دكالة  مراكش 2رقم   
 عز العرب اكومي

مكرر زنقة  رحال ابن أحمد جليز مراكش 54 05-24-43-68-58/06-61-24-22-02   محمد المري الحسني 

مراكش 3شارع ا'مير مو)ي عبد / العمارة  05-24-44-88-07 05-24-43-38-84  محمد المسعودي 

مراكش 2الطابق  8زنقة  موريطانيا عمارة  مع5ل رقم  18 05-24-43-75-68/06-61-14-55-91 05-24-43-75-87 مد برادةمح   

مراكش 1ط  6الشقة رقم  194حي إسيل رقم     محمد بوتمرت 

زنقة مالقا حي ا�ندلس مراكش 17 05-24-30-34-40/06-61-15-13-70   محمد ع5ء الدين 

05-24-44-86-52 06-61-34-08-88/05-24-44-86-16 

05-24-44-70-22 

جليز  15إقامة الزيتونة  شارع  عبد الكريم الخطابي شقة 

راكشم  
 يوسف زغلول

 

 

 

 السياحة و التسيير الفندقي
  

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  195مارشي أسفي ب بلوك رقم  05-24-30-57-86/06-63-10-10-11 05-24-44-91-30  عبد اللطيف البوعمري  

مراكش   15رقم " د"حي أسيف  05-24-30-91-02/06-61-16-62-96  حسني عبد / الكنوني ال   

مراكش  –شارع عبد الكريم الخطابي 174    محمد السوسي  

 محمد الشاب  فندق المامونية شارع الباب الجديد مراكش  06-61-24-02-37 05-24-44-41-79

05-24-43-63-48 05-24-45-85-36/05-24-43-63-48 

06-61-24-02-37 

قرب ( 3زنقة ابن تومرت عمارة أوائل  43

ز مراكش كلي) مصحة ياسمين   

خبير مسجل بالجدول  -محمد النزق 
 الوطني

05-24-43-50-36 05-24-43-87-81/82/  

06-61-13-25-13 

زنقة يوغز)فيا كليز مراكش  29  محمد ص5ح الدين فنجيرو  

 

 تحقيق الخطوط  
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
كش مرا 80م ارع يوغس5فيا رقش 05-24-43-67-64 05-24-43-67-64  إبراھيم الرميلي  

 عبد الرحمان القرابطي  زنقة مو)ي إسماعيل مراكش المدينة  05-24-44-39-38 05-24-31-43-02

 

 الحدادة
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

مراكش  21الحي الصناعي جليز زنقة ا�دريسي رقم  05-24-34-69-22/06-61-21-33-89 05-24-34-69-22   أحمد مراد حنبلي 

 

 التبريد
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
رياض الس5م طريق البيضاء 338 06-61-07-49-07   عبد المنعم المنصوري  
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 الرخام و النقش على الحجر 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش المنارة  388رقم 12الحي الحسني بلوك     مبارك ايت عيان  

 
 

 المھن الطبية – الطب العام 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
جليز مراكش 6رقم  18شارع موريطانيا  05-24-43-40-08   إبراھيم رحفاني 

ابن جرير 26 -ب-شارع محمد الخامس ص 05-24-87-81-31   الحسن المھتدي 

مراكش 6الحي المحمدي تجزئة الحمراء رقم     الحسين فقيري 

العين قلعة السراغنة مركب البداني رأس  05-24-41-15-99   الحسيني محمد رشيد 

187ب .ص –ابن جرير  –شارع محمد الخامس  05-24-31-83-99   السعيد ناقوس 

ساحة باب تاغزوت مراكش  74 05-24-38-05-71   الشابي محمد 

مراكش  –طريق باب اكناو  18 05-24-44-21-01   الطيب بن شقرون 

 
05-24-45-61-52 

ت دمنا 1زنقة البريد   الكنفاوي محمد 
 مصطفى السميرس

- مراكش  -مكرر باب دكالة   80بو طويل  06-61-13-42-59 / 05-24-38-63-05   المصطفى السميرس 

