
 

 الإداري لواكةل احلوض املايئ اللكوس أ عضاء اجمللس

 الرباط

 1  المكلف بالميزانيةالمالية االقتصاد و المنتدبة لدى وزير  الوزارة مدير الميزانية

 2 الرباط دير البحث والتخطيط المائيم

 3 الرباط المندوبية السامية للتخطيط مدير التوقعات االقتصادية والتخطيط

 4 الرباط وزارة التعمير  وإعداد التراب الوطني ممثل إعداد التراب الوطني

 5 الرباط التراب الوطني وزارة التعمير  وإعداد ممثل التعمير

 6 الرباط الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة ممثل قطاع البيئة

 7 الرباط قطاع الماء رئيس قسم تخطيط الحاجيات والموارد المائية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 8  رئيس قسم التطهير السائل بمديرية الماء والتطهير  وزارة الداخلية  الرباط

 9 الرباط قطاع الفالحة البحري ممثل وزارة الفالحة والصيد

 01 الرباط قطاع الصناعة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي  ممثل وزارة

 00 الرباط  -قطاع التعليم العالي  – التعليم العالي والبحث العلمي  وتكوين االطر  ممثل وزارة

 01 الرباط وزارة الداخلية  ممثل الجماعات الساللية 

 الدار البيضاء

 01 الدار البيضاء قطاع الكهرباء مدير اإلنتاج بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 القنيطرة

 الوطني الدفاع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة قائد المقاطعة الهندسية العسكرية األولى 

 القنيطرة
01 

 القنيطرة مدير المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي للغرب  
15 

 إقليم القنيطرة    جماعة موالي بوسلهام  محمد األكحل، ممثل جمعية سيدي جميل
16 

 طنجة

 مدير الشؤون العامة

 وكالة انعاش وتنمية الشمال

 طنجة

17 

 18 طنجة قطاع الماء  بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب  المدير الجهوي للمنطقة الشمالية الغربية



 19 طنجة المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك

 11 طنجة  والمعادن والماء والبيئةوزارة الطاقة  مندوب قطاع الطاقة والمعادن 

 الحسيمة-تطوان –رئيس مجلس جهة طنجة 

 
10 

 أصيال -رئيس المجلس اإلقليمي لطنجة 

 طنجة
11 

 انجرة  -رئيس مجلس عمالة فحص

 جةطن
11 

 الحسييمة-تطوان–رئيس الغرفة الفالحية  لجهة طنجة 

 
11 

 رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لطنجة

 ة  جطن
15 

 العرائش

 المندوب اإلقليمي لوزارة الصحة

العرائش   
16 

 مدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء

 العرائش  
17 

 رئيس المجلس اإلقليمي للعرائش

 العرائش
28 

 عبد السالم الرواص، ممثل جمعية الرجاء، 

 جماعة العوامرة  منطقة اللكوس  

 العرائش

29 

 جمعية المسيرةمحمد معروف، ممثل 

 جماعة قصرأبجير

 إقليم العرائش    

11 

 القصر الكبير

 مديرالمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللكوس  

 القصر الكبير

 

10 

 رئيس قسم تدبير شبكتي الري وتصريف المياه

 المكتب الجهوي لالستثمار الفالحي اللكوس 

 الكبيرالقصر 

11 

 

 فاس

 للكهرباء والماء الصالح للشربرئيس القسم المائي للمكتب الوطني 

 لكهرباء قطاع  ا

 فاس

11 

 مدير وكالة الحوض المائي لسبو

 فاس
11 

 الحسيمة

 15 رئيس المجلس اإلقليمي للحسيمة



 16 رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات للحسيمة

 وجدة

 مدير وكالة الحوض المائي لملوية

 وجدة
37 

 تطوان

 18 رئيس المجلس اإلقليمي لتطوان 

 أحمد المجدوبي، ممثل جمعية اهليلة بجماعة أزال

 إقليم تطوان   
19 

 11 رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لتطوان

 الجهوي للمياه والغابات ومحاربة التصحر المدير

 تطوان 
10 

 شفشاون

 11 رئيس المجلس اإلقليمي لشفشاون

 عبد السالم ريان، ممثل جمعية تارية جماعة دردارة

 إقليم شفشاون
11 

 

 


