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  ا����
� ا�������         

 
  مديرية المنشآت العامة والخوصصة      

 

   837-92-2 بموجب المرسوم رقم  1020 الئحة المحاسبين المعتمدين لسنة
   1993 فبراير 3الموافق    1413 شعبان 11الصادر في 

  

  اإلسم الشخصي و العائلي
  

  المدينة  ا����ان ا�����

  رع الحسن الثاني،  شا287 جيـه إد حـبد اللـع
  

 أكادير

  أكادير  حي الفرحة15، بلوك 86  يــــد الكبنانـأحم
  

  فونتي بنسرك G سكتور6تجزئة رقم  رشـــــن الحـأمي
 

 أكادير

   ،  شارع المقاومةCعمارة أمزيل و الزركدي، رقم   يـــــانـد كنـخال
  الحي الصناعي

 أكادير

  شارع  الحسن األول حي الداخلة الفدية، 4عمارة رقم  يـــــيفة كريمـلط
 

 أكادير

   حي الداخلةE  4 يناير بلوك11شارع  الهــــــن عـالحس
 

 أكادير

   الطابق الثاني، شارع موالي عبد اهللا12 رقم Pعمارة  يـــــابراهيم أساكت
  

 أكادير

   3491ب . ، لعزيب، ص335، الزنقة 11رقم  دــــــرضوان زي
 

 أكادير

  عمارة دامو، طريق بيوكرة، آيت ملول الطابق الثاني قــــــسعيد الواث
 

 أكادير

    حي الداخلة E 4 يناير11شارع   يـــــعائشة صالح
  

  اكادير

 Cإئتمانية  النصيحة، عمارة امزيل والزركدي، رقم   روادـــعبد الكبير الك
     شارع المقاومة 

  اكادير

  اليــــــفاطمة الق
  

  اكادير  الداخلة شارع النخيل حي 6شقة رقم 

   4بيوكــرا شارع الحسن الثاني عمارة مسرور رقم   يـــــمحمد الخباش
   

  اكادير

  عمارة دامو، الطابق الثاني، طريق بيوكرة، أيت ملول ديــــمحمد آيت ع
 

 اكادير

 أكادير   CPH 11022ص ب   وزي ـــــحميد بالف
  

   أيت ملول قة بيوكرا عمارة سيد تجزئة حي النخيل  زن ديـــــأحمد الرش
  

 أكادير

  داويــــعلي السع
  

 عمارة صادق طريق تزنيت
  

  رأكاد ي
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  رأكاد ي   حي الداخلة30،زنقة ربيعة العدوية رقم 1083  ي ادوشــــــعل

  ، شارع عبد الكريم الخطابي98 ويــعبد المجيد الحج
 

 الحسيمة

  ، شارع عبد الكريم الخطابي98 عزوزيــــجمال ال
 

 الحسيمة

  شارع الحسن الثاني، عمارة البنك الشعبي  رةــــالحسين حجي
 

  أزيالل

 شارع الحسن الثاني   حسن الفظواكي  
 

  أزيالل

  ، زنقة مراكش، أحداف35  مـــــادريس بلقاس
 

  أزرو

  ةـــالمصطفى وعبيش
  

  أزرو   أحدافARZ 1 18،زنقة  150

  أزرو  ن الثاني ، شارع الحس11، زنقة 8، عمارة 1رقم   بورــــــاسية ص
  

  بني مالل  - الطابق الثاني– 1 حي  ميمونة بلوك 77رقم   نيـطيـد الشـمـحـم

   الطابق األول–، شارع المتنبي 20رقم   يلـــــمحمد أكوج
 

  بني مالل

    II شارع الحسن 46  يــــعبد القادر زاه
  

  بني مالل

 ، سوق 108ملكية  رقم حي الهدى شارع القوات المسلحة ال  يــعبد الكبير ايت الرام
  السبت

  بني مالل

  بني مالل    4  ���ك  ������ �� 56ر�   يـــأحمد عتيق الحسن

 بني مالل  3  ���ك  ������ �� 25ر�   روكـــبـنة مـسـح
  

�ا���  4 ���ر ���ك 19  صالح مرسلمز�� ��  بني مالل  ، ! �

  ،زنقة زينب إسحاق، لفليت10 يـــعبد العالي القاسم
 

 ر البيضاءالدا

  20 شارع المقاومة، الطابق الثالت رقم ب 159  يـلــعبد العالي بن ع
   

  الدار البيضاء

  ، شارع محمد الخامس، زنقة بابوم الطابق العاشر355  ديـعيـد السـعبد الواح
  

  الدار البيضاء

   س د5 رقم 3، الزنقة 2جميلة   راويـــعبد الكبير الدك
  

  الدار البيضاء

  ساسفةي، ل08، الشقة 09، عمارة 2تجزئة النعيم   يـــوهامعبد العزيز ت
 

  الدار البيضاء

  يـــعبد الحفيظ العراق
 

  5، شارع الزرقطوني، الطابق 34
 

 الدار البيضاء

   20زنقة دنيس بابا بوركون رقم   عبد الحميد غريـــب
  

 الدار البيضاء
 

  ق الثاني، شارع مصطفى المعني الطاب100 هـــعبد القادر حميد الل
 

 الدار البيضاء
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  ، زنقة أوالد زيان88 اريــــعبد الكريم جب
 

 الدار البيضاء
 

  ، زنقة أندلس، مرس السلطان3 قــعبد اللطيف ناط
 

 الدار البيضاء

 الطابق الثاني 9 شقة رقم  AO67 عمارة 2إقامة النسيم   ايـعبد اللطيف الوع
  ليساسـفة