مراكش 3رقم  –م  –باب دكالة عمارة ا'حباس جناح  05-24-43-58-43   المصطفى العتاوي 

الداوديات مراكش  2رقم  شارع ع5ل الفاسي البستان 06-67-02-34-00 / 05-24-30-96-34   المصطفى حيزون 

مراكس المنارة  241رقم  4لمحاميد سعادة  05-24-36-05-29   المھدي الحركي 

شارع العيون ايزيكي مراكش  441 05-24-34-33-33   الميلودي الرصافي 

 بن احود محمد نجيب  11زنقة سوريا عمارة الرشادي الطابق الثاني رقم  5 05-24-44-72-07 

 05-24-34-49-72 
أمام مسجد الجديد  12شقة  460إقامة العمري "د"  1المسيرة 

مراكش –  
 جمال مرسي بركات

الداوديات مراكش 398رقم  29الوحدة الثانية بلوك  05-24-30-27-73   جواد لمطيري  شليح 

مراكش 190رقم " ب " حرف   2المسيرة     خديجة بلبشير 

مراكش –لسطين الداوديات شارع ف 100 05-24-30-14-68   رحال خنفي 

 سيف الدين الشافعي الحي الحسني طريق الصويرة محطة افرقيا  مراكش 05-24-34-47-19 

Chniber 

sabah@yahoo.fr 
مراكش –شارع المدارس   122 06-67-01-43-65 / 05-24-40-39-59 ربصباح شني   

 
05-24-44-98-77 

Skallaziz@hotmail.com 
مراكش جليز 12ا رقم شارع سوري 5  صقلي عبد العزيز 

 
مراكش  213شارع محمد الخامس  05-24-43-10-50   عبد الحق بن زاكور  

تجزئة الجماعة  ابن جرير 161 05-24-24-82-31   عبد الرحيم برادة  

زنقة محمد البقال  مراكش  119 05-24-42-65-44   عبد العزيز بوع5م  

مراكش) D(مسيرة  486إقامة بدر     عبد / سفيان  

الخيرية عرصة باني باب أغمات  مراكش –ع  05-24-28-78-96/06-61-20-83-04   عبد المجيد بغداد  

شارع ا)مير مو)ي عبد /  مراكش 9 05-24-43-28-82   عبد الھادي احفا  

شمراك 8عمارة المتوكل جليز رقم زنقة موريطانيا  05-24-40-04-83 05-24-31-00-55  عتيقة سني سلطين  
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05-24-40-58-74 

شارع المدارس سدي يوسف بن علي  جليز  139رقم 

 مراكش

 عزيز الكساني 

 عمر الجناتي ا)دريسي   873ب . ص مراكشقسم ا)نعاش الطبي ابن الزھر  06-61-17-39-82/05-24-49-67-97 

مراكش يات الداود 12لوحدة الخامسة رقما 05-24-30-69-97/05-24-30-57-96   فدوة عبد الرحيم  

بوطويل باب دكالة  مراكش 63 05-24-38-65-78   فريد شوقي بوھاد  

 05-24-44-59--68 

Fadila_ben1947@hotmail.com 

 فضيلة بن عبد الرازق  شارع حمان الفطواكي عمارة ركس  مراكش

ساحة ا'نطاكي باب الخميس  مراكش 138 05-24-30-05-72   فوزية جعكيك  

شارع الزرقطوني  مراكش 90 05-24-43-78-07   فيصل الھي5لي  

إسيل مراكش 80    لطيفة بوسكري  

زاوية شارع مو)ي رشيد زنقة محمد البقال  جليز  197 05-24-43-71-65   لطيفة بولمان  

 05-24-41-25-10 
قلعة  1رقم  3شارع محمد الخامس عمارة الراحة ب 

 السراغنة 
 محمد ابو ثابت 

كليز مراكش) قرب مصحة الوازيس (زنقة الحسنية  16 05-24-43-01-57 05-24-43-38-54  محمد الخليفة 