 الدار البيضاء

  ، زنقة فيمي، بلفدير13 بلـــعبد اهللا الطا
 

 الدار البيضاء

  21 الطابق الخامس رقم ، شارع رحال المسكيني51 دــــعبد المجيد مجي
 

 الدار البيضاء

  20200، 17، رقم 37حي الهناء، الزنقة  ريــعبد المجيد الصم
 

 الدار البيضاء

  إقامة  فنيسيا   ، شارع بوركون119 عبد المالك الحراق
 

ءالدار البيضا  

  ، شارع الزرقطوني وزنقة أكادير34 عبد الوهاب زيزي
 

 الدار البيضاء

   ، طريق الجديدة،4المركز التجاري نادية، عمارة  عبد الرحيم بنيط
 10 مكتب رقم 

 الدار البيضاء

  ، الطابق الثالت29، شارع محمد الخامس، مكتب رقم 625 عبد الرحمان األمالي
 

 الدار البيضاء

  يعبد السالم زر
 

 الدار البيضاء  القدس، سيدي البرنوصي-، إقامة النخيل12، عمارة 2رقم 

   2، شارع بوركون  الشقة رقم 144 عبد السالم أريحي
 

 الدار البيضاء

  16، شارع المقاومة، ب 159  عادل رشدي
 

 الدار البيضاء

   الطابق الرابع-21، شارع المقاومة، ب 159 أحمد ناصف
 

 الدار البيضاء

   شارع رحال المسكيني-  ، زنقة طان إبن جدية3 مارعمر ع
 

 الدار البيضاء

   زنقة عين الشفا، بوركون8، إقامة ميمونة عز الدين الشرايبي
 

 الدار البيضاء

               نــــن الديـد زيـفري
  يـــمانـثـالع

 الدار البيضاء  20500  - 21 ب  - ، شارع المقاومة159

   20300 بلفدير  9 كوميين شقة  زنقة 67  فاطمة جالم
  

  الدار البيضاء

   الطابق الثاني–زاوية زنقة مكيك عالل والطاهر السبتي   يــاشـؤاد لمعــف
  

  الدار البيضاء

   12، زنقة الحاج عمر الريفي شقة رقم 41  فؤاد الحنفي 
  

  الدار البيضاء

                         - سج رب– إقامة نجمة با حماد - رفيلسزنقة موري  ديـــكلثوم ع
  78شقة 

  الدار البيضاء

    زنقة ابن المعتز ، بلفدير IVإقامة لجويو  ادريس حسون
 

 الدار البيضاء
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 الدار البيضاء   درب السلطانIV ، زنقة فروقي الرحالي سيدي معروف134  ادريس الجمهري

  7 شقة – الطابق الرابع -، شارع محمد الخامس39 الغالي خدير
 

  البيضاءالدار

  أ26-26، حي الراحة، بوسجور، رقم43-41زنقة أزيباك رقم الزاهية قبالوي
 

 الدار البيضاء

   إقامة فينيسيا، شارع بوركون119 حفيظة الصومعي
 

 الدار البيضاء

  ، شارع محمد الخامس ، بلفدير355 جامع الداموس
 

 الدار البيضاء

  حي غسين، زنقة موليير5 جمال الدين بن وحود
 

لدار البيضاءا  

  ، شارع سيدي عبدالرحمان، حي الراحة  الطابق األول62 جواد خياطي حسيني
 

 الدار البيضاء

 الدار البيضاء   زنقة العروني أوازيس26  جواد الكوهن

   إقامة أفا–، شارع المقاومة، الطابق الرابع 147 خالد بنحدو
 

 الدار البيضاء

  223يات، رقم شارع عبد المومن حي المستشف خالد حجيج
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة أنترو كاسطرو بوركون9 خالد صروخ اإلدريسي
 

 الدار البيضاء

  29زنقة بابوم، الطابق األول، حي المحطة رقم  خالد لزرق
 

 الدار البيضاء

  150-149، شارع لال يقوت، الطابق الخامس، مكتب 149  الحسين بيدير
  

 الدار البيضاء

  12  مكتب 2، شارع محمد السادس بلوك ج(ERAC)مركز  العربي خبزي
 3الطابق 

 الدار البيضاء

   إقامة منصورية بلفدير–، زنقة شفليي بيار 60  لالمنية البلغيتي
 

 الدار البيضاء

  15 شقة ، زنقة مصطفي المعاني160  محمد سكوري علوي
 

 الدار البيضاء

   عين الشق46 رقم 1 زنقة IIحي اإلنارة   محمد عمباري
 

لدار البيضاءا  

  محمد عز الدين
   شاوني بنعبد اهللا

، زاوية 7، الطابق الثالت، الشقة 14إقامة المنصور، عمارة 
 شارع غاندي  و يعقوب المنصور

 الدار البيضاء

  ، حي الجامع109زنقة محمد بوعافي، رقم   محمد الرائس
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة الفورات39  محمد رزقي
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة موليير5   بن الشاويةمحمد
 

 الدار البيضاء

   ، زنقة كراتشي40رقم   محمد الزرهوني
 

 الدار البيضاء
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  )ديمون درفيل سابقا( ، زنقة البكري 53  محمد هلول
 

 الدار البيضاء

  ، بلفدير9، زنقة كبيان، الشقة 67  محمد طالب الهودى
 

 الدار البيضاء

  ن ياسين، شارع عبد اهللا إب21  محمد البارودي
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة أحمد الناصري، حي النخيل45  محمد خلوق
 

 الدار البيضاء

   الطابق السابع 12 ، شارع عبد المومن ، عمارة 76رقم   محمد توكاني
 

 الدار البيضاء

  كوتيي زنقة أكيتان، حي 5  محمد الشاهد
 

 الدار البيضاء

  في، زنقة الحاج عمار الري22  مصطفي عدلوني حسني
 

 الدار البيضاء

  حي المستشفيات زنقة  الضريح ،  20رقـم   مصطفى منكري
 

 الدار البيضاء

 G 2 مجموعة12 شارع محمد السادس، رقم (ERAC)مركز  موسى خبزي
    الطابق الثالث

 الدار البيضاء

  1، زنقة رحال بن أحمد الطابق األول رقم 108  المصطفى رشدي
 

 الدار البيضاء

  1، زنقة رحال بن أحمد الطابق األول رقم 108  محمد فالح
 

 الدار البيضاء

  28، شارع محمد الخامس، الطابق السابع شقة 433رقم   نبيل العسال
  

 الدار البيضاء

  45 رقم 10زاوية شارع  ألزاس وزنقة سويبس ، شقة   سعد عراقي
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة موحى أو حمو 85  سعيد الراجي
 