مكرر ساحة رياض العروس مراكش  المدينة  336 05-24-38-23-00   محمد العالم ا�دريسي  

شارع حمان الفطواكي عرصة لمعاش المدينة 33 05-24-44-47-95   محمد تيدريري 

سيدي يوسف بن علي مراكش  77شارع المدارس رقم  05-24-40-19-02  شكري يمحمد جمال ال   

 

 
 

 المھن الطبية – الجراحة العامة 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

مراكش جليز  2رقم زنقة ابن عائشة  06-61-17-37-27/06-61-43-60-53 05-24-43-62-53  ايت خويا عبد اللطيف  

 19زنقة يوغز)فيا ممر الغنضري الشقة  61رقم  05-24-43-98-56 

 مراكش

 احمد توفيق تجموعتي 

شارع عبد الكريم الخطابي  113إقامة المھندس  05-24-44-79-99 

 مراكش

 احمد حاجي 

الطابق الثالث  20شارع محمد الخامس الشقة  213 05-24-43-90-89 

 كليز مراكش

 عبد الجليل سبيل 

شارع ابن تومرت جليز مراكش 76مصحة ابن سينا  05-24-44-66-73 05-24-43-31-25  عبد الرحمان الحميدي  

جليز مراكش الطابق ا'ول12رقم  زنقة يوغز)فيا29    عبد القادر الصمعي  

زنقة يوغز)فيا جليز مراكش17 05-24-43-23-68   عبد اللطيف ابو فراس  

مراكش 10السم5لية زنقة ابن حازم في5 رقم  05-24-43-12-64   ماجد جمال الدين  

بلدية العطاوية قلعة السراغنة  64تساوت رقم       محمد رحمون  

شارع محمد الخامس مراكش  213 05-24-43-43-23   محمد عزام المغزلي  

شيشاوة –طريق الصويرة  05-24-25-30-88   محمد لحميتي  

مراكش  - زنقة سوريا كليز 12 05-24-43-08-50   محمد نجيب الطمنولي  

مراكش -شارع خالد بن الوليد  5 05-24-44-15-71 05-24-43-13-13  محمد نوار  

مراكش   - 374باب دكالة السويقة رقم  05-24-38-63-71 05-24-38-63-71 مو)ي احمد  
 المنصوري 

كشمرا - زنقة سدي بولعبادة  30 05-24-44-17-64   نجيب عمور  

مراكش -مكرر طريق دار الباشا الرميلة  25رقم  06-67-35-29-49/05-24-38-64-56   نزھة المز)ني  

مراكش - باب دكالة  1جناح عمارة ا'حباس الطابق  05-24-43-57-92   يونس لمتوني  
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 محمد يغفوري  مصحة باب دكالة مراكش 05-24-44-91-21 05-24-43-66-64

 

 المھن الطبية – أمراض ا�نف والحلق و ا�ذنين 
 

لھاتفا الفاكس   ا�سم العنوان  
شارع محمد الخامس مراكش  213عمارة مع5ل  05-24-43-32-56   ابراھيم بن الطيب  

 عبد الحميد الشرايبي  زنقة الحرية عمارة مو)ي يوسف فوق مقھى الزھور جليز  05-24-44-81-01 

مراكش  –شارع محمد الخامس  47 05-24-44-71-44 05-24-43-77-22  محمد الشراط 
 

 المھن الطبية – أمراض الجھاز التنفسي 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
بن جرير  –عمارة بنشليخة شارع محمد الخامس  3رقم     عبد الرحيم عدنان  

 
05-24-33-02-70/06-61-55-24-38 

 الطابق ا'ول 3 رقم عمارة ا'حباس شارع ع5ل الفاسي

 مراكش
 عز الدين محمادي

كليز مراكش  9زنقة موريطانيا الشقة  18 05-24-69-40-43   مصطفى ناجد  

 

 