 الدار البيضاء

  432زنقة مصطفى المعاني ، رقم   يد الفريشةسع
 

 الدار البيضاء

  38زنقة التباري، زاوية زنقة أبو عباس األزفي ، رقم   سعيد البعثماني
  المعاريف

 الدار البيضاء

، 2 زنقة اللوند ، الطابق الثالث، شقة 11-  مارس2شارع   سيدي محمد الخالقي
 حي المستشفيات 

 الدار البيضاء

   20000، زنقة أكادير، 93  الطيب بلحسن
 

 الدار البيضاء

  ، زنقة عمار السالوي، حي مرس السلطان39  يوسف أملو
 

 الدار البيضاء

    189 رقم 43 زنقة 132تجزئة منظرنا تجزئة   عبد الرزاق طنطاوي
  

  الدار البيضاء

   2  رقم 152حي موالي  عبد اهللا  زنقة   أحمد الرامي
  

  الدار البيضاء

  يوسف لعزيزي
  

  الدار البيضاء   حي موالي عبد اهللا عين الشق81 زنقة12رقم 
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  رشيد البروجي
  

   شارع زبير ابن العوام  الصخور السوداء19
  

  الدار البيضاء

  سالم موفيد
  

  اس بنجدية شارع دلز124
  

  الدار البيضاء

  الدار البيضاء   20500             21، شارع المقاومة ب 159  بوشعيب بنكردة

  فتاح الصميليعبد ال
  

  الدار البيضاء  ، زنقة اإلدخار ، حي  راسين15

  8  شقة  GH1، شارع محمد السادس إقامة النصرعمارة868  جميلة ساخي
  

  الدار البيضاء

   زنقة ابن طفيل 11  خالد شقروني
 

  الدار البيضاء

 عين السبع 2 شقة رقم 1طريق الوحدة إقامة السالم مجموعة   خالد هدناوي
20250  

  ار البيضاءالد

   حي المسرة  عين الشق2 زنقة رقم 14/16  محمد البوزكري
  

  الدار البيضاء

 ابراهيم امغار
  

  الدار البيضاء R/Nزبير ابن العوام  ، زنقة19

  ، زنقة منتمارتر، بلفدير4  محمد السحيد
  

  الدار البيضاء

لسطين  حي ف5، زنقة رحال بن أحمد الطابق الثاني  رقم 108  إبراهيم الحلحولي
  بلفدير

  الدار البيضاء

  الدار البيضاء   20300   لفيلت  2 خليل 4، زنقة 84  مسيكيهشام 
  

  الدار البيضاء   20190سيدي معروف 1029 - مدينة-،إقامة8س  حسن رويض
  

  ، شارع  ابراهيم الروداني المعاريف 346  الفكاك شناني
  

  الدار البيضاء

  عبد الفتاح ريحان
  

  الدار البيضاء  2 شقة – 2 الطابق –الم ، شارع  العقيد ع12

   تجزئة فلوريدا العليا، سيدي معروف-12  أحمد البكوري
  

  الدار البيضاء

  الدار البيضاء   20 رقم 70  زنقة 1حي السدري م   خالد محسن
  

 إقامة فلروز – حي محطة القطار –، زنقة شوفليي بيار 12  وان ـــمحمد رض
E  بلفدير   

  الدار البيضاء

  ، زنقة المونمرتر بلفدير4  يــــمد الوافمح
  

  الدار البيضاء

 الدار البيضاء   ، الطابق األول60، رقم 10، زنقة 4حي صدري، بلوك   كمال مكدول
  

، الطابق الثاني 485، عمارة4 مارس ،إقامة شيماء 10شارع   مجيدة بوزير
  9رقم 

  الدار البيضاء

 عبد الرحيم نعيمي
  

  الدار البيضاء  د معاريف، زنقة آسامة بن زاي129
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 محمد انحدو
  

  الدار البيضاء  ، زنقة طرابلس، مرس السلطان82رقم 

  حي الولفى ،  M، مجموعة  165،شارع 86  نجيب مصالح 
  

  الدار البيضاء

  1، شارع ابراهيم الروداني  الطابق األول  رقم 346   الزويريسعيد 
  

  الدار البيضاء

 رشيد بريجال
  

  الدار البيضاء    جزئة شهدية و أولفى ، تى ، شارع ود دور321

  عمارة، شارع محمد جمال  الدرى ، إقامة  الحمد 12 رقم   مجمد  بن العروصي
BR 3  عين السبع  

  الدار البيضاء

 رشيد لبكول
  

  الدار البيضاء  1، الطابق األول  مكتب 2000، شارع لجيروند ، إقامة 23

 سباعي العبد اهللا
  

  الدار البيضاء  بانورما  سيدي برنوصي   22رقم  4 عمارة ب بلوك 

 حي 2، شارع عقيد العالم ، الطابق األول ، شقة رقم 12  سعيد دهبي
   2موالي رشيد 

  الدار البيضاء

 المصطفى الخاللي
  

  الدار البيضاء   4، زنقة عالل بن عبد اهللا الطابق الثاني شقة 106

 ابراهيم مستعد
  

  لدار البيضاءا  ، شارع رحال المسكيني 47

 أحمد بوديلي
  

  الدار البيضاء، شارع رحال المسكيني                                                                                                                                                  47