 المھن الطبية – جراحة العظام والمفاصيل 
 

 ا�سم العنوان الھاتف الفاكس

جليز مراكش  3شارع محمد الخامس عمارة جاكار رقم  05-24-42-18-88   المصطفى الشرايبي القعدود  

 رضا لھمام بناني  شارع محمد السادس إقامة كارولين مراكش   

 

 المھن الطبية – ا�مراض الجلدية والتناسلية 
 

 ا�سم العنوان الھاتف الفاكس

مراكش  2رقم  1رياض الزيتون القديم الطابق  103 05-24-42-78-98   المختار بنزع5يط  

 

   المھن الطبية – ا�مراض العقلية و النفسية  
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

 05-24-31-18-32 
شارع ع5ل الفاسي الوحدة الرابعة زنقة ثانوية الزھراء 

 مراكش
 محمد العداوي

باب دكالة مراكش 6عيادة ھ عمارة ا'حباس بلوك  05-24-44-65-63/05-24-63-65-44   محمد الورياشي الثاني 

 

  المھن الطبية – أمراض الروماتيزم 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  4رقم " ف"زنقة يوغز)فيا بلوك 61 05-24-43-16-00   نعيمة الشحلي  

 

 المھن الطبية – طب ا�سنان  
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  –زنقة الحرية جليز  48 05-24-44-77-84   الحسين باوصوص  

مراكش  –الدوديات  –تجزئة س شارع ع5ل الفاسي  05-24-30-40-43  يت بوعزة عبد / ا   

مكرر سدي يوسف بن علي مراكش  3رقم  3سبيع  05-24-40-41-82   فتح / الشكيلي  

 

  المھن الطبية – أمراض النساء و الو9دة  
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 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
 محمد جمال الغرفي مصحة ياسمين  مراكش  05-24-43-96-85 

 

  المھن الطبية – ا�مراض الصدرية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف  الفاكس
شارع يعقوب المنصور كليز مراكش  1عمارة النخيل     صالح مليكي  

 

 

  المھن الطبية – جراحة الدماغ وا�عصاب 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 

 
05-24-61-57-43/ 05-24-58-57-43 

05-24-43-57-58 
 عبد الوھاب معين شارع ع5ل الفاسي ماجوريل

 

  المھن الطبية – أمراض القلب و الشرايين  
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
ش يدعز الدين مد عمارة الجوھر شارع ع5ل الفاسي  مراكش  05-24-30-24-74   

 

  المھن الطبية – المسالك البولية  
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  –ن الثاني إقامة حمدان شارع الحس 05-24-44-75-81/06-65-05-27-10   أحمد المنصوري  

 

  المھن الطبية – جراحة التجميل و التقويم 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش   29شارع يعقوب المنصور شقة " أ"عمارة ا'ح5م  06-61-39-39-24 /05-24-42-17-67 68- 42-17- 05-24  حسان القبوري  

 

  المھن الطبية – ا�نعاش و التخدير 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
سدي يوسف بن علي مراكش  2عملية جنان  100    عبد الجبار المنصوري  

 

  المھن الطبية – الفحص با�شعة 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
 مختار أركان  تجزئة الزيتون رقم أمرشيش مراكش   

 

  المھن الطبية – الطب الباطني 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
مراكش  356حرف س رقم  3المسيرة     علي حدى  

 

 التحلي�ت الطبية 
 

 ا�سم العنوان  الھاتف الفاكس 
جليز  –شارع عبد الكريم الخطابي مراكش  180 05-24-43-50-34 /05-24-43-62-21 05-24-43-09-82  إسماعيل بويخساين  

مراكش  –محمد الخامس شارع  160 05-24-21-65-44 05-24-44-65-21  حميد المنيعي  
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مراكش  –شارع مو)ي رشيد  52 05-24-44-88-00 05-24-44-78-03  عبد الرحيم عبدون 

طريق موريطانيا مراكش  13 05-24-44-63-00 05-24-43-39-31  محمد اجبيح 

 