 سالم بونجولعبد ال
  

  الدار البيضاء   ر، شارع  أبا احماد بلفدي148

 محمد الزمزامي
  

  الدار البيضاء  ، شارع مصطفى لمعاني 169

 عبد الرزاق دواح
  

  الدار البيضاء  معاريفال، زنقة القاضي بكار الطابق األول 56

 عبد المالك التاقي
  

  الدار البيضاء  ، شارع واد تانسيفت ولفى315

 مصطفى ايت العمراني
  

  الدار البيضاء  رع ادريس الحارتي شا3 حي السالم 9 عمارة 4رقم 

 جمال  ساوي
  

  الدار البيضاء   عين الشق15 رقم 6حي منضرنة زنقة 

 بنداود لوكيلية
  

  الدار البيضاء    حي النور سيدي عثمانE ، مجموعة59رقم 

 عبد القادر الهند
  

  الدار البيضاء   عين الشق13 رقم 70تجزئة ولد الطالب زنقة 

 ال لعبد الرحمان اله
  

  الدار البيضاء  ، زنقة كمال محمج ، الطابق األول سيدي بليوط30

 يا زنزحهشام 
  

  الدار البيضاء  فالغوز بلفدير، زنقة العود  إقامة 12

  مصطفى عبدوني
 
  

  الدار البيضاء  ، زنقة زبير ابن لعوام13
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   تجزئة  حكيمة42  المصطفي حبيب اهللا
 

 الجديدة

 ، الطابق األولA2  ، عمارةIIIة الجنوب ، تجزئة نجم6رقم   يــــيلى رزوالل
 

 الجديدة

 الجديدة   تجزئة سيدي موسى زنقة الحسيمة 29  ولــــلطيفة فض

 الجديدة   شارع الحسن الثاني100  دــــالحسين الولي

 الجديدة  زازيو زنقة جيراري و شارع حسن الثاني   أحمد المحمودي

 الجديدة   102 تجزئة أسفي رقم  شارع عبد الرحمان بن طويلة   عبد الرحمان حوتا

 الجديدة  ، إقامة أمين شارع جامعة  عربية ، شارع محمد الخامس7  يسمادأحمد 

  ، شارع العقبة45  الـــــعبد اهللا أب
 

 الصويرة

  ، زنقة األميرة لال أمينة، شارع محمد الخامس7  ريــــكمال شاك
 

 الصويرة

  وــنـد غــمـأح
  

 فاس  1عيلية زهور  مكرر شارع اإلسما103رقم 

  شارع األمير ولي العهد، إقامة موالي الكامل  اصــــعبد اهللا وق
 

 فاس

   2000  إقامة فضاء -11 رقم - النجاحإئتمانية شركة   يـــعبد العزيز البقال
   14شارع الجيش الملكي مكتب رقم 

 فاس

  11 شقة رقم  ،  شارع محمد السالوي الطابق الثالث29رقم   محمد سطاوني بنعبد اهللا
 

 فاس

   الداخلة  سابقا  - ، زنقة اإلمام علي6  محمد سعد علمي قصري
 

 فاس

   المدينة الجديدة-، زنقة محمد السالوي15  رادةــــليلى ب
  

 فاس

  2، الشقة 10، عمارة "سرليون" زنقة بن عائشة   مزودـــزهرة ال
 

 فاس

   شارع ابو بكر الصديق1 شقة 132عمارة   واد وزارــــج
  

  فاس

   شارع ابو بكر الصديق1 شقة 132عمارة  ال وزارــــكم
 

 فاس

، إقامة اليسر، شارع القوات المسلحة 6، مكتب 8عمارة   عبد الغني عيوش
  الملكية

  فاس

 نجيب السرغيني
  

  فاس   وليلي  الطابق الثالث ، زنقة  المتنبي ، إقامة5رقم 

 32إقامة بسمة – بيروت زاوية زنقة محمد الحنصالي و زنقة  ازي ــأمال الغ
  1مكتب رقم 

 القنيطرة

  ازاــادريس ب
  
  

   661تجزئة اإلسماعلية  رقم 
 

 القنيطرة
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  8، زنقة المعمورة، رقم 102  فطوم أعرييب
 

 القنيطرة

  4 ، شارع محمد الخامس، الشقة A 322  مــحسن أكلي
  

 القنيطرة

  القنيطرة  أوالد أوجيه " ل " ، بلوك 217  ريــمحمد العم
  

  القنيطرة  أوالد أوجيه" ل " ، بلوك 217  ري ـــعلي العم
  

  القنيطرة  17 رقم –، شارع اإلستقالل 42  عبد القادر بوروين 
  

 – 24زاوية شارع محمد عبدو وشارع الحسن الثاني رقم   يـــجواد حمض
   "1ب " إقامة حمزة 

  القنيطرة
  

  10شارع الزرقطوني، عمارة ياشفين، رقم   غزالــعبد اهللا ال
 

 خنيفرة

 خنيفرة ،  حي  ميتشفسان4، زنقة 347رقم   جيرتـسعيد ح

  –  حمرية  حي  – زنقة  واد إفران 11رقم   ي ـــوانـمصطفى مـال
  

 خنيفرة

 خنيفرة   شارع إدريس الثاني71  ي ــحفيظة مهان
 

   السوق القديم11، رقم 15بلوك   اســـرفيق القي
  

   اخريبكة 

   3 شقة رقم 3زنقة القايد ادريس الشرادي رقم  عبد الرحيم وسطافي 
 

 اخريبكة

  ، زنقة موالي اسماعيل 66  الشرقي الخطابي
  

  اخريبكة

   شارع بوعبيد اسليمانيII 2  P، القدس 276  يفــحميد انض
   

 اخريبكة

   زنقة أبو معروف حي الفتح140رقم   امـــايدر أحج
  

  اخريبكة

  موالي الحسن زنقة 3 شقة 12عمارة   دــــمحمد خال
  

  اخريبكة

  9 ، رقم 13زنقة السوق عمارة رقم   يـلحسن الحكيم
  

  اخريبكة

شارع   ،  الطابق الثاني، عمارة لتوليب، زاوية Aبلوك   ريــجواد الحض
  الحسن الثاني ومالك ابن مرحل

  العرائش

  ، زنقة إبن رشد، الطابق الثاني13  ال الجايــجم
 

 العرائش

شارع   ،  الطابق الثاني، عمارة لتوليب، زاوية Aبلوك   ناديـــمحمد ب
 الحسن الثاني ومالك ابن مرحل 

 العرائش

  2ساحة القرويين رقم  يلوـــليلى اجب
 

 العرائش

، شارع عبد الكريم الخطابي، إقامة مهندس، عمارة أ ، 113  عبد اللطيف سميج
 8الشقة 

 مراكش
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  ع موالي عبد اهللا   شارC5، عمارة البركة 2رقم   عبد المنعيم نجيد
  

 مراكش

   21 رقم C 580  1مسيرة   عائشة بن الرائس
 

 مراكش

 B  تجزئة 1، زنقة المسيرة 742رقم   المصطفي الساقي
  

 مراكش

   تجزئة الرطمة  شارع عالل الفاسي 2 عمارة 8شقة رقم   حسن بو لعوان
 

 مراكش

ارة المهندس،  ، شارع عبد الكريم الخطابي، عم113فيدمنار،   محمد الطبراني
   كليز7 الشقة Dبناية 

 مراكش

  ، شارع الزرقطوني43  محمد الغريب
 

 مراكش

 C  8شارع موالي عبد اهللا، طريق آسفي، عمارة البستان،   محمد بوسالم
   34رقم 

 مراكش

  مراكش  ، المدينة50 زنقة باب أكناو، المكتب 20-16  نعيمة البرجي
 

   حي تركة 870  محمد السعيد ابعديد
  

  اكشمر

   الطابق األول عمارة الجواهير شارع عالل الفاسي43شقة   الحسن بن حدو
  

  مراكش

  5 حي محمدية  الوحدة 4 عمارة رقم 529  عز الدين  الشعابتي
  

  مراكش

 7 شقة 1شارع يعقوب المنصور،  عرصة باطا،  عمارة   المصطفى العسري
    كليز-الطابق الثالث 

  مراكش

  شارع فلسطين تجزئة الرطمة  51 /49ارة  عم11شقة رقم   حمو المقدم
  لمنارة 

  مراكش

   1، المسيرة  A 536    بدر الدين العرابي
  

  مراكش

   ، دوار إزيكي4، طريق الصويرة، شقة 62  الحسين السرغيني
  

  مراكش

   شارع فلسطين تجزئة الرطمة49/51 عمارة 11شقة رقم   عبد الهادي المقدم
  

  مراكش

   الطابق الثالث  كليز4 لكريل زنقة  العراق شقة رقم إقامة  عبد اللطيف عادل
 

  مراكش

   كليز 13، شارع الحسن الثاني إقامة حسناء شقة رقم 40 عبد اللطيف أيت بوسرحان
 

 مراكش

   عمارة الراشدي زنقة خالد ابن الوليد 6شقة   عبد الرحمان المختاري
  

  مراكش

  4  زنقة  اليوغسالفيا  شقة رقم 106  فيصل  بوتكيوط
  

  مراكش

 مراكش   الطابق الثاني سيدي غانم طريق أسفي208  فاطنة الحرشي
  

   1 مسيرة 2 دكالة OP 15، عمارة 1 محمد أبرتون
 

 مراكش
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  محمد أبو الهدى
  

  مراكش   2 مسيرة 2  العنبر  OP H عمارة 1شقة 

   422  ر� A �1$��ة  المصطفى قريشي
 

 مراكش

  مراكش  /(رع -,ل ا*&()� 3 س ،  8 ، ر� �1&�%   لحسن وسع
  

 ا*�8 – ، ز��2 ا*�7ارز�� 1 ا*5(�4 – 14 ا*�23 –-�(رة ب   عزيز عالمي
  ا*��8�ي 

  مراكش
  

  مراكش    -   )��ي >(��  - ا*�8 ا*;:(-� 276  د نوريـــخالي
  

  مراكش   - د-  1، �$��ة 467  حسن عنيني
  

  مراكش   3 ا*5(�4 17، إ(�� أآ:$�س ، ز�B �2(رق ا�@ ز?(د /�2 23  محمد كزماط
  

  مراكش  /(رع -,ل ا*&()�  "C  "  أ)�G- ا*�Fآ�    -�(رة3    يـزينب فياق
  

 عبد الرحمان سعيد
  

 �  مراكش   IA، �$��ة 823ر

 المصطفى عيسوني
  

154 �  مراكش   ��I�5،  /(رع ��8� ا*7(�% ر

 محمد الزاوي
  

  شمراك   )��ي ��)�N�$! Oت  356 ، إز?�� د، 5455: ب.ص

 بشرى لحلو
  

 ��ي ?�)G  �@ -��، ���ر 7ر�( ، �-):P ��  مراكش  

 بوجمعة الحر
  

  مراكش  1، إز?�� 126

 محمد عصام تاشفين 
  

  مراكش   7 آ(ز  �B?4  أ)&� ر� (وة-�(رة /�3

 عبد الرحيم لبناني
  

 �  مراكش  7-�(رة /�3(وة  آ)ز ، G?�B أ(&� ر

 ابراهيم بويمشا
  

  مراكش  دوار��!��Fة أر?��

 عبد الغني هبيل
  

 �  مراكش   ���I�11/(رع ��8� ا*2F(ل -�(رة  ا*�$��ن /�2 ر

  3، زنقة أنتسراب، رقم 13  عبد العزيز لبيب
   

 مكناس

 فؤاد ميموني
  

  مكناس  ، تجزئة المنصور طريق اكوراي537

   المدينة الجديدة1، شارع محمد الخامس، شقة رقم 20  عبد الرحمان إبراهيمي
 

  مكناس

 10  رقم   VNزنقة الكنيسة   الفونينيمحمد 
 

 مكناس

  محمد بولحية
  
  

 ، الطابق الثاني، 6، الشقة رقم 10زنقة تطوان، عمارة 
 المدينة الجديدة

 مكناس
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   ، زنقة إبن طفيل18  سعد مومني
 

 مكناس

  14 شقة 3زنقة باستور إقامة باستور عمارة رقم   سمير بعيو
 

 مكناس

  V.N  باستور  مكرر زنقة 3 رقم   حسن بيان
 

  مكناس

   19 شقة 1زنقة غانة عمارة سيفش رقم   سمير بن يشو
  

  مكناس

 R 179  رقم 1 نرجيس ، تجزئة رقم 6تجزئة إيمان   عبد اهللا بن حدو
  50000 .7398:ب.ص

  مكناس

 توفيق السفياني
  

 مكناس  محمد الخامس ، شارع 22

  شقةعمارة الصافي، شارع الجيش الملكي، ال  عبد اهللا خربوش
 6 رقم 

 المحمدية

  أحمد التنفيس
 

  المحمدية ، العالية1، الحسنية 701رقم 

  ، زنقة فاس42  فريد غياتي
 

 المحمدية

  ، زنقة سوس2رقم   محمد فتار
  

  المحمدية
  

  المحمدية  زنقة حمان الفطواكي زاوية  زنقة دكالة  سمية لحلو
  

   455حي السعادة  شارع وادي الذهب  رقم  محمد خشاني
 

لمحمديةا  

، 125ب . صERACشارع األمير سيدي محمد، عمارة   ه بوزيديـعبد الل
  14رقم 

 الناظور

 الناظور  5 الطابق الثاني رقم – زنقة مراكش 142  عبدالسالم لفيوضي
 

  ، حي علي الشيخ6، رقم 58الزنقة   التجاني الشلوقي
 

 الناظور

لبنك المغربي  شارع الحسن الثاني، عمارة ا182-180رقم   طالل هرنافي
 9للتجارة الخارجية  شقة رقم 

  الناظور

  الناظور  5 الطابق الثاني رقم – زنقة مراكش 142  سامي الورياشي 
  

 ورزازات    شارع  محمد الخامسFIDUROC-- 51   ـغازيــال دـمـــأح
 

                       انيــــالحسحي  BEPOLYCO SARL- - 110  مـوالي محمد العمرانـي
 -538  :ص ب   -

 ورزازات
 

  ، شارع بئر إنزران15  محمد أمزيل
 

 ورزازات

  101ب .، تجزئة الحزام، ص59  محمد بسالم
 

 ورزازات

  ، زنقة الرساني، حي وادي الذهب 218  رضوان ايت ادار
  

  ورززات
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  شارع محمد الخامس تنغير  جمال اقسبي
 

  ورزازات

  شارع موالي رشيد  الحسين دينار
 

 ورزازات

 الناصر توشلفتعبد 
  

 ورزازات    4رقم  تيفليت، شارع محمد الخامس، إقامة

 محمد جبل
  

 ورزازات  ، شارع موالي عبد اهللا الحزام62رقم 

 عبد اهللا صروني
  

 ورزازات   ، شارع محمد الخامس  1زنقة تمغروت، رقم 

 محمد خالك
  

 ورزازات    شارع محمد الخامس  تنغير301: ب .ص

  6، زنقة لخضر غالن، الطابق الثالت، الشقة 28  عبد العزيز تبودة
  

 وجدة

 وجدة   عمارة بلقايد زنقة أنوال10شقة رقم   عبد الرحيم اعراب
 

   3 مكرر، زنقة أنوال شقة رقم 1  حسين بنعالل
  

 وجدة

 عبد الحفيظ يوسفي
  

 وجدة  ، زنقة حمو بوكرارة22

   ، حسان3 ، زنقة موالي رشيد، الشقة رقم8  عبد اإلله الديوري عيادي
 

  الرباط
  

  ، أكدال6، زنقة وادي سبو شقة رقم 61  عبد الحافظ عباس
 

 الرباط
 

 الرباط   حسان10 زنقة كابس شقة رقم 9  عبد الرزاق الزين
 

  ، أكدال5 ، زنقة جبل بويبالن، الشقة رقم 14  عادل الناضر
 

 الرباط

  ، أكدال20، زنقة أبو إبالن، الشقة رقم 14  أحمد الشادلي
 

اطالرب  

 أحمد بنحدو
  

 الرباط   مكرر زنقة زاكورة حسان7
 

   اكدال7، زنقة ازردون شقة رقم 5  فريد عمور
  

 الرباط
 

   9، شارع المغرب العربي، رقم 21  الحسن جليلة
 

 الرباط

، 24، الشقة رقم 2إقامة المامون، زنقة األدارسة، عمارة   يونس الزواوي
  حسان

 الرباط

   أكدال6، الشقة رقم 88فال ولد عمير، عمارة شارع    محمد بنعبد النبيء
 

 الرباط

   ، أكدال3، زاوية زنقة ضاية رومي شارع األشعري رقم 2  لطفي نبيل
  

 الرباط

  رشيد السفار
  
  

   الطابق األول3، زنقة دكار، الشقة رقم 3
 

 الرباط
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  ، أكدال12، ساحة أبو بكر الصديق، الشقة رقم 32  زهير بالفريج
 

 الرباط

  المحيط 8 شارع بوندوك شقة رقم 24عمارة    قشقاشعبد اهللا
  

  الرباط

  الرباط 4 شارع محمد الخامس رقم 352   محمد  لمبرع
  

  الرباط   تجزئة مبروكة سيدي مسعود السويسي 7  محمد اللحياني
  

  اكدال9 شارع فال ولد اعمير شقة رقم 70  عبد السالم ناجي
  

  الرباط

 ، حي المحيط6، شقة 5ارة زنقة دكار، عم  هشام بنعبد اهللا
  

  الرباط

   زنقة دكار إقامة دكار الطابق السفلي3 عمارة   بهيجة باخو 
   

  الرباط

 الرباط  8، شارع باتريس لوممبا، شقة رقم 77  يادــفاطمة ص
 

 الرباط    حي المحيط8، زنقة لبنان ، شقة رقم  30  ب ــسعيد الطال
 

   أكدال2رقم ، زنقة واد سبو ، شقة 30  يكـــمراد بلمل
  

  الرباط

  سحنونقعبد الح
  

  الرباط   ، حسان7 مكرر، شقة 3زنقة المحمدية، عمارة 

 عبد الباقي ميكو
  

  الرباط   حي رياض12 إقامة سايس ، شقة 14بلوك 

 نجاة بنيحي
  

  الرباط   أكدال6، شارع فرنسا رقم 59

 الملودي بالمدن
  

  الرباط  ان حس2، زنقة يوسف ابن تاشفين ، شقة رقم 38عمارة 

 حسن الصابر
  

  الرباط   أكدال11،شارع سبو شقة 61

 أحمد برحو
  

  الرباط  ، ونقة  فالولد عمر أكدال70

 هشام كحكحني
  

  الرباط  ، زنقة أبو فارس المريني4

  ، جنان إالن4، الشقة رقم 22زنقة عدل، رقم   يــعبد اهللا واس
 

 آسفي

  آسفي   بالد الجد–مجيد  شارع عبد السالم 5   - بلوك  10  محمد الشرادي
 

  ، زنقة سيدي بلعباس، مستنبت تابركت3  سيدي عبد السالم األترسي
 

 سال

  محمد الشرقاوي
  
  

 سال  7سانية بوعلو رقم 
 

 سال   شارع محمد الخامس-4 شقة –13مارة ع –2 إقامة الصفاء  موالي عبد العزيز السبقي
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 سمية بنوزكري
  

 سال   بطانة 2 شقة 5شارع زكية حمراء زنقة صنهج عمارة 

  ، شارع الزرقطوني، سماعلة29، عمارة 12  المصطفى مشكور
  

  سطات

  II كمال 555 تجزئة Bبلوك   محمد اسماعيلي
  

  سطات

� ا*���(ن ا)���ج 125ر�   المصطفى عبدونيF- رع)/ ��)T*ا*5(�4 ا ،  
 

 سطات 

،  ز��2 واد � (ة /(رع ��Uي أ���01   أحمد لخديم  سطات 
 

 لبرنوصيعثمان ا
  

�8� ا*7(�%، )(13� ��  سطات 

محمد صدوق اسليماني 
  سبوبة

  ،  شارع يوسف إبن تاشفين14
 

سوق أربعاء 
 الغرب

زاوية شارع يوسف إبن تاشفين و زنقة جمال الدين األفغاني،   بازيــعبد اهللا ال
   40 ، الطابق الثاني، الشقة IIعمارة أبدلس 

 طنجة

  نبي، زنقة المت21  عبد اهللا بوكاري
 

 طنجة

   7، شارع األمير ولي العهد، الطابق الثاني ، رقم 111  سالمـــمحمد بن
 

 طنجة

  ، زنقة المتنبي21  يـــسعيد بنان
 

 طنجة

  le palmier إ قامة -11ساحة المدينة، الطابق الرابع، رقم   التهامي المجاهدي
 

 طنجة

  طنجة  EDDAI 2شارع أبي حسن الشادلي إقامة   ودـــكريمة زغ
  

  طنجة  EDDAI 2 إقامة  حسن الشادليشارع أبي  محمد سعيد عودا
  

 ياماني بوسلهام
  

  طنجة   -جوليانا بويلد– زنقة أبو عالء المعري 45
 

   11 رقم 2شارع موالي يوسف إقامة ياسين  يوسف عبدي
  

 طنجة

   3 زنقة األنطكي شقة رقم 1  العربي  آيت علي
  

 طنجة 

 رشيد الطيبي
  

 طنجة  10 ،رقم 3ابن العاص، الطابق ،زنقة عمر 18رقم 

 إدريس ايت البتول
  

 طنجة     26زنقة األمير حريتي،إقامة فرح ب انترزول، رقم 

 ابراهيم بنجلون
  

 طنجة   19 زنقة مكسيك، رقم 87رقم 

  ، زنقة الرباط، المدينة الجديدة16  محمد الزروالي
 

 تازة
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  سعيد أبعقيل
 

  تازة  المدينة الجديدة1ة رقم، شق9شارع عالل بن عبد اهللا عمارة 

   المدينة الجديدة7 رقم 1شارع عالل الفاسي، عمارة   محمد مزيان
  

  تازة

 دونيا، شارع  عالل ابن عبد اهللا زاوية زنقة – بات -6رقم   أحمد اليعكوبي
  علي بن أبي طالب

  تازة

  ، تجزئة محمد وجميلة شارع محمد الخامس5  عبد القادر العاني
 

 تمارة

  32تجزئة العبادي، زنقة مكناس رقم    شهبونعبد اهللا
 

 تمارة

  ، تجزئة البركوال، شارع الحسن الثاني4  عـوزبـد بـمـحـم
 

 تمارة

  II، حي مسرور 152  رـريـلي امـع
  

  تمارة

 سيدي عبد االله الدغيمر
  

  تمارة  C شقة،  69 عمارةشارع الحسن الثاني، إقامة ياسمينة،

 محمد بولمان
  

  تمارة   إدى، تجزئة مري49

 تطوان  1 رقم  الطابق األول- عمارة النور–الجيش الملكي  شارع  غارـور أمـبد الغافـع
 

 إقامة الرحمة 11تجزئة " أ" زنقة عين ملول –تجزئة الوالية   لوفـخـعبد اإلله بنم
  1رقم 

 تطوان

  ، زنقة الشرفاء، توابل العليا17  ةـدوايـعبد اهللا ب
  

 تطوان

  ، شارع شكيب أرسالن 67  ةـونـنـد بـمـحـم
 

 تطوان

 تطوان  الطابق األول – إقامة نبيل –، شارع محمد بن حسن وزاني 2  دواســد الـمـحـم
 

  شارع الجيش الملكي، عمارة اإل سماعلية،، 33  طــمرابـمصطفى ل
  AE 1  رقم 

 تطوان

  10 شارع المقاومة الطابق الثالث شقة رقم 21رقم   يـإجالل الحاج السلم
 

انتطو  

   ممر كراتشي–، شارع محمد بن عبود 2  رـوي الصغيـــسل
 

 تطوان

  تطوان  -عمارة السنبلة الدهبية -، شارع سيدي طلحة 9  سـمـية  وعـروص
  

   الطابق الثاني11 شارع سيدي المنظري عمارة 4 رقم   عبد الحكيم الهشميوي
  

  تطوان

  تطوان   -  طريق طنجة-  الطابق الثالث–، شارع أحمد الراشدي 69  دوـبـد عـمـحـم
  

 تطوان    4 رقم Bالطوابل السفلى ، شارع حلوان  زنقة  محمد أنوار الصردو
  

 عواطف الزينبي 
  

  تطوان   4،شارع أحمد غنمية  ممر جبل عالم الطابق األول رقم 1
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 تطوان   10 رقم 2، شارع بن حساين الطابق 7  ناجيم الدرقاوي
  

 تطوان   1 األول رقم ، شارع الوحدة الطابق3  محمد قاشي
  

 تطوان  ، ممر جبل عالم شارع أحمد غانمية1  ديالبالحسن 
  

  ، عمارة بودح، شارع محمد الخامس، حي اليوسفية1رقم   عبد القادر الزيداني
 

 تيزنيت
 

   اليوسفية-، شارع القروان 35رقم   الحسن بومهدي
 

 تزنيت

  محمد اداخياط
  

  تزنيت   بلوك أ  الصداقة 88

  طريق فاس مركز تاونات  يز عبدون عبد العز
 

 تاونات

  ، شارع  القوات المسلحة الملكية  ، دمنة262  اريــمحمد النج
  

 تاونات

 شقة رقم 10عمارة بيدي زنقة طارق بن زياد  تجزئة رقم   يــجـمحمد ب
10  

  برشيد

 2، شارع الحسن الثاني، الطابق 132  مصطفى خليل
  

  برشيد

 برشيد  وسف ابن تاشفين ، شارع ي50  المصطفى أزهر 
  

 برشيد  ،زنقة يوسف ابن تاشفين 50  محمد نيوف
  

 ، شارع الجيش الملكي  23  عبد اإلاله شهيد
  

  سيدي بنور

  1، شارع المستشفى  شقة 25  يد وراقـــخل
  

  وادي زم

 ، شارع دمغتيغ زاوية  شارع البحيرة 24  اسماعيل العطاوي
  

  وادي زم

 ارـــمحمد أمغ
  

  عتمد بن عباد مساي، شارع م229
  

  صفرو

   1 شقة – 1شارع بن عبد اهللا إقامة العباسي ، رقم   رــــمحمد ماه
  

  بن أحمد

 عبد الرحمان ولعاشر
  

  ميدلت   ،خرمجوين زنقة الزيتونة3رقم 

 مقر سيدي بموسى اوالد تينا   يوسف طاطمي
  

  اوالد تيما

 عبد الهادي العساوي
  

  كبيرالقصر ال  3مجموعة سيدي رضوان رقم 

  حنان  النو
 
  

  القصر الكبير  ، سيدي بورمانة 21

 يمحمد رحم
  

  العيون   1 نونبر عمارة حمدي ولد رشيد الطابق األول رقم 24شارع 
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 الحسين الطالب
  

  أيت ملول  شارع الحسن الثاني طريق  تزنيت  أيت ملول

 مصطفى اطيب
  

  تنغير   شارع بئر انزران تنغير64رقم 

 مديقسعيد أ
  

  الراشيدية   زنقة تندوف،16رقم 

  الراشيدية  شارع عالل ابن عبد اهللا  مصطفى سطيح
  

   ابن عبد اهللا  عالل، شارع65  محمج دحماني 
  

  وطاط الحاج 

  شفشاون  شارع عالل الفاسي ، عمارة األندلس   بن يعقوباعبد الكريم 
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  كلفة ببحث طلبات التسجيل فى الالئحةموقعة من طرف أعضاء اللجنة الم
  السنوية للمحاسبين المعتمدين المحدثة بموجب المادة الثالتة من المرسوم رقم 

   و المتعلق بلقب المحاسب المعتمد1993 فبراير 3 الصادر بتاريخ 2-92-837
  
  

 
  عبد العزيز الطالبي، مدير المنشآت العامة و الخوصصة  السيد

  رئيس اللجنة 
  سيد  وزير اإلقتصاد والماليةممثل ال

  
  
  

   ممثل المجلس الوطني للمحاسبةالسيد نور الدين بن سودة ، المدير العام للضرائب
 
 

 
 

ممثل السيد وزير  : السيد رشيد المرابط ، مدير المعهد العالي للتجارة و إدارة المقاوالت
 الصناعة و التجارة و تأهيل اإلقتصاد

 
 
 

ممثل السيد وزير التربية : لحة بوزارة التربية الوطنية السيد حسن أمرير، رئيس مص
 الوطنية و التعليم العالي و تكوين األطر و البحث العلمي

 
 
 
 

ممثل هيئة الخبراء المحاسبين: السيد مصطفى افريحة،  خبير محاسب   
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